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§ l. AARD 

1. Opzeggingsbevoegdheid 

1103. Op grond van art. 1794 B.W. kan "de opdrachtgever[ ... ] 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 wat hij bij 
die aanneming had kunnen winnen" (4733). Dit artikel voorziet met andere woorden 
in het recht voor de opdrachtgever om de aannemingsovereenkomst eenzijdig en los 
van elke rechterlijke tussenkomst te beëindigen. Juridisch komt deze eenzijdige beëin
digingsmogelijkheid neer op een opzeggingsbevoegdheid (4734), te weten de be
voegdheid om door middel van een eenzijdige rechtshandeling ("de opzegging") voor 
de toekomst definitief een einde aan de overeenkomst te maken (4735). 

(4733) Zie naast de delen in de algemene werken die aan dit artikel worden gewijd: T. DELAHAYE, Rési
liation et résolution unilatérales en droit commercial beige, Brussel, Bruylant, l 984, 56-92, nrs. 40-72; X. 
DIEUX, "Observations sur l'article l 794 du Code civil et sur son champ d'application", noot onder Cass. 4 
september 1980, R.C.l.B. 1981, 528-546; A. FETTWEIS, "La résolution unilatérale de l'article 1794 du 
Code civil", in Droitde construction, Act. dr. 1992, 387-398; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en 
B. DE TEMMERMAN, o.c" T.P.R. 1994, 598-599, nr. 298; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, "De la 
résiliation unilatérale du contra! d'entreprise par Ie maître de l'ouvrage", T. Aann. 1977, 20-50. 
(4734) In het Nederlandse recht bestond inzake art. 1647 N.B.W. een discussie. De Hoge Raad zag in een 
oud arrest in art. 1647 N.B.W. een toepassing van het algemene beginsel dat een schuldeiser niet verplicht 
kan worden om de bedongen prestatie te ontvangen mits hij zelf aan zijn verplichting voldoet (crediteursver
zuim): H.R. 8 november 1918, N.l. 1918, l 242, concl. NOYON. 
Recent werd deze strekking nog impliciet bevestigd: H.R. 24 september l 982, Bouwr. 1982, 922, concl. 
TEN KA TE, noot L.D. PELS RIJCKEN en N.l. l 983, nr. 327, 1038; H.R. l 4 oktober l 994, N.l. 1996, nr. 
345, 1798, concl. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, noot CJHB. 
Zie in België eveneens: G.J. BAERT, "Afzegging van het architectencontract betreffende een volledige 
opdracht", R. W. 1990-91, 1112 (is ten onrechte van oordeel dat de verplichting tot schadeloosstelling voort
vloeit uit het verzuim van de afnameverplichting van de opdrachtgever). 
Een bepaald deel van de rechtsleer is daarentegen (terecht) van oordeel dat art. 1647 N.B.W. een toepas
singsgeval is van een opzeggingsbevoegdheid: ASSER-THUNISSEN (!), 258-259; ASSER-KAMPHUI
SEN, 442; ASSER-THUNISSEN (II), 456, nr. 614; G.J.P. DE VRIES, Opzegging van obligatoire overeen
komsten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 220-229. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht (art. 377 CO): P. GAUCH, "Der Rücktritt des Bestellers vom Werk
vertrag - Gedanken zu Art. 377 des Schweizerischen Obligationsrechts", in Festschrift für Horst Lacher 
zum 65 Geburtstag, Düsseldorf, Werner Verlag, 1990, 35, nr. 2. 
(4735) J. AZEMA, La durée des ('{J/Jtrats successifs, Parijs, LGDJ, 1969, 162 e.v" nr. 204 e.v.; T. DELA
HA YE, o.c" 12-13, nr. 3; G.J.P. DE VRIES, o.c" 359; A. HAMMERSTEIN, "De opzegging als juridisch 
precisie-instrument", in Op recht, Struycken-bundel, Zwolle, Tjeenk Willink, 103, nr. 2; P. JADOUL, "La 
liquidation de la situation contractuelle", in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, 1993, 
(211 ), 219; S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c" 51, nr. 
18; J.F.M. STRIJBOS, Opzegging van duurovereenkomsten, Deventer, Kluwer, 1985, 16-17; B. TILLE
MAN (lastgeving), 280, nr. 501; J .M. VAN DUNNE, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer. 
Kluwer, 1971, 40; R. VAN RANSBEECK, ''De opzegging", R. W. 1995-96, 347, nr. 13. 
Vgl. inzake arbeidsrecht: Cass. 11mei1981, Arr. Cass. 1980-81, (1038), 1040, eerste kolom, eerste over
wegende; Cass. 23 maart 1981, l. T.T. 1981, 240, noot T AQUET en W ANTIEZ; Cass. 12 september 1988, 
R. W. 1988-89, (507), 508, eerste overwegende. 
Vgl. in dezelfde zin in het Zwitserse recht m.b.t. art. 377 CO: Trib. Féd. 13 juni 1991, 117 ATF II, 273 
("Dieses Rücktrittsrecht, welches seinem Wesen nach ein ex nunc wirkendes Kündigungsrecht ist"). 
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Over het algemeen wordt ook de opzegging door onderlinge overeenstemming 
(4736) als een verbintenisrechtelijke opzegging beschouwd (4737). Hieronder zal 
de opzeggingsbevoegdheid evenwel enkel gebezigd worden in de zin van de eenzij
dige beëindiging (4738). Een opzegging door onderlinge toestemming is immers 
steeds mogelijk op grond van de wilsautonomie, los van enige wettelijk bepaalde 
opzeggingsbevoegdheid (4739). 

II. Onderscheid met de ontbinding van art. 1184 B.W. 

A. Basis van het onderscheid - kritiek op de klassieke opvatting 

1104. De kwalificatie van art. 1794 B.W. als een wettelijke opzeggingsmogelijkheid 
werd niet steeds aanvaard. Een belangrijke strekking in de klassieke rechtsleer be
schouwde de eenzijdige beëindigingsmogelijkheid van de opdrachtgever op grond van 
art. 1794 B. W. daarentegen als een toepassing van de ontbinding van overeenkomsten 
op grond van art. 1184 B.W. of 1142 B.W. (4740). De fout van de opdrachtgever zou 
dan bestaan in de eenzijdige beëindiging van de aannemingsovereenkomst. Bij deze 
kwalificatie werd vooral uitgegaan van de vergoedingsplicht van art. 1794 B.W. die 
zou neerkomen op een schadevergoedingsplicht: een kwalificatie op grond van de 
rechtsgevolgen met andere woorden (4741). Deze strekking plaatste art. 1794 B.W. 
dan tegenover de beëindigingsbevoegdheid van de lastgever (art. 2003 en 2007 B.W.) 
die wel als een specifieke opzeggingsmogelijkheid werd beschouwd aangezien de 
lastgever hierbij geen vergoeding verschuldigd is en derhalve "ad nutum" kon opzeg
gen (zie randnr. 1174) (4742). 

(4736) Zie hierover uitgebreid: E. PUTMAN, "La révocation amiable", in X, La cessation des relations 
contractuelles d'affaires, Aix-Marseille, Presses universitaires d' Aix-Marseille, 1997, 125-147. 
(4737) T. DELAHAYE, o.c" 12-13, nr. 3; P. JADOUL, o.c" in De behoorlijke beëindiging van overeen
komsten, 219. 
(4738) Vgl. in dezelfde zin: S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeen
komsten, o.c" 51-52, nr. 18; R. VAN RANSBEECK, o.c" R. W. 1995-96, 346-347, nrs. 11-13. 
(4739) Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 12 augustus 1997, Bouwr. 
l 998, 541 (de arbiter leidt de beëindiging in onderlinge overeenstemming af uit het feit dat de ingenieur nog 
een offerte heeft gedaan, die evenwel niet werd aanvaard). 
(4740) Zie onder andere: G. CORNU, noot onder Parijs 23 mei !96!, R. T.D.C. !962, 13 l; A. DELVAUX, 
232-233, nr. !36; M. DENEVE, o.c., T. Aann. !980, 203, nr. 5; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 987-988, nr. 
859 (de denkwijze van deze auteur wordt ook duidelijk in het kader van de analyse van de opzeggingsbe
voegdheid van de lasthebber (V, 452-453, nr. 466)-daar zijn zij van oordeel dat art. 2007 B.W. niet van het 
gemene recht afwijkt aangezien ook daar in een vergoedingsplicht wordt voorzien - in dat kader wordt trou
wens uitdrukkelijk de vergelijking met art. !794 B.W. gemaakt); M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 189, 
nrs. 274 en 275; T. HUC, 599, nr. 430. 
Vgl. eveneens: Brussel 16 april l 866, P(ls. l 870, II, ( 153), 163, tweede kolom, vijfde overwegende ("Atten
du que de ces articles combinés avec l' art. l 794, qui ne fait qu' appliquer à un cas particulier les conséquen
ces du principe général posé par Ie prédit art. 1183 ".");Bergen !9 september !983, R.R.D. !984, 21 (be
schouwt de opzegging van een makelaarsovereenkomst als foutief en onrechtmatig); Rb. Nijvel 22 juni 
l 899, P(ls. l 900, III, l 2 l. 
(474!) Zie eveneens: C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Amm. !977, 24-29. 
(4742) Ter illustratie kan men naar DE PAGE verwijzen; het verschil met zijn opvatting ten aanzien van art. 
l 794 B.W. is veelzeggend: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 453-454, nr. 467 ("Ce mode de rési
liation est exceptionnel dans notre droit, sauf à l'égard des contrats à durée indéterminée. Il se justitie en 
matière de mandat par des considérations propres à ce contrat ... "). 

"./". 
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De recente rechtsleer heeft deze opvatting zeer overtuigend weerlegd (4743) en de 
rechtspraak heeft deze opvatting overgenomen (4744) (4745). Inderdaad, de beëindi
ging door de opdrachtgever op grond van art. 1794 B. W. heeft een volledig verschil-

"./". 
Zie eveneens: I. DEMUYNCK, "Het mandaat van ·'gemeenschappelijk belang" en zijn herroepbaarheid", 
R. Cas.1. 1993, 191 (afwijking van art. 1134 B.W.). 
(4743) Zie vooral: X. DIEUX. o.c" R.C.J.B. 1981, 530-534, nr. 3; P.-A. FORIERS. o.c" T.B.H. 1983, 179, 
nr. 27; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 27-30. 
Zie in dezelfde zin en onder verwijzing naar de bijdragen van DIEUX en FORIERS: G.J. BAERT. "Afzeg
ging van het architectencontract betreffende een volledige opdracht", R. W. 1990-91, 1112; T. DELAHA YE, 
o.c" 57, nr. 43; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 388; M.-A. FLAMME en P. FLAMME ( 1984), 379, nr. 
411; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1991), 192, nr. 241; J. HERBOTS en C. PAUWELS (1989), 1359, 
nr. 409; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DEL Yen B. DE TEMMERMAN, o.c" T.P.R. 1994, 599, nr. 298; 
Y. MERCHIERS, '·La fin des contrats de service", in Les contrats de service, Brussel, Ed. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 1994, 284, nr. 4; C. PAULUS, 44, nr. 57; P. RIGAUX, Le droit de /'architecte, évolation des 20 
demières années, o.c" 439-440, nr. 463; L. SIMONT, "Observations sur l'évolution du droit des contrats", 
J.T. 1982, (285), 289, nr. 12; L. SIMONT,J. DEGAVREen P.-A. FORIERS (1986), 351, nr. 176; V. VAN 
HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"" 55, nr. 2; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 41, nr. 57; 
P. VAN OMMESLAGHE, o.c" R.C.J.B. 1988. 40, nr. 149. 
Zie vroeger reeds: Voorz. Rb. Brussel 24 juni 1873, Pas. 1873, III, (255), 256, derde overwegende (" ... ou 
bien les entrepreneurs sant en retard d'exécuter les travaux, et alors l'Etat est en droit de les faire exécuter 
d'office; ou bien ils ne sant pas en demeure, et dans ce cas l'Etat peut, en vertu de !'art. 1794 du Code civil, 
résilier . ""); Kh. St.-Niklaas 4 januari 1955. R. W. 1954-55, 1686 (in dit vonnis wordt een mooi overzicht 
gegeven van het onderscheid tussen de art. 1184 en 1794 B.W.); Kh. Brussel 10 december 1965, J.C.Br. 
1966, ( 173), 175, derde overwegende; T. BORMANS, 433, nr. 1492; P. RIGAUX, noot onder Kh. Brussel 
12 februari 1970, B.R.H. 1971, 39. 
Zie evenwel nog in andere zin: M. DENEVE, noot onder Brussel 14 januari 1972, T. Aamz. 1980, 203. 
(4744) Cass. 19 april 1979, Rev. Comm. 1979, 136 en T. Aann. 1981, 123, noot J. DE BOCK ("Attendu que 
si l'article 1794 du Code civil prévoit une cause de résiliation propre au contrat d'entreprise, celui-ci n'en 
demeure pas mains soumis aux règles du droit commun des contrats quant aux autres causes de dissolu
tion"); Bergen 3 mei 1988, J.L.M.B. 1988, 1299 (samenv.); Brussel 23 oktober 1980, J. T. 1981, 552; Bergen 
23 oktober 1995, R.R.D. 1996, (53), 56, tweede overwegende; Rb. Doornik 22 oktober 1986, J.L.M.B. 1987, 
(1113), 1115, derde overwegende; Rb. Doornik 7 januari 1987, J.L.M.B. 1987. 395 en T.B.B.R. 1987, 184; 
Rb. Tongeren 5 juni 1987, T.B.B.R. 1988, 335; Rb. Brussel 19 juni 1989, T. Aann. 1990, (395), 399, tweede 
kolom, laatste overwegende. 
Zie voor twee arresten waarin een zeer duidelijk overzicht wordt gegeven van de principes terzake: Gent 6 
maart 1990, T.G.R. 1990, (2), 3, tweede kolom, nrs. 3.1 en 3.2; Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, 8. 
Zie reeds: Brussel 5 juni 1958, Pas. 1959, II, (104), 105, eerste kolom, eerste overwegende. 
Vgl.: Cass. 16 februari 1984, Arr. Cas.1. 1983-84, 752, T. Aann. 1992, 55 en Pas. 1984, 1, 692 ( opzeggings
recht bestaat los van enige contractuele voorziening in die zin); Kh. Brussel 15 mei 1920, J.C.Br. 1920, 
(405), 407, derde overwegende (opdrachtgever die de werken zelf uitvoert aangezien de aannemer de bouw
plaats heeft verlaten, zegt niet op op grond van art. 1794 B.W.). 
Niettemin moet worden vastgesteld dat sommige rechtspraak art. 1794 B.W. na de vaststelling van de wan
prestatie van de opdrachtgever ten onrechte nog inroept om de berekening van de "schadevergoeding" te 
ondersteunen: Kh. Brussel 21maart1986, T. Aam1. 1986, 181 (ontbinding ten Jaste van opdrachtgever om
wille van gebrekkige coördinatie - berekening van schadevergoeding op basis van art. 1794 B.W.). 
(4745) Zie vroeger reeds: Cass. 13 oktober 1910, Pas. 1910, 1, 445, concl. JANSSENS en Pand. pér. 1914, 
nr. 185, 135 ("Attendu que l'article 1794 déroge au principe général inscrit dans l'article 1184 "".) ; Voorz. 
Rb. Brussel 24 juni 1873, Pas. 1873, III, (255), 256, derde overwegende(" ... ou bien les entrepreneurs sant 
en retard d'exécuter les travaux. et alors l'Etat est en droit de les faire exécuter d'office; ou bien ils ne sant 
pas en demeure, et dans ce cas l'Etat peut, en vertu de l'art. 1794 du code civil, résilier ... "); Kh. Kortrijk 15 
januari 1970. R. W. 1969-70, ( 1487), 1490, tweede overwegende. 

1036 



EINDE - OPZEGGING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

lende inhoud en draagwijdte dan de ontbinding op basis van art. 1184 B.W. (4746). 
Art. 1794 B.W. voorziet immers in een recht voor de opdrachtgever om de overeen
komst eenzijdig te beëindigen zodat de opdrachtgever bij de uitoefening van dit recht 
logischerwijze geen fout kán begaan (evenwel onder voorbehoud van rechtsmisbruik 
- randnrs. 1128 en 1156) ( 4747). Art. 1184 B.W. stelt daarentegen een sanctionerings
mechanisme wegens een fout van de opdrachtgever in. De opzegging is met andere 
woorden een rechtshandeling, de ontbinding een sanctie wegens fout, beide rechtsfi
guren staan diametraal tegenover elkaar ( 4748). Dat de vergoeding gelijkenissen ver
toont, doet hieraan niets af aangezien dit met de rechtsgevolgen te maken heeft en niet 
met de rechtsaard. 

Óok vanuit rechtsvergelijkend oogpunt kan men vaststellen dat het aan de op
drachtgever toekomende recht om de aannemingsovereenkomst eenzijdig te beëin
digen of op te zeggen (zie randnr. 1115 voor een rechtsvergelijkend overzicht), al
gemeen als een specifieke beëindigingsgrond wordt beschouwd (4749). 

( 4746) Zie naast de verwijzingen in de overige voetnoten: X. DIEUX. o.c.. R.C.1.B. 1981. 531. nr. 3. 
Het uitzonderingskarakter van art. 1794 B.W. werd evenwel reeds door sommige oudere rechtsleer erkend: 
Pand. b .. tw. Entrepreneurd'ouvrages. 249. nr. 449; F. LAURENT. 21-22. nr. 17 (stelt evenwel vast dat het 
vergoedingsprincipe deze beëindigingsvorm onder de auspiciën van het gemene recht brengt); G. RIPERT 
en J. BOULANGER. 682, nr. 2074. 
(4747) Zie uitdrukkelijk: Brussel 23 oktober 1980, J. T. 1981, (552), 553. eerste kolom, vijfde overwegende; 
Gent 6 maart 1990, T.G.R. 1990, (2), 3, tweede kolom, nr. 3.1; Antwerpen 2 september 1997, Limh. Rechts/. 
1997, (226), 230, derde overwegende, noot A. VAN DER GRAESEN; Rb. Tongeren 5 juni 1987, T.B.B.R. 
1988, 335; ASSER-KAMPHUISEN, 443; ASSER-THUNISSEN (Il). 461, nr. 619; M.-A. FLAMME en P. 
FLAMME (1984), 382, nr. 415; P. VAN OMMESLAGHE, o.c" R.C.J.B. 1988, 42, nr. 150. 
In dezelfde zin voor Nederland: Arr. Rb. Almelo 16 januari 1935, N.l. 1935, 295; Rb. Amsterdam 25 fe
bruari 1976 en 19 juli 1978, N.l. 1978, (964), 966, eerste kolom, eerste alinea; R.v.A. lOjuli 1979. Bouwr. 
1979. 863. 
Anders doch ten onrechte: Rb. Brussel 28 december 1898, Pas. 1899. III, 49; J. DE SCHAEPMEESTER, 
noot onder Luik 24 februari 1967, T. Aann. 1972, 102. 
(4748) Vgl.: Gent 6 maart 1990, T.G.R. 1990. (2). 3, tweede kolom. nr. 3.1; P. VAN OMMESLAGHE, o.c" 
R.C.l.B. 1988, 40, nr. 149. 
( 4749) Zie voor Frankrijk: Cass. fr. 6 februari 1973, J.C. P. 1973, éd. G" IV, 114; Cass. fr. 17 oktober 1978, 
D. 1979, I.R., 57 en Rev. Dr. /111111. 1979, noot B. BOUBLI en P. MALINV AUD; Parijs 29 oktober 1992, D. 
1993. l.R" 37 en Rev. Dr. /111111. 1993, 78, noot B. BOUBLI en P. MALINV AUD; Trib. Comm. Rochefort 23 
oktober 1931, S. 1932, II, 52; luriscl" art. 1788-1794, Fase. 2, 10. nr. 59; P.-H. ANTONMATTEI en J. 
RA YNARD. 360, nr. 431; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. W AHL, 458, nr. 2033; R. BEUDANT en 
P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, 221, nr. 201; B. BOUBLI, 21, nr. 126 (nuanceert zijn visie echter door 
te stellen dat de afwijking eerder schijnbaar is); L. GUJLLOUARD, 368. nr. 802; J. HUET, 1307-1308, nr. 
32363; L. JOSSERAND, 686, nr. 1309; F. MOURLON, 381. nr. 830: M. PLANIOL, noot onder Cass. fr. 5 
januari 1897, D.P. 1897, 1, 90; M. PLANIOL en G. RIPERT, 185, nr. 937. 
Zie voor Zwitserland inzake art. 377 CO: Trib. Féd. 13 juni 1991, 117 ATF Il (273), 276, in.fine ("Die Re
gelung in Art. 377 OR ist insoweit ungewöhnlich, als sie einerseits einen einseitigen, zu Gunsten des Bestel
lers normierten Einbruch in den Grundsatz der Vertragstreue enthält, diesen aber gleichzeitig durch die 
Pflicht zur vollen Schadloshaltung relativiert"); P. GAUCH. 165, nr. 543. 
Zie voor Nederland inzake art. 1647 N.B.W.: Arr. Rb. Rotterdam 30 april 1931, N.l. 1931, 1219; ASSER
THUNISSEN (1). 258; Concl. TER KATE bij H.R. 24 september 1982, N.l. 1983, nr. 327, 1038, eerste 
kolom en Bouwr. 1982, 922, noot L.O. PELS RIJCKEN; R.v.A. 17 juli 1978, Bouwr. 1978, 776; R.v.A. 10 
juli 1979, Bouwr. 1979, 863 (vordering tot ontbinding niet ontvankelijk aangezien het gaat om een opzeg
ging); M.A.M.C. VAN DEN BERG, 61-62, nr. 84. 
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In het medische recht wordt een gelijkaardige discussie gevoerd omtrent de vraag 
of de "afzetting" van art. 125, 7° Ziekenhuiswet doelt op een sanctie (4750) dan wel 
of dit begrip eveneens betrekking heeft op de opzegging overeenkomstig de over
eenkomst of de wet (4751). 

B. Concrete verschillen (4752) 

1105. Een eerste verschilpunt betreft de wijze waarop de overeenkomst wordt beëin-

1 

digd. De opzegging geschiedt door de enkele wilsuiting van de opdrachtgever zonder 
dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst vereist is terwijl de gerechtelijke ontbin

, ding door de rechter moet worden uitgesproken (4753). Hiermee samenhangend is de 
opzegging enkel vatbaar voor een vaststelling door de rechter die zich niet met de 
motivatie van de opdrachtgever mag inlaten, terwijl de rechter bij een ontbinding in
houdelijk moet nagaan of de aan de aannemer verweten tekortkoming( en) voldoende 
ernstig is (zijn) om de ontbinding te rechtvaardigen (4754). 
Ook met de in het kader van aanneming van werk veelvuldig toegepaste buitengerech
telijke ontbinding zijn de verschillen groot. Zo is er in het kader van de opzegging 
geen sprake van een aposteriori inhoudelijke rechterlijke controle, is er geen vereiste 
van een tekortkoming, laat staan van een zware tekortkoming, moeten er geen "bege
leidende omstandigheden" zoals hoogdringendheid voorhanden zijn en moeten er 
geen bewijsvoorzorgen worden genomen, noch moet de aannemer in gebreke worden 
gesteld (4755). 

(4750) In die zin: Antwerpen 29 november 1999, T. Gez. 1999-2000, 273, noot S. CALLENS; Gent 22 no
vember 2000, T. Gez. 2001-02, (24), 27, noot R. VAN GOETHEM en F. DEWALLENS ("De term "opzeg
ging" dekt een andere lading dan de term "afzetting", omdat opzegging geen "maatregel" of "sanctie" impli
ceert, maar slechts een overeengekomen en wettelijke wijze is om een einde te maken aan de overeen
komst".); Rb. Kortrijk 6 mei 1998, onuitg., aangehaald bij S. CALLENS, "Opzegging van het contract tus
sen arts en ziekenhuisbeheerder", noot onder Antwerpen 29 november 1999, T. Gez. 1999-00, 277. 
(4751) Zie hierover onder andere: S. CALLENS, "Opzegging van het contract tussen arts en ziekenhuisbe
heerder", noot onder Antwerpen 29 november 1999, T. Gez. 1999-00, 277; R. VAN GOETHEM, en F. 
DEW ALLENS, "De afzetting van de ziekenhuisarts: materieel en personeel toepassingsgebied van de af
zettingsprocedure", noot onder Gent 22 november 2000, T. Gez. 2001-02, 28-32. 
(4752) Zie in het algemeen voor het Nederlandse recht: G.J.P. DE VRIES," "Opzegging" en "ontbinding" 
wegens wanprestatie van (duur)overeenkomsten in het zicht van het NBW: begripsverwarring", WPNR 
1987, nr. 5811, 5-8. 
(4753) Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, (8), 9, eerste kolom, derde alinea; Kh. St.-Niklaas 4 januari 
1955, R.W. 1954-55, (1686), 1689, tiende overwegende; Kh. Kortrijk 15 januari 1970, R.W. 1969-70, 
(1487), 1490, tweede overwegende; T. DELAHAYE, o.c., 18, nr. 8; A. DELVAUX en D. DESSARD, 247, 
nr. 327; X. DTEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 532, nr. 3; F. LAURENT, 22, nr. 17; P. RIGAUX, noot onder Kh. 
Brussel 12 februari 1970, B.R.H. 1971, 40; S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, o.c" 53, nr. 19; J.F.M. STRIJBOS, o.c" 17-18; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, 
"Art. 1794 B.W"., 55, nr. 2. 
(4754) T. DELAHA YE, o.c" 58, nr. 43; A. DELVAUX en D. DESSARD, 247, nr. 327; A. FETTWEIS, 
o.c" Act. dr. 1992, 388-389. 
(4755) Kh. St.-Niklaas 4 januari 1955, R. W. 1954-55, (1686), 1689, elfde overwegende; Y. MERCHIERS, 
o.c" in Les contrats de service, 285, nr. 4; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 42, nr. 59. 
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Ten tweede is de opzegging door de opdrachtgever als recht van de opdrachtgever 
geenszins afhankelijk van een fout van de aannemer, zij moet met andere woorden niet 
"gecauseerd" zijn (4756). 

Ten derde werkt de opzegging voor de toekomst en vindt zij uitwerking op het ogen
blik dat de opdrachtgever zijn wil aan de aannemer te kennen geeft (zie randnr. 1164) 
(4757). De ontbinding daarentegen heeft afhankelijk van het geval in meer of mindere 
mate (4758) een retroactieve werking (4759). 

Ten vierde is de schadevergoeding wegens een fout van de aannemer zonder beperkin
gen aan het gemene recht onderworpen, dit in tegenstelling tot de opzeggingsvergoe
ding die enkel bestaat uit de in art. 1794 B.W. opgesomde elementen (4760). Concreet 
betekent dit dat de morele schade enkel voor vergoeding in aanmerking komt op grond 
van art. 1184 B.W. (zie randnr. 1191) (4761). 

Ten slotte kan enkel de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst opzeggen (4762) 
terwijl de ontbinding ten laste van de andere partij door beide contractpartijen kan 
worden gevorderd (4763). 

(4756) B. BOUBLI en P. MALINVAUD, noot onder Cass. fr. 17 oktober 1978, Rev. Dr. /mm. 1979, 207; B. 
BOUBLI en P. MALINVAUD, noot onder Parijs 29 oktober 1992, Rev. Dr. /mm. 1993, 78; T. DELA
HA YE, o.c., 58, nr. 43; X. DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 533, nr. 3; Y. MERCHIERS, o.c., in Lescontrats de 
service, 285, nr. 4; S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c., 
53, nr. 19; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 42, nr. 59; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 
349, nr. 449. 
Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: Cass. fr. 6 februari 1973, J.C.P. 1973, éd. G., IV, 114; B. BOUBLI, 21, 
nr. 127; P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, 360, nr. 431. 
(4757) S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c" 53, nr. 19. 
(4758) Afhankelijk of het een onmiddellijke overeenkomst betreft of een overeenkomst met opeenvolgende 
prestaties. 
(4759) T. DELAHA YE, o.c" 58, nr. 43; A. FETTWEIS, o.c., Act. dr. 1992, 389; S. STIJNS, De gerechtelij
ke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c" 53, nr. 19. 
(4760)T. DELAHAYE, o.c., 59, nr. 43; X. DIEUX, o.c.,R.C.J.B. 1981, 533, nr. 3; A. FETTWEIS, o.c.,Act. 
dr. 1992, 390; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 553-554; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 
1794 B.W''., 55, nr. 2. 
Vgl.: P. VAN OMMESLAGHE, o.c" R.C.J.B. 1988, 40, nr. 149. 
Zie in het algemeen: Brussel 5 juni 1958, Pas. 1959, II, (104 ), 107, tweede kolom, zesde overwegende. 
(4761) P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 554; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 
1977, 48; C. PAULUS, 43, nr. 56; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS ( 1986), 352, nr. 176, vn. 
!; V. VAN HOUTTE-VANPOPPEL, "Art. 1794B.W"., 55, nr. 2. 
(4762) Zie uitdrukkelijk: Cass. fr. 22 oktober 1894, D.P. 1895, 1, 252, noot; Rb. Luik 20 mei 1848, B.J. 
1848, (1440), 1442, vierde overwegende; Rb. Nijvel 12 oktober 1977, Res Jur. /mm. 1978, nr. 5672, (177), 
178, laatste overwegende (in casu was de rechtbank evenwel van oordeel dat de opdrachtgever akkoord was 
gegaan met de "opzegging" door de aannemer door niet te antwoorden op de brief waarin de aannemer zijn 
wil om op te zeggen, kenbaar maakte); T. BORMANS, 434, nr. 1503; L. GUILLOUARD, 371, nr. 806. 
(4763) A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 388. 
Vgl.: L. SIM~T, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS ( 1986), 351, nr. 176. 
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C. Grensgevallen en toepassingsmoeilijkheden 

1106. Het onderscheid tussen de opzegging en de ontbinding mag in theorie dan wel 
duidelijk zijn, in de praktijk is het dat niet steeds. 

Vooreerst doet de mogelijkheid van de stilzwijgende opzegging het onderscheid ver
vagen (4764). Als vormvrije rechtshandeling (zie randnr. 1143) kan de opzegging 
immers ook stilzwijgend geschieden, meer bepaald door een handeling van de op
drachtgever waaruit blijkt dat hij de overeenkomst niet met de betreffende aanne
mer of helemaal niet meer wil voortzetten. Hier moet men echter het verband maken 
met de verplichting van de opdrachtgever om het werk mogelijk te maken, een ver
plichting die onder invloed van het vereiste van de goede trouw zeer ruim wordt opge
vat en waaruit zeer verscheiden concrete verplichtingen worden afgeleid (Deel V, titel 
1) (4765). Welnu, een inbreuk op de plicht het werk mogelijk te maken, kan vaak als 
een stilzwijgende opzegging worden beschouwd en omgekeerd (4766). Het is in der
gelijke gevallen immers moeilijk om uit te maken of er sprake is van een stilzwijgende 
opzegging dan wel van een wanprestatie. Hiervoor zal men steeds de concrete draag
wijdte van de handelingen van de opdrachtgever moeten achterhalen vooraleer deze te 
kwalificeren en er de juiste rechtsgevolgen aan te koppelen. De rechter moet de hande
lingen van de opdrachtgever met andere woorden interpreteren (4767). Van een op
zegging is dan enkel sprake indien de opdrachtgever hiermee de bedoeling uitte om de 
overeenkomst te beëindigen (zie randnr. 1143). 

Een aannemer was belast met de uitdieping van een kanaal. Door de fout van het 
Opdrachtgevend Bestuur was het waterpeil onvoldoende gezakt zodat de werken 
vertraging opliepen. Het Hof van Beroep (4768) erkende de fout van de opdracht
gever en de rechtmatigheid van de vordering tot schadevergoeding van de aanne
mer. Het Opdrachtgevend Bestuur was evenwel van oordeel dat art. 1794 B.W. 
moest worden toegepast. Het antwoord van het Hof hierop was duidelijk: "qu' à eet 
égard l' appelant, pour écarter ce chef de de mande, invoque à tort I' article 1794 du 
Code civil, qui est étranger à la cause, Ie contrat ayant été résilié, non en vertu de 
cette disposition, mais par suite de la faute de l'Etat et contrairement à la loi du 
contrat." In een gelijkaardig geval was het Hof van Beroep te Brussel (4769) van 
oordeel dat het Opdrachtgevend Bestuur dat de aanvangsdatum van de werken 
steeds uitstelde, een contractuele fout beging die door art. 1184 B.W. diende te 
worden gesanctioneerd. Het Hof stelde hierbij vast dat het voortdurende uitstel van 
de mededeling van de aanvangsdatum geen uiting was van de wil om de overeen
komst te beëindigen aangezien het zelf nog had bevestigd de uitvoering van het 
project geenszins op te geven. 

(4764) T. DELAHAYE, o.c" 59; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 530-531. nr. 3; C. LEVINTOFF en P.-A. 
FORIERS. o.c" T. Aann. 1977, 44; L. SIMONTen J. DE GAVRE (1976), 349, nr. 218. 
(4765) Vgl. P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 553, nr. 683. 
(4766) Vgl.: T. DELAHAYE, o.c" 59, nr. 43 ("Cela n'empêche pas que la résiliation et la résolution peu
vent se présenter sous des apparences ressemblantes, lorsque la première est tacite et qu'elle se déduit d'une 
inexécution du contra! par Ie maître"). 
(4767) C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 44. 
(4768) Brussel 26 februari 1874, Pas. 1875, Il, 329. 
(4769) Brussel 5 juni 1958, Pas. 1959, II, ( 104), 105, eerste kolom, tweede en derde overwegende. 
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Ook het onderscheid tussen de opzeggingsbevoegdheid en de eenzijdige of buiten
gerechtelijke ontbinding door de opdrachtgever geeft omwille van het buitenge
rechtelijke karakter van de ontbinding aanleiding tot moeilijkheden (4770). Theo
retisch is het onderscheid nochtans ook hier duidelijk (4771 ). 

1107. De concrete beoordeling of de opdrachtgever zich in het kader van de opzeg
ging dan wel (buitengerechtelijke) ontbinding bevindt, dient in de eerste plaats aan de 
hand van de inhoud en de motieven van zijn wilsuiting te gebeuren (4772). Concreet 
moet worden uitgemaakt of de betreffende wilsuiting van de opdrachtgever als een 
opzegging dan wel een ontbindingsverklaring moet worden beschouwd (4773). Een 
ontbindingsverklaring moet dan vooreerst de beslissing van de ontbinding van de 
overeenkomst en ten tweede de motivering ervan of de concrete tekortkomingen van 
de aannemer inhouden teneinde zo de rechterlijke controle aposteriori mogelijk te 
maken (4774). De opdrachtgever die zich op de fout van de aannemer wil beroepen, 
moet immers duidelijk aanduiden dat hij een sanctie wil toepassen (4775). Daarenbo-

(4770) Vgl.: Bergen 21juni1983, Pas. 1983, Il, 125; Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, (8), 9, eerste 
kolom, laatste alinea; L. CORNELIS, "De duur van het contract met opeenvolgende prestaties", in Het con
tract met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1991, 54-55, 
nr. 13; L. DEMEYERE, "Rechtshandelingen ter beëindiging van overeenkomsten", in De behoorlijke 
beëindiging van overeenkomsten, Brussel. 1993, 22-23, nrs. 16-17; M.-A. FLAMME en P. FLAMME 
(1984), 379-380, nr. 412; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1991), 192, nr. 241; C. LEVINTOFFen P.-A. 
FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 44; Y. MERCHIERS, o.c., in Les c011trats de service, 310; P. RIGAUX, 
noot onderKh. Brussel 12 februari 1970, B.R.H. 1971, 40; L. SIMONT, J. DEGAVRE en P.-A. FORIERS 
( 1986), 352, nr. 176; S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
o.c" 629-630, nr. 489; B. TILLEMAN (lastgeving), 299, nr. 533. 
Zie: Kh. Brussel 15 mei 1920, 1.C.Br. 1920, (405), 407, derde overwegende (opdrachtgever die de werken 
zelf uitvoert aangezien de aannemer de weff heeft verlaten daar hij opgeroepen werd om in het leger dienst 
te doen, zegt niet op grond van art. 1794 B.W.). 
Zie voor een geval in het Nederlandse recht waar men dit verwarde: Hof 's Gravenhage 23 juni 1930, N.l. 
1930, 1587, bevestigd door H.R. 19 december 1930, N.l. 1931, 425. 
(4771) Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, (8), 9, eerste kolom, laatste alinea. 
Zie reeds vroeger inzake de ambtshalve maatregelen bij overheidsopdrachten: Voorz. Rb. Brussel 24 juni 
1873, Pas. 1873, (255), 256, derde overwegende(" ... ou bien les entrepreneurs sont en retard d'exécuter les 
travaux, et alors l'Etat est en droit de les faire exécuter d'office; ou bien ils ne sont pas en demeure, et dans 
ce cas l'Etat peut. en vertu de !'art. 1794 du Code civil, résilier .""). 
(4772) Brussel 3 december 1996. T. Aann. 1999, (230), 234, eerste kolom, vijfde overwegende, noot P. 
COENRAETS (inzake de art. 21 en 48 AAV: "Qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier que 
l' Administration a entendu faire usage de la faculté de résiliation offerte par l' article 21, § 4 du Cahier 
général des charges"); R.v.A. 17 juli 1978, Bouwr. 1978, 776 (beëindiging opzegging en geen buitengerech
telijke ontbinding onder andere omwille van het feit dat de opdrachtgever niet in gebreke wordt gesteld); 
Arbitrage Instituut Bouwkunst 6 augustus 1999, Bouwr. 2000, 963 (uit de feiten en de gedragingen van de 
opdrachtgever blijkt dat de beëindiging enkel was ingegeven door de ongunstige financieel-economische 
vooruitzichten - kwalificatie als opzegging); J. DE BOCK, noot onder Cass. 19 april 1979, T. Aann. 1981, 
125 (de anticipatie op de ontbinding vereist de toerekening van een fout aan de aannemer). 
Vgl.: Hof 's Hertogenbosch 18 april 1978, Bouw r. 1978, (691 ), 694. 
(4773) Zie voor een mooi voorbeeld: R.v.A. 17 juli 1978, Bouwr. 1978, 776. 
(4774) S. STIJNS, De ge.rechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding 1·a11 overeenkomsten, o.c., 631-632, 
nr. 490. 
(4775) Brussel 9 juni 1959, l.T. 1959, 528 en Rec. gén. enr. not. 1961, nr. 20393, 404 (beëindiging van een 
overeenkomst voor de organisatie van een kavel - geen verwijten - opzegging); Gent 16 november 1990, 
T.G.R. 1991, 8 (bouwheer zegt architectenovereenkomst "om familiale redenen op" -komt pas tijdens pro
cedure met tekortkomingen aanzetten - opzegging op basis van art. 1794 B.W.); Antwerpen 4 juni 1997, 

"./." 
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ven moet een ontbindingsverklaring minstens een ingebrekestelling bevatten indien 
dit nog nuttig is (4776). 
Het belang van de vraag naar het onderscheid tussen ontbinding en opzegging is ten 
andere niet gering. Het wordt immers traditioneel aanvaard dat de opdrachtgever in 
het geval van een opzegging een opzeggingsvergoeding verschuldigd is en geen recht 
heeft op een schadevergoeding omwille van de eventuele tekortkomingen van de aan
nemer (zie randnrs. 1109-1111 en de aldaar ontwikkelde kritiek) (4777). 

D. Combinatie/ cumul 

1108. Het bestaan van een opzeggingsmogelijkheid in art. 1794 B.W. ~ndert na
tuurlijk niet.dat de aannemingsovereenkomst voor het overige aan de gemeenrechtelij
ke beëindigingsgronden zoals de ontbinding is onderworpen (4778). Hierboven was 
de vraag naar het onderscheid tussen beide rechtsfiguren aan de orde, daarnaast rijst de 
vraag of de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid invloed heeft op de mogelijk
heid de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen en omge
keerd . 

. ..! .. 
A.J.T. 2000-01, 254 (bouwheren maakten een einde aan de overeenkomst omwille van de vertraging en de 
overschrijding van het budget - architecten stelden dat er sprake was van een opzegging - aan de hand van 
de ontbindingsverklaring was het Hof van oordeel dat het om een ontbinding ten laste van de architect ging 
en dat de opdrachtgever geenszins de bedoeling had de overeenkomst op te zeggen); Kh. Brussel 2 januari 
1952, J. C.Br. 1953, 297 (opdrachtgever verwijt aannemer pas fouten op ogenblik van de procedure - opzeg
ging); Rb. Doornik 7 januari 1987. J.L.M.B. 1987, (395), 396, vierde en vijfde overwegende (architecten
overeenkomst - nooit een verwijt - opzegging); P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 555, nr. 685 (" ... Ie 
maître de l'ouvrage qui envisagerait d'anticiper sur la résolution judiciaire ... devra clairement apparaître 
que ce sont ces sanctions qu'il applique et non l'article 1794 du Code civil .. ".). 
Vgl. : P.-A. FORIERS, o.c., T.B.H. 1983, 180, nr. 27, vn. 1 (als er een gegronde .reden is voor de beëindi
ging, is er sprake van de anticipatie op een ontbinding). 
(4776) Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, 8 (bouwheer zegt architectenovereenkomst "om familiale re
denen op" - komt pas tijdens procedure met tekortkomingen aanzetten en geen ingebrekestelling - opzeg
ging op basis van art. 1794 B.W.); Kh. Brussel 2 januari 1952, J. C.Br. 1953, 297; Rb. Tongeren 5 juni 1987, 
T.B.B.R. 1988, 335 (inzake de opzegging van een architectenovereenkomst: wilsuiting wordt als een opzeg
ging gekwalificeerd aangezien er niet in gebreke werd gesteld). 
Vgl. voor Nederland: Hof 's Hertogenbosch 18 april 1978, Bouwr. 1978, (691), 694; R.v.A. 17 juli 1978, 
Bouwr. 1978, 776 (beëindiging opzegging en geen buitengerechtelijke ontbinding onder andere omwille 
van het feit dat er in de brief geen ingebrekestelling is van de opdrachtgever). 
(4777) L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS (1986), 352, nr. 176 ("La confusion de ces deux no
tions par Ie maître del' ouvrage risquerait, en effet, del' obliger à supporter l~s indemnités prévues par l' article 
1794 alors que !'entrepreneur manque à ses obligations"); L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS 
( 1999), 840-841, nr. 202; S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
o.c., 630-631, nr. 489; X., noot onder Trib. Comm. Rochefort 23 oktober 1931, S. 1932, Il, 53. 
Vgl. voor Nederland: ASSER-THUNISSEN (1), 262; M.A.M.C. VAN DEN BERG, 63, nr. 87. 
Zie bijvoorbeeld: Rb. Tongeren 5 juni 1987, T.B.B.R. 1988, 335. 
(4778) Cass. 19 april 1979, Rev. Comm. 1979. 136 en T. Aann. 1981, 123, noot J. DE BOCK ("Attendu que 
si l'article 1794 du Code civil prévoit une cause de résiliation propre au contra! d'entreprise, celui-ci n'en 
demeure pas moins soumis aux règles du droit commun des contrats quant aux autres causes de dissolu
tion"); Brussel 5 juni 1958, Pas. 1959, II, ( 104), 105, eerste kolom, eerste overwegende; Pand. b., tw. Entre
preneurd'ouvrages, 249, nr. 448; T. BORMANS, 432, nr. 1491; G.J.P. DE VRIES, o.c., 243; H. PERINET
MARQUET, 88~, nr. 5541; P. RIGAUX, Le droit de l~tion des 20 dernières années, o.c., 
444-445, nr. 469, P. VAN OMMESLAGHE, o.c .• R.é.J.B. 1988, 41, nr. 149. 
Zie in dezelfde zin voor Nederland: Arr. Rb. Rotterdam 30 april 1931, N.l. 1931, 1219. 
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1. Schadevergoeding na opzegging 

a. Traditionele opvatting 

1109. Het wordt traditioneel aanvaard dat de opdrachtgever die de aannemingsover
eenkomst op grond van art. 1794 B.W. heeft opgezegd, niet langer het recht heeft om 
zich later op eventuele tekortkomingen van de aannemer te beroepen om ontbinding of 
schadevergoeding te vorderen en aldus (eventueel gedeeltelijk) aan de betaling van de 
opzeggingsvergoeding te ontsnappen ( 4 779). Het moge duidelijk zijn dat dit uitgangs
punt verregaande gevolgen heeft aangezien de opdrachtgever die opzegt omwille van 
niet-uitgedrukte tekortkomingen van de aannemer, een opzeggingsvergoeding ver
schuldigd is in plaats van recht op een schadevergoeding te hebben (4780). 

Een opdrachtgever verbrak een architectenovereenkomst. In de verbrekingsbrief 
was er weliswaar sprake van een aantal tekortkomingen doch deze waren niet be
wezen en de opdrachtgever had de architect nooit in gebreke gesteld om eraan te 
verhelpen. De rechtbank (4781) stelde dat de verbreking niet als sanctie was opge
vat en dat de bouwheer de architectenovereenkomst op grond van art. 1794 B.W. 
had opgezegd. De bouwheer was volgens de rechtbank dan ook de daar voorziene 

(4779) Kh. Brussel 2januari 1952, J.C.Br. 1953, (297), 300, achtste overwegende (in een geval waarbij de 
aannemer zogezegd laattijdig was); Kh. St.-Niklaas 4 januari 1955, R. W. 1954-55, (1686), 1689, derde over
wegende; Rb. Doornik 7 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 395 en T.B.B.R. 1987, 184; Rb. Tongeren 5 juni 1987, 
T.B.B.R. 1988, 335; Rb. Tongeren 20 oktober 1989, T. Aann. 1990, 364; G. BAERT (A.P.R.), 321, nr. 956 
(genuanceerd - geen ontbinding - wel schadevergoeding); F. BURSSENS, 356, nr. 467 (genuanceerd -
geen ontbinding - wel schadevergoeding); J. DE BOCK, noot onder Cass. 19 april 1979, T. Aann. 1981, 
127; C. DELFORGE, o.c., in Lafin ducontrat, 133, nr. 134; A. DELVAUXen D. DESSARD, 248, nr. 328; 
X. DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 533, nr. 3 (" ... se prive définitivement de ce droit ... "); A. FETTWEIS, o.c., 
Act. dr. 1992, 389; M.-A. FLAMME, Traité, 2, 977, nr. 1176; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 193, nr. 
284; M.-A. FLAMMEenP. FLAMME (1984), 379, nr. 412; M.-A. FLAMMEenP. FLAMME (1991), 192, 
nr. 241; M.-A. FLAMME en P. FLAMME, A. DELVAUXen F. POTTIER, 502, nr. 610; R. KRUITHOF. 
H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, o.c., T.P.R. 1994, 599, nr. 298; J. HERBOTS, C. 
PAUWELS en E. DEGROOTE (1997), 1092, nr. 736; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c .. T. Aann. 
1977, 44 (" ... il n' est plus fondé, par la suite, à demander la résolution aux torts et griefs del' entrepreneur"); 
S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c., 630, nr. 489; M. 
WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 349, nr. 449. 
Zie in dezelfde zin voor de lastgevingsovereenkomst: B. TILLEMAN (lastgeving), 329, nr. 533. 
Zie in andere zin: G.J. BAERT, o.c., R. W. 1990-91, 1114; G. BAERT, 616, nr. 4. 
Vgl.: V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 55, nr. 2. 
Vgl. in dezelfde zin voor Zwitserland: Trib. Féd. 27 oktober 1970, 96 ATF II (193), 199, ov. 8 (in Zwitser
land dient terzake evenwel rekening te worden gehouden met de mogelijkheid om bij vertraging of fouten 

· van de aannemer de overeenkomst voortijdig te beëindigen op basis van art. 366 CO). 
Zie in dezelfde zin in het kader van overheidsopdrachten (art. 21 en 48 AA V onverenigbaar): Brussel 3 de
cember 1996, T. Aann. 1999, (230), 234-235, noot P. COENRAETS. 
(4780) S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c., 630-631, 
nr. 489; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 349, nr. 449. 
(4781) Rb. Tongeren 5 juni 1987, T.B.B.R. 1988, 335. 
In dezelfde zin: Rb. Doornik 7 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 395 en T.B.B.R. 1987, 184 (inzake een architec
tenovereenkomst - opdrachtgever die de overeenkomst opzegt, kan niet langer de ontbinding vorderen); Rb. 
Tongeren 20 oktober 1989, T. Aann. 1990, 364 (bouw van een hotel - opdrachtgever heeft zich op art. 1794 
B.W. beroepen aangezien hij in zijn beëindigingsbrief geen gewag maakt van tekortkomingen van de archi
tect); Kh. Brussel 4 oktober 1991, T. Aann. 1994, (67), 69-70, noot (opdrachtgever verklaart geen vertrou
wen meer te hebben in de aannemer - opzegging - vergoeding verschuldigd op basis van art. 1794 B.W.). 
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vergoeding verschuldigd zonder zich nog op enige tekortkoming van de architect te 
kunnen beroepen. 

De vraag naar de kwalificatie van de eenzijdige wilsverklaring waarbij de op
drachtgever een einde aan de overeenkomst maakt (zie randnr. 1107), is dan ook 
van wezenlijk belang. 

b. Kritiek en eigen opvatting 

1110. M.i. is een vordering tot ontbinding (4782) na een opzegging inderdaad niet 
langer mogelijk. Wie een einde aan de overeenkomst heeft gemaakt, kan deze over
eenkomst inderdaad niet nogmaals beëindigen, beide rechtsfiguren sluiten elkaar uit. 
Met betrekking tot de traditionele opvatting van niet-cumuleerbaarheid van de opzeg
ging en de toekenning van een schadevergoeding, kunnen daarentegen twee opmer
kingen worden gemaakt die het absolute karakter ervan relativeren. De eerste opmer
king is eerder een praktische kanttekening, de tweede heeft een juridische draagwijdte. 

Vooreerst is het duidelijk dat de traditionele opvatting voor heel wat moeilijkheden 
zorgt, zeker ten aanzien van niet juridisch onderlegde opdrachtgevers. Het onder
scheid tussen ontbinding en de daaraan gekoppelde sancties en opzegging dat voor 
juristen in bepaalde gevallen al zeer subtiel is (zie randnr. 1107), is voor een juridisch 
niet onderlegde opdrachtgever nog moeilijker te maken. Het.gevaar is dan ook niet 
denkbeeldig dat een opdrachtgever die zich in feite op de tekortkomingen van de aan
nemer wil beroepen om de overeenkomst te beëindigen, zich verkeerd uitdrukt, een 
opzegging laat uitschijnen en de opzeggingsvergoeding verschuldigd is (4783). Het is 
dan nog maar de vraag of de interpretatieregels altijd soelaas zullen brengen. 

Een tweede opmerking is van juridische aard en gaat naar de grondslag van de traditio
nele opvatting. De traditionele opvatting koppelt de niet-cumuleerbaarheid steevast 
aan het "wezenlijke onderscheid" tussen de opzeggingsbevoegdheid op grond van art. 
1794 B. W. en het leerstuk van de ontbinding en de daaraan gekoppelde schadevergoe
ding en komt tegen die achtergrond tot een principiële niet-cumul. Hiermee kan men 
het m.i. echter niet eens zijn. Zoals hierboven uitgebreid werd aangetoond (randnrs. 
1104-1105), is het inderdaad juist dat beide rechtsfiguren een verschillende inhoud en 
draagwijdte hebben en als rechtsfiguur begripsmatig volledig verschillen. Dit impli
ceert echter nog niet dat zij in hun toepassing niet kunnen worden gecumuleerd. Dit 
kán ook niet aangezien de opzegging enkel voor de toekomst werkt en fouten die vóór 
de opzegging zijn voorgevallen blijven met andere woorden een grond voor schade
vergoeding zijn (4784). In die mate is de ontbinding op grond van vroegere fouten en 
voor het verleden wel nog mogelijk. 

(4782) Met uitzondering misschien van een ontbinding voor het verleden. 
(4783) Vgl.: P. RIGAUX, Le droit de /'architecte, évolution des 20dernières années, o.c" 441-442, nr. 466. 
(4784) Zie uitdrukkelijk: Brussel 13 december 1979, T. Aann 19~, (347), 356, eerste kolom, tweede over
wegende, eveneens aangehaald bij M.-A. FLAMME en P. FLAMME ( 1984), 387, nr. 420 (inzake een archi
tectenovereenkomst: "Attendu que la résiliation du contra! d'architecture est postérieure au manquement 

"./". 
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De rechtsleer die de vraag naar de grondslag van de niet-cumul stelt (anders dan het 
princi iële Of1qÇI_scheid tussen beide leerstukken), steunt dit beginsel op de figuur van 
d recht-.SVerwerkTni;\:le opdrachtgever die opzegt, neemt dan met andere woorden een 
hou mg aan 1e--mêt verenigbaar is met het recht om schadevergoeding te vorderen 
(4785). Welnu, dergelijke grondslag vooronderstelt dat beide leerstukken principieel 
cumuleerbaar zijn (4786), men kan immers geen recht verwerken dat men sowieso 
met heeft. 
Meer nog, deze grondslag stelt het beginsel zelf in een geheel ander daglicht. In plaats 
van een principiële onverenigbaarheid komt nu de wil van de partijen centraal te staan. 
Daarenboven kan men zich de vraag stellen naar de grondslag nu de rechtsverwerking 
aan het rechtsmisbruik en de goede trouw wordt gekoppeld en er met andere woorden 
bijkomende omstandigheden vereist zijn waarbij de eis tot schadevergoeding wegens 
een fout gegeven de opzegging rechtsmisbruik zou uitmaken. M.i. staat dan ook veel
eer de vraag centraal of de opdrachtgever door de opzegging afstand heeft gedaan van 
zijn recht een schadevergoeding te vorderen. Eigenlijk moet er derhalve sprake zijn 
van een impliciete aanvaarding; de opzegging op grond van art. 1794 B.W. als impli
ciete aanvaarding van de werken en een daaraan gekoppelde afstand van het recht zich 
op de gebreken te beroepen ... 
De identificatie van de afstand en de aanvaarding door de opdrachtgever als grondslag 
van de onmogelijkheid om schadevergoeding te vorderen, heeft belangrijke rechtsge
volgen. De niet-cumul is nu niet langer een starre regel maar moet in het licht van de 
concrete omstandigheden worden beoordeeld. Hoeft het hierbij nog te worden her
haald dat een afstand en een aanvaarding niet vermoed wordt en enkel kan worden 
afgeleid uit elementen die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn (zie uitgebreid 
randnrs. 1014 en 1032)? M.i. is de toekenning van een schadevergoeding derhalve wel 
nog mogelijk tenzij de opdrachtgever hiervan afstand heeft gedaan (of het werk heeft 
aanvaard) (4787). Zo is de vordering tot toekenning van een contractuele schadever
goeding onder andere zeker nog mogelijk indien de opdrachtgever bij de opzegging 
een voorbehoud in die zin heeft gemaakt of indien de opdrachtgever beide vorderingen 
gelijktijdig heeft ingesteld (4788). Hoe dan ook rust de bewijslast van de aanvaarding 
op de aannemer. 

"./". 
commis par l' architecte et ne fait pas obstacle à l' exercice du droit du maître de l' ouvrage de demander la 
sanction dudit manquement"). 
Vgl.: G.J.P. DE VRIES, o.c., 243. 
(4785) Expliciet: X. DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 533, nr. 3, vn. 28. 
Zie eveneens: S. STIJNS, De gerechtelijke en huitenf?erechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c., 
631, nr. 489 ("Wi;de aanneming eenzijdig opzegt op grond van art. 1794 B.W. verwerkt eigenlijk zijn ont
bindingsbevoegdheid"). 
Vgl. in dezelfde zin voor Nederland: Arr. Rb. Amsterdam 27 april 1923, N.l. 1923, 1106 ("verbeurte" van 
het recht om de ontbinding te vorderen); G.J.P. DE VRIES, o.c" 244. 
(4786) G.J.P. DE VRIES, o.c" 243-244. 
(4787) In dezelfde zin: G. BAERT, 616. 
Vgl. in dezelfde zin: F. BURSSENS, o.c" TOGOR 1999, ( 184), 195, nr. 54 (indien de makelaar de opdracht 
niet of slecht vervult, kunnen beide gecumuleerd worden); Y. MERCHIERS, o.c" T.B.B.R. 1994, 299-300, 
nr. 9. 
(4788) Vgl.: ASSER-KAMPHUISEN, 444 ("de aanbesteder heeft de keus tussen de actie uit 1302 B.W. en 
zijn recht uit art. 1647, maar van beide voorschriften moet hij de consequenties dragen. Wel zal hij, indien 
hij verbreking krachtens art. 1647 N.B.W. kiest, daarnaast een vordering tot schadevergoeding tegen de 
aannemer kunnen instellen op grond van een vroegere wanprestatie"); G.J.P. DE VRIES, o.c" 244 . 

. ../." 
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1111. Hierbij aansluitend kan nog worden opgemerkt dat men inzake architecten
overeenkomsten een van de traditionele opvatting afwijkende oplossing hanteert. De 
door de bouwheer verschuldigde opzeggingsvergoeding wordt daar immers wel ge
compenseerd met de schadevergoeding wegens een fout van de architect (4789). M.i. 
valt het dan ook niet in te zien waarom deze oplossing tot architectenovereenkomsten 
zou moeten worden beperkt. 

"./". 

Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt bekeken staat het Belgische recht ten andere al
leen met de traditionele opvatting. Zo neemt een belangrijk deel van het Franse 
recht een tegenovergesteld standpunt in en stelt dat de opzegging op grond van art. 
1794 B.W. de opdrachtgever niet het recht ontzegt om zich op de fouten van de 
aannemer te beroepen en na of gelijktijdig met de opzegging ook een vordering tot 
betaling van schadevergoeding in te stellen (4790). Ook het Zwitserse (4791) en het 

Zie voor België (uitzonderlijk): Brussel 27 mei 1966, Res Jur. /mm. 1966, nr. 4271, (345), 350-351 (vergoe
ding van art. l 794 B.W. enkel verschuldigd indien de opzegging niet door een fout van de aannemer is inge
geven); Arbit. Bes!. 29 juni 1979, Bouwr. 1980, 39. 
Dit lijkt ook de benadering te zijn die in sommige oudere Franse rechtspraak wordt aangenomen: Trib. 
Comm. Rochefort 23 oktober 1931, S. 1932, Il, 52 (afwijzing van vermindering van opzeggingsvergoeding 
wegens gebreken aangezien de opdrachtgever dit niet onmiddellijk heeft laten vaststellen). In dit vonnis 
wordt ook verwezen naar een arrest van het Hof van Beroep te Bastia (Cour Bastia 26 maart l 838, S. l 838, 
II, 342), maar uit dit arrest kan men m.i. niets in de één of de andere zin opmaken. 
(4789) Brussel 13 december 1979, 4de kamer, T. Aann. 1992, (347), 355-356, eveneens aangehaald bij 
M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 380, nr. 412 ("que !'architecte soutient également "qu'il ne peut 
y avoir matière à résolution d'une convention sur la base de l'article l 184 du Code civil lorsqu'une des par
ties contractantes l'a résiliée d'autorité, ce qui en l'espèce, est prévu par l'article l 794 du Code civil; Atten
du que la résiliation du contra! d'architecture est postérieure au manquement commis par !'architecte et ne 
fait pas obstacle au droit du maître de demander la sanction dudit manquement"); Brussel 25 juni 1986, Res 
Jur. /mm. 1988, nr. 6149, (5), 13-14 (compensatie van opzeggingsvergoeding met schadevergoeding we
gens verkeerde conceptie van het haardvuur); Rb. Kortrijk 17 juni 1948, R. W. 1950-51, (60), 66, vierde 
overwegende (opdrachtgever kan ontsnappen aan plicht om opzeggingsvergoeding aan architect te betalen 
indien hij bewijst dat er grondige redenen voorde verbreking bestonden); A. HILBERT, 60 e.v. en 62, nr. 70 
(inzake architecten - opzeggingsvergoeding dient te worden gereduceerd indien de architect fouten heeft 
begaan). 
Zie reeds: Rb. Brussel 22 november 1899, Pas. 190 l, Ill, l 3 (samenv .) (bij de begroting van de opzeggings
vergoeding dient rekening te worden gehouden met het feit dat de bouwheer geen verwijten kon formuleren 
aan het adres van de architect). 
( 4790) Cass. fr. 9 maart l 988, Bull. Civ. III, nr. 55, 31 ("Attendu que ... l' arrêt retient qu' ayant manifesté sa 
volonté de résilier unilatéralement les marchés sur la base dudit article, la SCI ne pouvait plus se prévaloir 
d'une résiliation fondée sur la faute de !'entrepreneur pour inobservation de ses obligations contractuelles; 
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation, déjà intervenue, ne privait pas le maître de l'ouvrage de la pos
sibilité de se prévaloir des manquements de la société Rap id Construction à ses obligations contractuelles, la 
Cour d'appel a violé le texte susvisé"); Poitiers 16 februari 1932, S. 1934, Il, 19, ter hervorming van Trib. 
Comm. 23 oktober 1931, S. 1932, II, 52; Juriscl" art. 1788-1794, Fase. 2, l l, nr. 77; P.-H. ANTONMAT
TEI en J. RAYNARD, 360, nr. 43 l; J. HUET, 1311, nr. 32369; H. PERINET-MARQUET, 883, nr. 5541. 
(4791) P. GAUCH, 163, nr. 533 ("Ces prétentions en dommages-intérêts, qui peuvent appartenir non seule
ment à !'entrepreneur, mais également au maître, ne sont absolument pas touchées par la résiliation antici
pée du contrat"). 
Zie eveneens: P. GAUCH, 172-175, nrs. 567-577. 
In het Zwitserse recht lijkt het probleem van de vergoeding wegens fouten van de aannemer evenwel te 
worden benaderd op het niveau van de omvang en de berekening van de opzeggingsvergoeding. 
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Nederlandse recht (4792) nemen een andere houding aan dan de traditionele Bel
gische opvatting. 

2. Opzegging na ontbinding 

1112. Indien de opdrachtgever zich op de tekortkomingen of fouten van de aannemer 
beroept om de overeenkomst te ontbinden, kan de rechter de grondslag van de vorde
ring van de opdrachtgever niet wijzigen en de aannemer alsnog een opzegvergoeding 
op grond van art. 1794 B.W. toekennen (zie eveneens art. 702 en 807 Ger. W.) (4793). 
De rechter kan enkel de rechtmatigheid van de vordering tot ontbinding beoordelen en 
aan de hand van de beoordeling van de tekortkomingen van de aannemer of de op
drachtgever eventueel een schadevergoeding toekennen (4794). Aangezien er bij ge
breke van een wilsuiting van de opdrachtgever in die zin van een opzegging geen spra
ke kan zijn, kan de rechter geen opzeggingsvergoeding toekennen. 

Een interessant cassatiearrest gaat in die richting (4795). Het Opdrachtgevend Be
stuur verbrak een aannemingsovereenkomst aangezien de aannemer een lid van de 
bestendige deputatie had omgekocht. Het Hof van Beroep te Brussel weigerde de 
aannemer een opzeggingsvergoeding toe te kennen op grond van art. 1794 B.W. 
aangezien de verbreking door een verlies van vertrouwen was ingegeven. Voor het 

(4792) Hof Arnhem 1 februari 1927, N.J. 1927, 1395; Hof 's Gravenhage 23 juni 1930, N.l. 1930, 1587, 
bevestigd door H.R. 19 december 1930, N.l. 1931, 425 (verwart m.i. evenwel de opzegging met de (buiten
gerechtelijke) ontbinding); Hof 's Gravenhage 21 december 1942, N.l. 1943, nr. 308, 411; Arrondrb. Arn
hem 23 juni 1921, N.l. 1922, 977 (evenwel steunend op de verkeerde veronderstelling dat art. 1647 N.B.W. 
een toepassing is van het gemene recht); Arrondrb. Dordrecht 20 december 1922, N.l. 1923, 770; Arrondrb. 
Maastricht 18 mei 1933, N.l. 1934, 374; Arrondrb. Dordrecht 8 oktober 1930, N.l. 1930, 1637, tweede ko
lom, tweede overwegende; Rb. Amsterdam 25 februari 1976 en 19 juli 1978, N.l. 1978, (964 ), 966, eerste 
kolom, derde alinea; ASSER-THUNISSEN (I), 262; ASSER-KAMPHUISEN, 443-444 ('Wel zal hij, in
dien hij de verbreking krachtens art. 1647 kiest, daarnaast een vordering tot schadevergoeding tegen de aan
nemer kunnen instellen op grond van de vroegere wanprestatie"). 
Vgl.: Hof 's-Hertogenbosch 14 december 1979, Bouwr. 1980, 471; R.v.A. 22 januari 1990, Bouwr. 1990, 
712 (impliciet - aangezien blijkt dat annulering niet was ingegeven door de fout van de aannemer, heeft 
deze recht op schadevergoeding). 
Anders: Arrondrb. Breda 19 september 1922, N.l. 1923, 291; Arrondrb. Amsterdam 27 april 1923, N.l. 
1923, 1106. 
(4793) L. SIMONT en J. DE GAVRE ( 1976), 349, nr. 218; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1976), 75, 
nr. 173; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984 ), 380-381, nr. 413; M. WUYTS WINKEL en C. JASSOG
NE, 349, nr. 449. 
Vgl.: V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"" 56, nr. 4. 
Vgl.: Cass. fr. J7 oktober 1978, D. 1979, I.R" 57. 
(4794) J. DE BOCK, noot onder Cass. 19 april 1979, T. Aann. 1981, 125 ("Dès lors que Ie maître invoquait 
une faute de !'entrepreneur pour rompre les contrats, Ie tribunal saisi par ce dernier ne pouvait appliquer 
!'art. 1794 du Code civil. Il ne pouvait que constater la faute de !'entrepreneur et donc écarter sa demande 
d'indemnisation pour rupture intempestive des marchés"); M.-A. FLAMME en P. FLAMME ( 1984), 380, 
nr. 413; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 349, nr. 449. 
(4795) Cass. 19 april 1979, Rev. Comm. 1979, 136 en T. Aann. 1981, 123, nootJ. DE BOCK. Alhoewel het 
Hof van Cassatie het middel afwees aangezien het feitelijke grondslag miste (verkeerde interpretatie van het 
arrest van het Hof van Beroep), kunnen er m.i. toch lessen uit worden getrokken. Uit de geciteerde overwe
gende en de wijze waarop het arrest van het Hof van Beroep volgens het Hof van Cassatie moet worden 
geïnterpreteerd, komt immers de rechtsopvatting van het Hof van Cassatie naar voor. 
Zie omtrent dit arrest eveneens: M.-A. FLAMME en P. FLAMME ( 1984), 380-381, nr. 413. 
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Hof van Cassatie argumenteerde de aannemer dat bij een verbreking op grond van 
art. 1794 B.W. steeds de daar bepaalde opzeggingsvergoeding verschuldigd was, 
wat ook de reden voor de opzegging was. Het Hof weerlegde het cassatiemiddel als 
volgt:" Attendu que !'arrêt, en décidant, de manière implicite mais certaine, que la 
rupture du contrat d'entreprise ... se justifiait par la foute du demandeur et qu'en 
conséquence celui-ci n'avait droit à aucune indemnisation, ne viole pas l'article 
1794, dont il ne fait pas application [eigen cursivering]." Het Hof van Cassatie en 
van Beroep stelden met andere woorden niet dat de opdrachtgever die op grond van 
art. 1794 B.W. opzegt, aan de betaling van de opzeggingsvergoeding kan ontsnap
pen door een fout van de aannemer in te roepen (4796). Zij stelden wel dat eens het 
vaststaat dat de opdrachtgever omwille van een fout van de aannemer heeft verbro
ken, men in het kader van de ontbinding wegens fout is beland en dat de aannemer 
in dit geval geen beroep kan doen op art. 1794 B.W. (4797). 

1113. De opzeggingsfiguur en de daaruit voortvloeiende vergoedingsplicht voor 
de opdrachtgever op grond van art. 1794 B. W. wordt in de praktijk evenwel heel 
vaak "oneigenlijk" gebruikt om een principieel onwerkzame beëindiging door de 
opdrachtgever alsnog te "honoreren" en de opzeggingsvergoeding als een sanctio
nering voor deze onterechte beëindiging te aanzien. 
Zo is sommige rechtspraak van oordeel dat in het geval de opdrachtgever zich op de 
fouten van de aannemer beroept om de overeenkomst te ontbinden maar de fouten 
van de aannemer niet bewezen zijn of niet ernstig genoeg zijn om een ontbinding te 
rechtvaardigen, de opdrachtgever geacht wordt te hebben opgezegd en de opzeg
gingsvergoeding van art. 1794 B.W. verschuldigd is (4798). In dezelfde lijn werd 

(4796) Zie: Rb. Brussel 3 mei 1958, onuitg., aangehaald bij J. LEPAFFE, o.c., J.T. 1962, 134, nr. 47 (even
eens inzake omkoping- opdrachtgever die op grond van art. 1794 B.W. heeft opgezegd, kan zich niet op de 
beweerde omkoping door de aannemer beroepen om aan de betaling van de opzeggingsvergoeding te ont
snappen). 
(4797) Vgl.: P. RIGAUX, Le droit de /'architecte, évolution des 20dernières années, o.c.. 444-445, nr. 469. 
(4798) Luik 24 februari 1967, T. Aann. 1972, 97, noot J. DE SCHAEPMEESTER (opdrachtgevers verwij
ten aannemer laattijdigheid - het Hof stelt vast dat er geen termijn was overeengekomen en dat de aannemer 
de normale termijn nog niet had overschreden - het Hof stelt de contractbreuk door de opdrachtgever vast 
doch kent een vergoeding aan de aannemer toe op grond van art. 1794 B.W.); Brussel 24 oktober 1985, Res 
Jur. !mm. 1987, nr. 6106, (5), 10-11 (beweerde onterechte budgetoverschrijding toch niet onterecht - op
drachtgever wordt geacht architectenovereenkomst te hebben opgezegd en toekenning van vergoeding op 
basis van art. 1794 B.W.); Brussel 6juni 1986, Res Jur. !mm. 1986, nr. 6097, 249 (fouten van architect niet 
bewezen of niet aanwezig-opdrachtgever wordt geacht te hebben opgezegd); Gent 6 juni 2001, 12e Kamer, 
1999/AR/0568, onuitg. (opdrachtgever van de opdracht om een reclamespot te maken, beroept zich op de 
tekortkomingen van het reclamebureau om de overeenkomst te ontbinden - Hof is van oordeel dat de tekort
koming niet voldoende ernstig is en dat de brief waarin de overeenkomst wordt beëindigd derhalve als een 
opzegging moet worden beschouwd zodat de opzeggingsvergoeding van art. 1794 B.W. verschuldigd is: 
"Uit wat voorafgaat volgt dat appel ante, bij haar "annulering" van de overeenkomst met haar schrijven ... 
over geen zwaarwichtige reden beschikte om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen ... Met haar schrij
ven ... heeft appelante gebruikgemaakt van haar mogelijkheid geboden door art. 1794 B.W. om als op
drachtgever te allen tijde de aanneming stop te zetten ... "); Kh. Brussel 4 oktober 1991, T. Aann. 1994, (67), 
69-70, noot (fouten van de aannemer niet bewezen - brief waarin hij de aannemer fouten verwijt en ver
klaart geen vertrouwen meer in hem te hebben, is een opzegging - vergoeding verschuldigd op basis van art. 
1794 B.W.). 
Zie in dezelfde zin voor Nederland: Hof 's Hertogenbosch 18 april 1978, Bouwr. 1978, 691 (onterecht be
roep van opdrachtgever op wanprestatie van aannemer - opdrachtgever wordt geacht te hebben opgezegd en 

.. ./ ... 
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geoordeeld dat in het geval de buitengerechtelijke ontbinding niet aan de gestelde 
voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld afwezigheid van een ingebrekestelling van de 
aannemer of van de kans aan zijn fout te voldoen), de buitengerechtelijke ontbin
ding aposteriori niet kan worden gehonoreerd, doch dat de opdrachtgever met zijn 
wilsuiting de overeenkomst heeft opgezegd en de opzeggingsvergoeding van art. 
1794 B.W. verschuldigd is (4799). Eenzelfde benadering werd aanvaard in het ge
val van een opdrachtgever die zich ten onrechte op de nietigheid van de overeen
komst (wegens schending van de Woningbouwwet of dwaling) beriep (4800). 
Hiermee kan men het niet eens zijn. Vooreerst dringt deze visie als het ware een 
opzegging op aan de opdrachtgever, hetgeen haaks staat op de kwalificatie van de 
opzegging als een eenzijdige wilsuiting. Deze strekking is dan ook veeleer een res
tant van de visie die vanuit de gelijkenis op het vlak van de vergoeding van oordeel 
was dat art. 1794 B.W. als een toepassing van art. 1184 B.W. moest worden be
schouwd. Eens het geschil zich in het kader van de ontbinding of de nietigheid si
tueert, moet de zaak m.i. ook blijvend in dat kader worden beoordeeld ( 4801 ). Art. 
1794 B.W. kan dan niet worden ingeroepen om de toekenning van een "opzeg
gingsvergoeding" te ondersteunen (4802). Zo is er sprake van een onrechtmatige 
beëindiging door en ontbinding ten laste van de opdrachtgever indien de beëindi
ging door de opdrachtgever onrechtmatig was (4803). 

is vergoeding verschuldigd - in dit arrest wordt naast het onterechte karakter van de ontbinding ook op de 
interpretatie van de beëindigingsbrief ingegaan); Hof 's-Hertogenbosch 14 december 1979, Bouwr. 1980. 
471 (idem- inzake onderaanneming) R.v.A. 26 april 1979, Bouwr. 1979, (544), 546, eerste kolom, derde en 
vierde alinea (ontneming van werk niet gerechtvaardigd door beweerde wanprestatie - moet als een opzeg
ging worden beschouwd); Arbit. Bes!. 29 juni 1979, Bouwr. 1980, 39 (wanprestatie staat vast, doch op
drachtgever heeft aannemer niet in gebreke gesteld - opdrachtgever wordt geacht te hebben opgezegd); 
R.v.A. 27 januari 1983, Bouwr. 1983, (299), 302, eerste kolom, tweede alinea (onderaannemer is onterecht 
van het werk verwijderd - opzegging). 
Vgl. in deze zin: G. BAERT, 616 (indien de grieven van de opdrachtgever ongegrond zijn, staat vast dat de 
opdrachtgever de overeenkomst heeft opgezegd en is hij de vergoeding van art. 1794 B.W. verschuldigd). 
(4799) R.v.A. 20 december 1996, Bouwr. 1997, 861 (opdrachtgever die onterecht een beroep heeft gedaan 
op buitengerechtelijke ontbinding, wordt geacht te hebben opgezegd). 
Zie eveneens de verwijzingen in de vorige voetnoot. 
(4800) Rb. Namen 6 december 1982, T. Aann. 1985, 31. 
Vgl.: Kh. Leuven, 2de K" 31 januari 1995, A.R. nr. 51.456, onuitg. (opdrachtgever was ten onrechte van 
oordeel dat de overeenkomst nietig was wegens dwaling omtrent de persoon van de aannnemer - vergoe
ding op basis van art. 1794 B.W. verschuldigd); Kh. Bergen 9 september 1997, T.B.H. 1998, 459 (opdracht
gever weigerde levering van informaticasysteem te ontvangen wegens dwaling - rechtbank oordeelde dat 
de overeenkomst niet nietig was doch dat de opdrachtgever door er zich op te beroepen de overeenkomst 
had opgezegd en een opzeggingsvergoeding verschuldigd was op grond van art. 1794 B.W.). 
(4801) Vgl. in deze zin: Antwerpen 26 januari 1978, T. Aann. 1978, 227, noot H. GEVAERT (onrechtmati
ge ontbinding door opdrachtgever - het Hof beoordeelt de ganse problematiek in dit kader). 
(4802) Vgl.: Rb. Doornik 22 oktober 1986, J.L.M.B. 1987, (1113), 1115, derde overwegende (indien de 
aannemer zich op de ontbinding door de opdrachtgever beroept, kan deze zich niet meer beroepen op het feit 
dat de opdrachtgever de overeenkomst heeft opgezegd en de opzeggingsvergoeding verschuldigd is). 
Zie eveneens: T. BORMANS, 433, nr. 1497 (opdrachtgever die de overeenkomst onterecht heeft verbroken. 
kan zich achteraf niet op art. 1794 B.W. beroepen); J. DE BOCK, noot onder Cass. 19 april 1979, T. Aann. 
1981, 125. 
(4803) Zie voor een geval waar dit correct werd toegepast: Kh. Charleroi 3 september 1996, T.R. V. 1999, 
439, noot W. GOOSSENS, "Over managementadviseurs en interimmanagers: kwalificatie en aansprake
lijkheid''. 

1049 



EINDE - OPZEGGING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Een oud vonnis en arrest van de rechtbank ( 4804) en het Hof van Beroep te Brussel 
( 4805) illustreren deze strekking en de kritiek erop. Een aannemer werd belast met 
de uitgraving van een kanaal. Eens de werken begonnen waren, bleek een dijk niet 
sterk genoeg om het opkomende water tegen te houden. De aannemer vroeg de 
overheid de plannen dan ook aan te passen. De overheid weigerde dit en eiste dat de 
aannemer deze dijk zelf versterkte. De aannemer weigerde dit evenwel en de over
heid besteedde de werken uit aan een andere aannemer. De rechtbank was van oor
deel dat het gebrek in de plannen ten laste van de overheid viel en dat deze vervol
gens onterecht de plannen had gewijzigd, de overeenkomst diende dan ook ten laste 
van de overheid te worden ontbonden. In een tussenvonnis was de rechtbank van 
oordeel dat de vergoeding ten voordele van de aannemer op basis van art. 1794 
B.W. diende te worden berekend. In het eindvonnis veranderde de rechtbank het 
geweer van schouder: "Attendu que l'Etat n'a pas résilié Ie contrat par sa seule 
volonté, ainsi que l'article 1794 lui en donnait Ie droit, mais qu'après avoir soutenu 
à tort que Ie demandeur avait contrevenu à ses engagements, il a fait procéder publi
quement à Ia réadjudication des travaux''. Vervolgens werd de aannemer een scha
devergoeding toegekend omwille van zijn besmeurde slechte naam. Het Hof van 
Beroep te Brussel deed een goede aanzet door de zaak in het kader van de artikelen 
1183 en 1184 B.W. te situeren (kwalificatie van de heraanbesteding als een fout 
van de opdrachtgever die de ontbinding rechtvaardigt en een recht op schadever
goeding doet ontstaan) maar riep vervolgens, m.i. ten onrechte, art. 1794 B.W. in 
om de vordering tot schadevergoeding te ondersteunen. Het Hof merkte hierbij op 
dat art. 1794 B.W. toch niets anders was dan een toepassing van de artikelen 1183 
en 1184 B.W. ". 

1114. Indien de rechter ingaat op de vordering om de overeenkomst te ontbinden, kan 
de opdrachtgever de overeenkomst natuurlijk niet langer opzeggen. Het is echter wel 
mogelijk dat de opdrachtgever de overeenkomst opzegt nadat zijn vordering tot ont
binding werd afgewezen ( 4806). De overeenkomst neemt dan wel pas een einde op het 
ogenblik van de opzegging (zie randnr. 1164). 

( 4804) Rb. Brussel 19 juli 1862, Pas. 1870, Il, 153. 
( 4805) Brussel 16 april 1866, Pas. 1870, II, 162. 
Zie eveneens: M.-A. FLAMME, Traité, 2, 978, nr. 1176. 
(4806) M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1991), 192, nr. 241; S. STIJNS, De gerechtelijke en huitenge
rechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c" 63 l, nr. 489, vn. 614. 
Zie uitdrukkelijk voor het Franse recht: Cass. fr. 4 april 1978, Bull. Civ. III, nr. 146, 114 en J. C.P. 1978, éd. 
G" IV, 186. 
Vgl. in dezelfde zin voor het Nederlandse recht: R.v.A. 28 januari 1997, Bouw r. 1997, 355 (buitengerechte
lijke ontbinding en verwijdering van de aannemer - in kort geding wordt geoordeeld dat de verwijdering 
onterecht was - vervolgens zegt de opdrachtgever op). 
Vgl.: V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W''., 56, nr. 4. 
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111. Ratio van art. 1794 B.W. /algemeen beginsel van de dienstenovereenkomst 

A. Algemeen beginsel van de dienstenovereenkomst 

1115. De opzeggingsmogelijkheid ten voordele van de schuldeiser van de verbintenis 
een dienst uit te voeren, bestaat in het Burgerlijk Wetboek onder de ene of andere 
vorm in het kader van alle dienstenovereenkomsten. Zo heeft over de kwalificatie van 
de bevoegdheid van de lastgever "zijn volmacht [te] herroepen wanneer hem zulks 
goeddunkt" (art. 2003 en 2004 B.W.) (4807) als een opzeggingsbevoegdheid nooit 
veel discussie bestaan. Ook de plicht van de bewaarnemer om het depositum aan de 
bewaargever terug te gegeven "zodra hij zulks vordert" (art. 1944 B.W.) (4808) kan 
als een wettelijke opzeggingsmogelijkheid worden beschouwd (4809). Naast deze 
toepassingen in het Burgerlijk Wetboek kan eveneens worden gewezen op de opzeg
gingsbevoegdheid in het kader van overeenkomsten met bestuurders van vennoot
schappen en de opzeggingsbevoegdheid van de werkgever in het kader van arbeids
overeenkomsten. De opzeggingsbevoegdheid van de schuldeiser van de verbintenis 
een dienst uit te voeren, maakt dan ook deel uit van het gemene recht van de diensten
overeenkomst (4810). 

(4807) Art. 2003 B.W.: "De lastgeving eindigt: ... Door opzegging van de lastgeving door de lasthebber". 
Art. 2004 B.W.: "De lastgever kan zijn volmacht herroepen wanneer hem zulks goeddunkt, en in voorko
mend geval de lasthebber noodzaken hem terug te geven ... ". 
(4808) Art. 1944 B.W.: "De in bewaring gegeven zaak moet aan de bewaargever teruggegeven worden zo
dra hij zulks vordert, al is ook bij het contract een bepaalde tijd voor de teruggave vastgesteld". 
( 4809) Zie eveneens: Vred. St.-Joost-ten-Node 20 september 1957, J. T. 1958, 44, noot J. KIRKPA TRICK; 
B. TILLEMAN (bruikleen, bewaargeving), 285-288, nrs. 642-652; P. WERY, "Vue d' ensemble sur les cau
ses d'extinction des contrats", in la fin du contra!, Luik, CUP, 2001, 27, nr. 19. 
Anders: J. KIRKPATRICK, noot onder Vred. St.-Joost-ten-Node 20 september 1957, J. T. 1958, 46-47, nrs. 
8-9 (geen einde aan de overeenkomst). 
Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: M. FABRE-MAGNAN, "L'obligation de motivation en droit des con
trats", in Etudes offertes à Jacques Ghestin, Parijs, LGDJ, 2001, 310, nr. 8. 
Zie in dezelfde zin voor Nederland (art. 7:605 N.N.B.W.: "De bewaargever kan onverwijlde teruggave en 
de bewaarnemer onverwijlde terugneming van de zaak vorderen.): A. HAMMERSTEIN, o.c., in Op recht, 
105, nr. 6. 
Zie in dezelfde zin voor Zwitserland (art. 475, lid 1 CO: "Le déposant peut réclamer en tout temps la chose 
déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépöt): P. GAUCH, o.c., in 
Festschriftfür Horst Locher zum 65 Geburtstag, 41, nr. 1. 
(4810) Zie vooral: P.-A. FORIERS, fo caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément 
essentie! à leur formation, o.c., 159 e.v., nr. 147 e.v.; F. GLANSDORFF, "Actualité des contrats de servi
ce", in Aspects récents du droit des contrats, Brussel, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, 76, nr. 10. 
Zie eveneens: X. DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 537, nr. 4; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 554; Y. 
MERCHIERS, o.c., in Les contrats de service, 303, nr. 29; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS 
(1999), 841, nr. 202. 
Vgl.: P. WERY, o.c., in la fin du contrat, 28, nr. 19. 
Vgl. voor Nederland (de opzeggingsbevoegdheid van de crediteur van een arbeidsprestatie): G.J.P. DE 
VRIES, "Van regelingen die rammelen: het einde van bijzondere overeenkomsten": WPNR 1993, nr. 6076, 
30. 
In sommige Nederlandse rechtsleer werd dit artikel evenwel als bijzonder beschouwd: ASSER-KAMPHUl
SEN, 442 ("enigszins wonderlijke artikel"); J. ROZEMOND, "Eenzijdige opzegging door de opdrachtge
ver onbeperkt mogelijk?", T. Aann. 1990, 111 (heeft het over een "gevoel van onbehagen"). 
Zie eveneens de verwijzingen bij G.J.P. DE VRIES, o.c., 225-226. 
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Ook in de ons omringende landen beschikt de opdrachtgever in het kader van de 
aanneming van werk over een opzeggingsbevoegdheid ( 4811 ). In Zwitserland 
(4812) bepaalt art. 377 CO: 'Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, Ie maître peut 
toujours se départir du contrat, en payant Ie travail fait et en indemnisant complète
ment !'entrepreneur." In Nederland bepaalt art. 7 A: 1647 N.N.B.W.: "De aanbeste
der kan, des goedvindende, de aanneming opzeggen, ofschoon het werk reeds be
gonnen zij, mits hij den aannemer, wegens alle deszelfs gemaakte kosten, arbeid en 
winstderving, volkomen schadeloos stelle." In Wetsontwerp nr. 23095 luidt art. 
7 .12.4 als volgt: "De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk opzeggen. In dat geval zal hij de voor het gehele werk geldende prijs 
moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzeg
ging voortvloeien, tegen aflevering door de aannemer van het reeds voltooide deel 
van het werk." De aldus opgevatte opzeggingsbevoegdheid van de opdrachtgever 
werd dan in het Benelux Ontwerp Verdrag inzake aanneming overgenomen (art. 
14). 
Ten aanzien van de overeenkomst van opdracht bepaalt art. 7:408, lid 1 N.N.B.W. 
( 4813): "De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen." In Duits
land bepaalt§ 649 BGB: "Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkesjeder
zeit den Vertrag kündigen." In Italië voorziet art. 1671 Codice Civile: "Il commit
tente puo recedere del contratto anche se è stata iniziata l'escuzione della opera e la 
prestazione del servizio, purchè tenga indemne l'appaltatore <lelie spese sostenute, 
dei Javori eseguiti edel mancato guadagno." 
Daarenboven bepalen ook het Zwitserse, het Duitse en het Nederlandse recht 
(§ 671, Abs. 1 BGB ( 4814) en art. 404, 1 CO ( 4815) voor de opzegging van de Auf
trag; art. 7.422 N.N.B.W. voor de lastgeving (4816); art. 475, 1 CO (4817) en art. 
7:605 N.N.B.W. (4818) voor de bewaargeving) in een opzeggingsbevoegdheid van 
de lastgever en de bewaargever. 

(4811) Zie eveneens: G. DE GROOTH, 190-191. 
(4812) Zie hierover: P. GAUCH, o.c" in Festschriftfür Horst Lacher zum 65 Geburtstag, 35-51. 
(4813) S.C.J. KORTMANN, "Vragen over het einde van de opdracht", WPNR 1994, nr. 6134 
( 4814) "Der Auftrag kann von dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von dem Beauftragten jedcrzeit 
gekündigt werden". 
(4815) "Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps". 
(4816) "Lastgeving eindigt, behalve door opzegging overeenkomstig artikel 408". 
( 4817) "Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un 
terme a été fixé pour la durée du dépöt". 
(4818) "De bewaargever kan onverwijlde teruggave en de bewaarnemer onverwijlde terugneming van de 
zaak vorderen". 
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B. Gemeenschappelijke ratio 

1116. Ondanks de verschillende bewoordingen die de wetgever telkens bezigt, ligt 
eenzelfde idee aan de basis van de verschillende wettelijke opzeggingsmogelijkheden, 
meer bepaald het nut van de uitvoering in natura van de dienst zoals die is geconcipi
eerd of beter gezegd het gebrek eraan of wegvallen ervan ( 4819). 

POTHIER (4820) die algemeen als de architect van art. 1794 B.W. wordt be
schouwd, stelde het als volgt: "A l' égard du locateur, s'il ne le juge plus à propos 
de faire l' ouvrage qu' il a donné à faire, i 1 peut résoudre Ie marc hé, en avertissant Ie 
conducteur et en l'indemnisant." De idee van het nut van de uitvoering in natura 
voor de opdrachtgever komt ook bij een aantal klassieke rechtsgeleerden terug 
(4821 ). Een aantal geven in dit kader zelfs een rechtseconomische analyse "avant la 
lettre" (4822). Advocaat-generaal DESJARDINS was nog duidelijker in zijn con
clusie bij het Franse cassatiearrest van 5 januari 1897 (4823): "Que! est Ie fonde
ment logique de cette disposition exceptionnelle qui permet à l'un des contractants 
de résilier Ie contrat par sa seule volonté? L' ouvrage commandé ne con vient plus au 
maître (par exemple dans Ie cas ou quelque invention nouvelle permet d' obtenir Ie 

(4819) Brussel 8 december 1965, J.T. 1966, 321, derde kolom. zevende en achtste overwegende en Pas. 
1966, II, 302 (inzake de bouw van kazernes in Congo die hun nut verloren na de opstand en de onafuanke
lijkheid: "Attendu que !de opdrachtgever] a pu estimer à !'époque qu'en raison des événements, les ouvra
ges qu'il avait commandés, perdraient toute utilité pour lui au moment ou ils seraient achevés; mais que 
cette circonstance est précisément une de celles qu' a envisagées Ie législateur en instituant en faveur du 
maître de l'ouvrage une faculté de résiliation unilatérale du contrat d'entreprise··); Brussel 13 december 
1979. T. Aann. 1992, (347), 352, tweede kolom, tweede overwegende; G. BAERT. 615; P.-A. FORIERS, 
La caducité des obligations contractuelles par disparition d·un é/ément essentie/ à leur fornwtion. o.c., 
171-173, nr. 159; J. HUET, 1308, nr. 32363; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 21-
22; C. PAULUS, 43, nr. 56; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS (1999), 841, nr. 202. 
Zie eveneens: G. DE GROOTH, 190. 
Vgl. voor Zwitserland: Trib. Féd. 13 juni 1991, 117 A TF II 273. 
(4820) POTHIER, 410, nr. 440. 
(4821) R.P.D.b" tw. Devis et marchés, 743, nr. 133 ("La faculté de !'art. 1794 ayant été accordée au maître 
de l'ouvrage à raison de circonstances qui ont pu survenir dans sa fortune et Ie déterminer à ne pas bätir ... ".); 
Pand. b., tw. Entrepreneur d'ouvrages, 249, nr. 449 (" ... Ie maître peut avoir de bonnes raisons, de fortune 
ou autre, pour ne point laisser achever l'entreprise"); R. BEUDANT en P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, 
221, nr. 201 ("On l'a pu justifier par une considération d'utilité réciproque'·); F. BURSSENS, 351, nr. 459 
(beperkt dit evenwel tot de financiële situatie van de opdrachtgever); H. DE PAGE en R. DEKKERS, 1059, 
nr. 914 ("Il se peut". que". l'ouvrage précédemment envisagé perde toute utilité lorsqu'il sera achevé"); F. 
LAURENT, 21-22, nr. 17 ("" une considération d'équité. Il se peut que l'ouvrage commandé ne convienne 
plus au maître, ou que la situation de sa fortune ne lui permette plus de paycr Ie prix qu'il a promis ".".); H. 
L. J. MAZEAUD en M. DEJUGLART, 635, nr. 1358 ("Ce droit de repentir a pourbut d'éviter au maître des 
charges qu'il ne pourrait plus supporter ou quine lui seraient plus utiles·'); M. TROPLONG. 388, nr. 1024 
("C'est que depuis la conclusion du marché il a pu survenir au maître des motifs impérieux de ne pas passer 
outre; des pertes ont pu Ie frapper; sa fortune a pu se déranger; il peut se trouver hors d'état de subvenir à la 
dépense qu' il s' était proposé de faire"). 
Zie eveneens: Concl. JANSSENS onder Cass. 13 oktober 1910, Pas. 19 IO, I, 444. 
(4822) T. HUC, 598-599 ("Il peut advenir que l'ouvrage à faire ou à terminer ne présente plus aucune utilité 
pour cel ui qui l'avait commandé ".Les contrats ont pour base l'utilité de l'une des parties oude toutes deux, 
ainsi que Ie reconnaît !'art. 1137, ils sont irrévocables en ce sens que l'émolument qui doit en résulter ne 
peut pas être enlevé à qui doit en profiler". Pour Ie maître, l'émolument consiste dans l'ouvrage même qui 
doit être fait"). 
(4823) Concl. DESJARDINS bij Cass. fr. 5 januari 1897, D.P. 1897, I. 91. 
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même résultat par des engins plus parfaits et par des procédés plus économiques), 
ou bien le maître n'est plus en état de payer Ie prix stipulé (par exemple dans Ie cas 
oû quelque révolution politique, économique, sociale, paralyse ou bouleverse son 
industrie); va-t-on l'astreindre, soit à subir les conséquences d'une commande qui 
ne lui permettra pas de produire aux mêmes conditions que ses concurrents, soit à 
s'engager jusqu'au bout dans une dépense qu'il ne peut plus supporter? Ce serail un 
mécompte universel: pour Ie maître, pour l'ouvrier, pour Ie public. Le législateur 
lui permet donc de tout arrêter en dédommageant l'ouvrier de ses dépenses, en lui 
payant son travail et tout ce qu'il aurait pu gagner. Ces considérations d'ordre éco
nomique s'appliquent aux deux sortes de contrats, que l'ouvrier fournisse ou non la 
matière." 

Art. 2004 B.W. werd van oudsher als een opzeggingsbevoegdheid aanzien (zie 
randnr. 1104 ), de rechtsleer heeft zich dan ook vooral in dit kader over de grondslag 
van deze opzeggingsbevoegdheid gebogen. Volgende elementen worden naar voor 
gebracht: de lastgever moet de vrije beschikking over zijn vermogen behouden, het 
nut van de vertegenwoordiging kan na het sluiten van de overeenkomst verdwijnen 
en de lastgeving geschiedt in het uitsluitende belang van de lastgever (4824) 
(4825). Met uitzondering van de beschikkingsbevoegdheid die eigen is aan de aard 
van de vertegenwoordiging komen deze overwegingen telkens neer op het nut dat 
de dienst, de vertegenwoordiging, voor de lastgever heeft ( 4826) zodat de parallel 
met de aannemingsovereenkomst duidelijk is. 
Ook in het kader van de __ bewaargevingsovereenkomst wordt de opzeggingsmoge
lijkheid verklaard aan de hand van de idee dat de "tijd voor teruggave" waarvan in 
art. 1944 B.W. sprake is, enkel in het belang van de bewaargever werd bedongen 
(4827). 
Soms worden nog andere grondslagen voor de opzegging van dienstenovereen
komsten aangeduid (4828). Een bepaalde strekking is immers van oordeel dat het 
intuitu personae karakter en de vertrouwensband aan de basis ligt van de opzeg
gingsbevoegdheid (4829). M.i. kan het verlies van vertrouwen in de dienstverstrek-

( 4824) Zie inzake de on opzegbaarheid van een lastgeving van gemeenschappelijk belang: Cass. 28 juni 
1993, Pas. 1993, 1, 629 en R. W. 1993-94, 1425, noot A. VAN OEVELEN; 1. DEMUYNCK, "Het mandaat 
van "gemeenschappelijk belang" en zijn herroepbaarheid", R. Cass. 1993, 192; H. DE PAGE en R. DEK
KERS, Traité, V, 457, nr. 469; P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par dfaparition 
d'un élément essentie! à leur fonnation, o.c" 160-161, nr. 149; B. TILLEMAN (lastgeving), 332, nr. 535 en 
337-338, nr. 548. 
(4825) Zie vooral: H. DE PAGE en R. DEKKERS, 461, nr. 467; F. LAURENT, Principes, XXVIII, 104-
105, nr. 96; C. PAULUS en R. BOES, 161, nr. 293. 
(4826) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentie/ à 
leur formation, o.c., 160, nr. 148. 
(4827) H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 218, nr. 214; P.-A. FORIERS, La caducité des obliga
tions contractuelles par disparition d'un élément essentie! à leur formation, o.c" 166, nr. 154; J. KIRKPA
TRICK, noot onder Vred. St.-Joost-ten-Node 20 september 1957, J.T. 1958, 46, nr. 9; LAURENT, Princi
pes, XXVII, 141, nr. 121; POTHIER, Traité du contrat de dé pot, 178, nr. 58; B. TILLEMAN (bruikleen, 
bewaargeving), 286, nr. 647; P. WERY, o.c" in La fin du contrat, 27, nr. 19. 
(4828) M. TROPLONG, Du mandat, 181, nr. 707. 
(4829) Antwerpen 5 maart 2001, T.B.H. 2002, 116 (inzake een overeenkomst met een accountant: "Dat het 
onderwerpen van het beëindigingsrecht van de cliënt ten aanzien van de beoefenaar van een vrij beroep ... 
aan een opzeggingstermijn of aan een vervangende schadevergoeding onverenigbaar is met het intuitu-

".1". 
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ker weliswaar een reden zijn om de overeenkomst op te zeggen maar kan dit ele
ment de algemeen verspreide opzeggingsmogelijkheden in het kader van diensten
overeenkomsten niet verklaren (zie randnr. 1221 ). De opzegging geldt als organie
ke regel immers ten aanzien van alle aannemings- en dienstenovereenkomsten, los 
van het feit of deze al dan niet intuitu personae werden gesloten (vgl. randnr. 1223 
inzake de grondslag van art. 1795 B.W.). Indien men daarenboven een schending 
van het vertrouwen van de opdrachtgever in de dienstverstrekker als basis van de 
opzegging aanziet, is het verschil met de ontbinding wel heel klein, hetgeen moet 
worden vermeden (zie randnrs. 1104-1105). 

Deze opzeggingsbevoegdheid is niet beperkt tot de gevallen waarbij de opdrachtgever 
het werk als dusdanig niet wil voortzetten (4830). Integendeel, de overeenkomst kan 
ook worden opgezegd indien de opdrachtgever het werk door een andere aannemer wil 
laten uitvoeren (vgl. art. 2006 - zie randnr. 1145) (4831). Het nut dat wegvalt en aan 
de basis van de opzeggingsbevoegdheid ligt, heeft immers niet enkel betrekking op de 
uitvoering van het werk als dusdanig maar wel ruimer op de overeenkomst (met die 
aannemer en onder die voorwaarden) (4832). 

1117. De vaststelling dat art. 1794 B. W. de uiting is van een gemeen principe inzake 
de dienstenovereenkomst dat ook aan de oorsprong van de andere opzeggingsbe
voegdheden ligt, impliceert dat men zich in de lijn van de algemene methode in dit 
onderzoek bij bepaalde vraagstukken die in het kader van aanneming van werk minder 
aandacht krijgen, kan laten inspireren door oplossingen die in het kader van de andere 
dienstenovereenkomsten gangbaar zijn en omgekeerd. Daarenboven moet men zich 
de lege ferenda de vraag stellen naar de rechtvaardiging van eventuele verschillen 
(zie bijvoorbeeld randnr. 1159 inzake de opzeggingsbevoegdheid van de lasthebber 
van de artikelen 2003 en 2007 B.W.; randnr. 1174 inzake de opzeggingsvergoeding; 
... ) . 

. ../. .. 
karakter van de verhouding accountant-cliënt en met de noodzakelijke vertrouwensband tussen beide .. .'"); 
Y. MERCHIERS, o.c., in Le.1 contrats de service, 311; Y. MERCHIERS, o.c., T.B.B.R. 1994, nr. 8; J. VAN 
MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 41, nr. 57; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, o.c., 307, nr. 222. 
Vgl.: A. HILBERT, 57, nr. 65 (inzake architecten). 
Zie in het algemeen: P. SIMLER. "L'article 1134 du Code civil et la résiliation unilatérale anticipée des 
contrats à durée déterminée", J.C.P. 1971, éd. G., I, nr. 2413, randnr. 5 e.v. 
(4830) Zie echter: J. ROZEMOND, "Eénzijdige opzegging door de opdrachtgever onbeperkt mogelijk?", T. 
Aann. 1990, (111 ), 112-113 (aanvaardt enkel het beëindigingsrecht indien het werk zelf wordt beëindigd). 
(4831) Zie eveneens: Pand. b., tw. Entrepreneur d'ouvrages, 250, nr. 454 (opdrachtgever die opzegt, mag 
het werk achteraf door een andere aannemer laten voortzetten). 
(4832) Zie eveneens: Concl. DESJARDINS bij Cass. fr. 5 januari 1897, D.P. 1897, I, 91 (hierboven geci
teerd - geeft het voorbeeld van de opdrachtgever die opzegt aangezien een andere aannemer hetzelfde werk 
op een efficiëntere wijze kan uitvoeren). 
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§ 2. TOEPASSINGSGEBIED 

1. Van regel met betrekking tot de forfaitaire bouwovereenkomst naar organie
ke regel inzake de aannemingsovereenkomst 

1118. Uit de bewoordingen van art. 1794 B.W. (4833) ("de aanneming tegen vaste 
prijs", "Ie marché à forfait") en de plaats ervan in het Burgerlijk Wetboek zou men 
kunnen afleiden dat deze regel enkel betrekking heeft op bouwovereenkomsten tegen 
een vaste prijs (4834). Hiermee kan men het om een aantal redenen niet eens zijn. 

Men kan vooreerst betwijfelen of deze dubbele beperking (aannemingsovereenkom
sten in de bouwsector en tegen een vaste prijs) inderdaad algemeen geldend was in het 
recht voor de invoering van het Burgerlijk Wetboek waarvan art. 1794 B.W. ten ande
re een bevestiging was (4835) (4836). Zo heeft POTHIER de bouwovereenkomsten 
enkel voor ogen als \JOQ[Qeeld van.een algemeen geformuleerde regel (4837)_ e~_têjit 
füj met geen woord 9ver een beperking tot "marchés à forfait"TnéfeK.Iáss·iëke rechts
ieer wordt trouwens evenmin gewag gemaakt van een beperking tot bouwovereen
komsten ( 4838), de uitdrukkelijke wettelijke beperking tot "marché à forfait" stuit er 
zelfs op uitdrukkelijke kritiek (4839). 

(4833) Art. 1794 B.W. is geenszins het voorwerp geweest van een uitgebreide discussie tijdens de voor
bereidende werken: Fenet, XIV, 265. 
Zie eveneens: R. BEUDANT en P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, 221, nr. 201. 
(4834) Vgl. G. BAERT, 615; C. LEVINTOFFen P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 21-22; C. PAULUS, 
44, nr. 57; M. PLANIOL en G. RIPERT, 185, nr. 937; G. RIPERT en J. BOULANGER, 682, nr. 2074; J. 
VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 41, nr. 58. 
(4835) Fenet, XIV, 343 ("Le projet, d'autre part, confirme au maître Ie droit de résilier, par sa seule volonté, 
Ie marché à forfait"."). 
Zie eveneens: G. BAERT, 615; L. GUILLOUARD, 368, nr. 802. 
(4836) L. GUILLOUARD, 369-370, nr. 804. 
Vgl.: Kh. Gent 1 februari 1922, Pas. 1923, III, 25 (steunt hiervoor op POTHIER, nr. 440); R.P.D.B" tw. 
devis et marchés, 743, nr. 131; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 538, nr. 5. 
(4837) POTHIER, 410-411, nr. 440 ("A l'égard du locateur, s'il ne Ie juge plus à propos de faire l'ouvrage 
qu'il a donné à faire, il peut résoudre Ie marché, en avertissant Ie conducteur et en l' indemnisant. Par exem
p/e, si j'ai fait marché avec un entrepreneur pour la construction d'un bàtiment "".)(eigen cursivering). 
(4838) F. LAURENT, 22, nr. 18; M. TROPLONG, 389, nr. 1028. 
LAURENT stelde in art. 1865 van zijn Avant-projet de révision du code civil ten andere voor om de woor
den "marché à forfait" door "louage d'ouvrage" te vervangen: Pand. b" tw. Entrepreneurd'ouvrages, 250, 
nr. 451. 
(4839) Pand. h" Entrepreneur d'ouvrages, 249, nr. 450; R.P.D.B" tw. Devis et marchés, 743, nr. 131; ". "); 
G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 459, nr. 2035 ("Qu'il n y a pas de raison sérieuse pour limi
ter ainsi !'art. 1794, c'est certain "".); T. BORMANS, 433, nr. 1493; L. GUILLOUARD, 369-370, nrs. 803-
804 (deze auteur erkent, met uitdrukkelijke spijt. het uitzonderlijke karakter van art. 1794 B.W. maar breidt 
het toepassingsgebied uit buiten forfaitaire overeenkomsten); F. LAURENT, 22, nr. 18 ("". tous les auteurs 
admettent que Ie maître a Ie même droit quand il s'agit d'un marché à la pièce ou à la mesure" - deze auteur 
uit evenwel twijfel omtrent de juridische juistheid van de uitbreiding omwille van het uitzonderingskarakter 
van art. 1794 B.W.); H.L. J. MAZEAUD en M. DE JUGLART, 635, nr. 1358 ("Les rédacteurs du Code 
civil ont limité, on ne sait pourquoi, la faculté de résiliation au marché à forfait"); M. TROPLONG, 389, nr. 
1028 ("L'art. 1794 fait expressément porter sa disposition sur les marchés à forfait. Si Ie maître peut résilier 
par sa seule volonté un tel marché qui de tous est celui qui Ie !ie Ie plus étroitement, combien à plus forte 
raison un marché à la pièce ou à la mesure'"); X, noot onder Cass. fr. 28 december 1892, D.P. 1895, I, 82. 

1056 



·--·------...... 

EINDE - OPZEGGING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

DIEUX geeft een aantrekkelijke uitleg met betrekking tot het waarom van deze 
wettelijke "beperking" ( 4840). Volgens hem wou de wetgever hiermee verduidelij
ken dat deze opzeggingsmogelijkheid ook geldt ten aanzien van forfaitaire aanne
mingsovereenkomsten. Bepaalde rechtsleer doet dit inderdaad vermoeden (4841), 
ook het stilzwijgen van de voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek en 
de hieraan gekoppelde wil om de bestaande tradities voort te zetten (4842), wijst in 
die richting. 

Het lijkt veeleer de plaats van art. 1794 B.W. te zijn (onmiddellijk na art. 1793 B.W. -
zie randnr. 658 e.v.) die tot de "beperking" tot forfaitaire overeenkomsten en de be
perkte interpretatie heeft geleid (4843). 

Dit komt ook naar voor in het cassatiearrest van 13 oktober 1910 ( 4844 ). In dit ar
rest stelde het Hof immers: "Attendu que l'article 1794, relatif à la résiliation par Ie 
maître du marché à forfait a Ia même généralité; que si les deux articles précédents 
et plusieurs de ceux qui suivent s'occupent exclusivement des entrepreneurs de 
construction et emploient les termes qui y sont relatifs, l'article 1794 ne reproduit 
aucune de ces expressions spéciales et se sert de mots applicables à tout ouvrage 
quelconque, matériel ou intellectuel;". Het Hof identificeert hier met andere woor
den in één adem de oorsprong van art. 1794 B.W. en breekt met de traditionele bin
ding tussen de art. 1793 en 1794 B.W. die het Hof van Beroep te Brussel in het 
vernietigde arrest had gemaakt (4845). 

Zo er al sprake kon zijn van een door de wetgever beperkt opgevatte draagwijdte van 
art. 1794 B.W., dan nog werd deze "ondergraven" vanuit de oude visie op art. 1794 
B.W. als een toepassing van de ontbinding afweek (zie randnr. 1104) zodat ook andere 
aannemingsovereenkomsten eraan onderworpen waren (4846). De kritiek op deze op
vatting (zie randnr. 1104) leidde er ondanks enige aarzeling (4847) evenwel niet toe 

(4840) X. DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 538, nr. 5. 
(4841) V. MARCADE, 542 ("". le Code ait donné au propriétaire Ie droit de résilier à son gré Ie louage 
d'ouvrage, même à forfait .. ".). 
(4842) Soms is men duidelijker: "Le projet, d'autre part, confirme au maître le droit de résilier, par sa seule 
volonté, Je marché à forfait .. ". (Fenet, XIV, 343). 
(4843) Vgl. Concl. JANSSENS onder Cass. 13 oktober 1910, Pas. 1910, I, 444; G. CORNU, noot onder 
Parijs 23 mei 1961, R.T.D.C. 1962, 131; A. DELVAUX en D. DESSARD, 248, nr. 329; X. DIEUX, o.c., 
R. C.J.B. 1981. 535, nr. 4; J. HUET, 1308, nr. 32365 (spreekt van een "dissociation des art. 1793 et 1794" 
onder invloed van het cassatiearrest van 5 januari 1897); M. PLANIOL, noot onder Cass. fr. 5 januari 1897, 
D.P. 1897, I. 89-90; M. PLANIOL en G. RIPERT, 185, nr. 937; G. RIPERT en J. BOULANGER, 682, nr. 
2074 ("l'enchaînement naturel des textes"). 
(4844) Cass. 13 oktober 1910, Pas. 1910, I, 445, concl. JANSSENS en Pand. pér. 1914, nr. 185, 135. 
(4845) Brussel 9 april 1909, Pand. pér. 1914, nr. 185-7, 135. 
(4846) Vgl.: V. VAN HOUTTE-VANPOPPEL, "Art. 17948.W"., 58, nr. 6. 
Vgl. anders: J. LIMPENS, opm. bij Kh. Luik 24 december 1949, R. T.D.Com. 1952, 221 ("Pour nous, il est 
clair que le législateur destinait l'article 1794 du Code civil aux devis et marchés seulement"). 
(4847) A. DE THEUX, Le droit de la représentation commerciale, I, Brussel, CIDC, 1985, 239, nr. 166. 
Zie eveneens: C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 48. 
Later stelde Professor FORIERS zijn opvatting evenwel bij: P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 554, nr. 
684; P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentie/ à 
leurformation, o.c., 169-170, nrs. 157-158. 
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dat het toepassingsgebied van art. 1794 B.W. opnieuw werd ingeperkt ( 4848). De ra
tio van dit artikel strekt zich immers uit tot overeenkomsten die niet tegen een vaste 
prijs worden gesloten (4849). Meer nog, bij dergelijke overeenkomsten is de opdracht
gever niet beschermd door de werking van de vaste prijs (4850). Daarenboven haalt 
men zich bij een beperking van art. 1794 B.W. tot aannemingsovereenkomsten tegen 
vaste prijs alle daarbij behorende kwalificatiemoeilijkheden op de hals (zie randnrs. 
622-643) (4851). 

1119. Art. 1794 B.W. moet dan ook als een organieke regel van de aannemingsover
eenkomst worden beschouwd (4852) en is derhalve van toepassing op elke aanne
mingsovereenkomst, ongeacht het voorwerp (materieel of intellectueel (4853), roe
rend of onroerend) of de wijze van prijsbepaling (tegen vaste prijs, in vrije rekening, 
tegen eenheidsprijzen,".) (4854). 

Ook het Hof van Cassatie kwalificeerde art. 1794 B.W. in zijn basisarrest van 
4 september 1980 ( 4855) als een organieke regel van de aannemingsovereenkomst: 

(4848) Uitdrukkelijk: Kh. Gent 1 februari 1922, Pas. 1923, III, 25; C. PAULUS, 44, nr. 57. 
(4849) X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 536, nr. 4. 
Zie enigszins anders: Rb. Namen 6 juni 1939, Pas. 1941, III, (112), 113, tweede kolom, vierde overwegen
de; Concl. E. KRINGS bij Cass. 4 september 1981, Pas. 1981, I, 10-11. 
(4850) Zie eveneens: L. GUILLOUARD, 369-370, nr. 804; J. HUET, 1309, nr. 32365. 
(4851) Zie eveneens: J. HUET, 1309, nr. 32365. 
(4852) Luik 31maart1949, Pas. 1950, II, (5), 11, eerste kolom, zesde overwegende; Bergen 21juni1983, 
Pas. 1983, II, ( 125), 128-129 en R. C.J.B. 1991, 8; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 985, nr. 859 (de visie van 
deze auteurs moet evenwel gezien worden in het kader van hun kwalificatie art. 1794); M. GEVERS, o.c., 
R.C.J.B. 1953, 326, nr. 28; J. HUET, 1309, nr. 32365 (evenwel de legeferenda); Y. MERCHIERS, o.c" in 
Les contrats de service, 284, nr. 4; F. VAN ISACKER, De exploitatierechten van de auteur, Brussel, Lar
cier, 1963, 122, nr. 135; X, noot onder Luik 31 maart 1949, Pas. 1950, Il, 6. 
Vgl. enigszins anders: Concl. E. KRINGS bij Cass. 4 september 1981, Pas. 1981, I, 10-11. 
(4853) Vgl. ten onrechte anders: F. GLANSDORFF, o.c., in Aspects récents du droit des contrats, 77, 
nr. 11. 
( 4854) Luik 24 juni 1932, J.L. 1932, (241 ), 242, tweede kolom, laatste overwegende (lijkt evenwel nog te 
vereisen dat het om een forfaitaire aannemingsovereenkomst gaat); Brussel 14 januari 1972, T. Aann. 1980, 
( 187), 190, tweede kolom, vierde overwegende, noot M. DENEVE (in het vonnis a quo werd geoordeeld dat 
art. 1794 B.W. enkel toepasselijk was op aannemingsovereenkomsten in de bouwsector); Antwerpen 
19 januari 1976, R. W. 1976-77, (159), 161, derde overwegende; Brussel 23 oktober 1980, J.T. 1981, 552; 
Bergen 21 juni 1983, Pas. 1983, II, (125), 128, tweede kolom, laatste overwegende en R.C.J.B. 1991, 8; 
Antwerpen 17 april 1989, Pas. 1989, II, (261), 264, tweede kolom, vierde overwegende; Gent 6 maart 1990, 
T.G.R. 1990, (2), 4, eerste kolom, nr. 3.3; Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, 8, tweede kolom, laatste 
alinea; Antwerpen 10 februari 1997, R. W. 1999-2000, (1163), 1164, tweede kolom, eerste overwegende; 
Gent 30 mei 1997, T.G.R. 1997, (140), 144, eerste kolom, vierde alinea enA.J.T. 1997-98, 199; Brussel 26 
januari 1998, J.L.M.B. 1998, ( 1469), 1470, tweede overwegende; Kh. Luik 24 december 1949, J.L. 1949-
50, (247), 248, tweede kolom, vijfde overwegende; Kh. Doornik 2 maart 1954, Pas. 1955, III, (75), 76, 
tweede kolom, laatste overwegende; Kh. Brussel 13 oktober 1971, B.R.H. 1972, ( 166), 172, laatste overwe
gende; Rb. Hasselt 28 mei 2001, T.B.B.R. 2002, 241; R.P.D.B" tw. Devis et marchés, 743, nr. 132; G.J. 
BAERT, o.c" R.W. 1990-91, 1112; G. BAERT, 616-617; G. BAERT(A.P.R.), 314, nr. 933; J. DE BOCK, 
noot onder Cass. 19 april 1979, T. Aann. 1981, 126; T. DELAHA YE, o.c" 59-60, nr. 44; C. DELFORGE, 
"L'unilatéralisme et la fin du contra!. Droit de rétraction, résiliation et résolution unilatérales: quand Ie pou
voir d'un seul anéantit ce que la volonté commune a édifié", in La fin du contrat, Luik, CUP, 2001, 130, nr. 
123; A. DELVAUX, 234-235, nr. 137; A. DELVAUX en D. DESSARD, 249, nr. 331; 1. EKIERMAN, "De 
la résiliation unilatérale des conventions d'architecture par Ie maître de l'ouvrage dans Ie cadre de l'article 
1794 du Code civil", noot onder Cass. 16 februari 1984, T. Aann. 1992, 60; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 
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" Attendu que par la généralité de ses termes, cette disposition est applicable à tout 
ouvrage quelconque, matériel ou intellectuel, pourvu qu'il s'agisse de l'entreprise 
d'un travail déterminé par son objet ou par un terme exprès;". 
Reeds in een ouder ophefmakend arrest had het Hof van Cassatie de algemene 
draagwijdte van art. 1794 B.W. in gelijkaardige bewoordingen erkend, meer be
paald in het kader van een overeenkomst voor de begeleiding en plaatsing van een 
obligatielening. Het Hof van Beroep te Brussel had geoordeeld dat art. 1794 B.W. 
niet van toepassing was op een dergelijke overeenkomst (4856). Na cassatie van dit 
arrest op grond van de algemene draagwijdte van art. 1794 B.W. (4857) oordeelde 
het Hof van Beroep te Gent in andere zin (4858). 

Het Franse recht heeft deze evolutie niet, of beter gezegd in mindere mate doorge
maakt. Weliswaar is het toepassingsgebied uitgebreid tot aannemingsovereenkom
sten buiten de bouwsector ( 4859), doch in het Franse recht wordt voor de toepasse
lijkheid van art. 1794 B.W. een forfaitaire aannemingsovereenkomst vereist 
(4860). Dit mag des te meer verwonderen in het licht van de kritiek terzake van de 
Franse klassieke auteurs (zie rand nr. 1118) ( 4861 ). 

1992, 390-391; M.-A. FLAMMEen P. FLAMME (1984), 383, nr. 416; M.-A. FLAMMEen P. FLAMME 
(1991), 193, nr. 242; M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX en F. POTTIER, 502-503, nr. 612; 
P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuel/es par disparition d'un é/ément essentie/ à leur 
formation, o.c" 169-170, nrs. 157-158; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 554, nr. 684; J. HERBOTS 
en C. PAUWELS (1989), 1357, nr. 409; A. HILBERT, 92, nr. 117; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE 
LY en B. DE TEMMERMAN, o.c., T.P.R. 1994, 599, nr. 298; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de 
service, 284-285, nr. 4; Y. MERCHIERS, o.c" T.B.B.R. 1994, nr. 8; L. SIMONT, J. DE GA VRE en P.-A. 
FORIERS ( 1999), 841, nr. 202; B. VAN HOUTTE. "Vergoeding voor winstderving bij eenzijdige opzeg
ging van een architectuurovereenkomst door de bouwheer - Een kritische benadering van art. 1793 B.W''., 
Jura Fale. 1977-78, 359; V. VAN HOUTIE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"" 57-58, nrs. 6-10; J. VAN 
MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 41, nr. 58; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 349, nr. 449. 
Vgl. enigszins anders: Concl. E. KRINGS bij Cass. 4 september 1981, Pas. 1981, l, 10-1 l. 
Anders doch ten onrechte: L. DEMEYERE, o.c" in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, 26, nr. 
22 (verwijst hierbij vreemd genoeg naar het cassatiearrest van 4 september 1980). 
( 4855) Cass. 4 september 1980, R. C.J.B. 1981, 523, noot X. DIEUX, Pas. 1981, l, 7, concl. E. KRINGS, Arr. 
Cass. 1980-81, 7 en R. W. 1980-81, 2686 ("Overwegende dat die bepaling wegens haar algemene bewoordin
gen van toepassing is op onverschillig welk materieel of intellectueel werk, op voorwaarde dat het gaat om de 
aanneming van een werk dat door zijn voorwerp of door een uitdrukkelijke tijdsduur bepaald is"). 
(4856) Brussel 9 april 1909, Pand. pér. 1914, nr. 185-7, 135 ("Attendu que l'article 1794 du Code civil ne 
peut trouver d'application dans l'espèce; que la règle qui y est formulée ne s'applique qu'au maître qui a 
conclu avec un entrepreneur pour l'exécution d'un ouvrage, ainsi que Ie dit l'article même et non à toute 
personne qui a stipulé une obligation de faire; que d'ailleurs, Ie texte des articles précédents et suivants en
lèverait tout doute à eet égard s'il en pouvait exister;"). 
(4857) Cass. 13 oktober 1910, Pas. 1910, 1, 443, concl. JANSSENS en Pand. pér. 1914, nr. 185, 135 
('Tarticle 1794 ".se sert des mots applicables à tout ouvrage quelconque, matériel ou intellectuel"). 
(4858) Gent 20 april 1912, Pas. 1912, II, 164 ("Que l'article, comme l'article 1779, 3°, vise, dans la généra
lité de ses termes, non seulement les entrepreneurs faisant des marchés qui ont pour objet la prestation d'un 
ouvrage exclusivement matériel, mais aussi les entrepreneurs d'ouvrages de toute espèce; qu'il n'exclut pas 
les contrats ayant pour objet la prestation d'un service dans lequel domine l'élément intellectuel; ." Que 
l'article 1794 est d'une application aussi rationnelle aux entreprises d'affaires qu'aux entreprises de con
struction"). 
(4859) P.-H. ANTONMATTEI enJ. RAYNARD, 360. nr. 431; B. BOUBLI, 21, nr. 126; L. JOSSERAND, 
686, nr. 1309. 
(4860) Cass. fr. 13 januari 1958, Bull. Civ. 1, nr. 28, eveneens aangehaald bij Juriscl" art. 1788-1794, Fase. 
2, 10, nr. 62; P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, 360, nr. 431; G. BAUDRY-LACANTINERIE en 
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II. Toepassingsgebied 

A. Toepassingsvoorwaarden 

1. Bestaan van een overeenkomst 

a. Algemeen 

1120. De opzeggingsbevoegdheid van art. 1794 B.W. kan als beëindigingsgrond van 
een overeenkomst enkel toegepast worden op voorwaarde dat de aannemingsovereen
komst geldig tot stand is gekomen (4862). 
Zo is de opdrachtgever geen opzeggingsvergoeding verschuldigd indien de aanne
mingsovereenkomst door één of andere nietigheid is aangetast en de nietigheid door 
de rechter wordt uitgesproken, een nietige overeenkomst verdwijnt immers ex tune uit 
het rechtsverkeer (4863). Ook het afbreken van onderhandelingen in de precontractue
le fase kan logischerwijze geen aanleiding geven tot de toepassing van art. 1794 B.W . 

. ../. .. 
A. WAHL, 459, nr. 2035; R. BEUDANTen P. LEREBOURS-PIGEONNIERE. 221, nr. 201; B. BOUBLI, 
21, nr. 126; J. HUET, 1309, nr. 32365 (stelt dit de lege lata vast maar verkiest de lege ferenda een uitbrei
ding van de regel naar alle aannemingsovereenkomsten); L. JOSSERAND, 686, nr. 1309; M. PLANIOL en 
G. RIPERT, 185, nr. 937; 0. PORUMB, La rupture des contrats à durée indéterminée par volonté unila
térale, essai d'une théorie générale, th. Parijs, 1937, 94; G. RIPERT en J. BOULANGER, 682, nr. 2074. 
Vgl.: G. BAERT (A.P.R.), 314, nr. 933 (geeft het Franse standpunt weer); C. LEVINTOFF en P.-A. FO
RIERS, o.c" T. Aann. 1977. 37 (sloten zich daar op dat ogenblik bij aan); J. VAN MULLEN en M.-C. ER
NOTTE, 41, nr. 58 (geven het standpunt in het Franse recht weer). 
(4861) Zie eveneens: J. HUET. 1309, nr. 32365. 
Zie eveneens: Poitiers J 6 februari 1932. S. 1934, II, 19 ("l' art. 1794 C. civ" bi en que visant spécialement Jes 
marchés à forfait, est applicable à tous les autres marcbés ...• c'est à dire, à la mesure, à Ja pièce ou à la série 
de prix ... "). 
(4862) Zie uitdrukkelijk: Cass. 12 mei 1997, concl. J. SPREUTELS, onuitg. ("Overwegende dat ... ver
weerster betoogde dat eiseres ... een resultaatsverbintenis had aangegaan ... dat eiseres haar vordering 
grondde op artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek; Dat aldus ieder van de partijen haar vordering grondde 
op het bestaan van een rechtsgeldig gesloten overeenkomst"); Brussel 14 januari 1972, T. Aann. 1980, 
(187), 190, tweede kolom, derde overwegende, noot M. DENEVE (inzake het geval van de bouw van de 
SHAPE-huizen); G. BAERT, 617; G. BAERT (A.P.R.), 308, nr. 911; T. DELAHAYE. o.c" 60, nr. 44; 
M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 387, nr. 422; J. HERBOTS en C. PAUWELS (1989), 1358, 
nr. 409; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DEL Yen B. DE TEMMERMAN, o.c" T.P.R. 1994, 599, nr. 298; 
P. RIGAUX, Le droit de /'architecte, o.c" 441, nr. 465 (inzake een architectenovereenkomst- heeft echter 
een ruimere draagwijdte); L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS ( 1986), 353. nr. 176; V. VAN 
HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794B.W"" 7, nr. 12. 
Vgl. in dezelfde zin voor Nederland: H.R. 14 oktober 1994, N.l. 1996, nr. 345, 1798. concl. DE VRIES 
LENTSCH-KOSTENSE, noot CJHB; Amsterdam 29 januari 1981, onuitg., bevestigd door H.R. 24 septem
ber 1982, N.l. 1983, nr. 327, 1034, concl. TER KATE en Bouwr. 1982, 922, noot L.D. PELS RIJCKEN: 
Pres.'s-Hertogenbosch 29 juni 1979, Bouwr. 1979, 728. 
Vgl. in dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 170, nr. 559. 
Vgl.: Gent 30 mei 1997. T.G.R. 1997, 140 en A.J.T. 1997-98, 199 (gaat zeer uitvoerig na of er een aanne
mingsovereenkomst tot stand was gekomen vooraleer een vergoeding op grond van art. 1794 B.W. toe te 
kennen): Antwerpen 2 september 1997, Limb. Rechts/. 1997, 226 (idem); Kh. Bergen 9 september 1997, 
T.B.H. 1998, 459 (inzake nietigheid wegens dwaling). 
(4863) Brussel 4 mei 1960, J.T. 1961, 224. noot M.-A. FLAMME (schrappen van een definitieve overeen
komst - opzegging); Brussel 14 januari 1972. T. Aann. 1980, 187, noot M. DENEVE (art. 1794 B.W. kan 
niet toegepast worden aangezien er geen wilsovereenstemming is omtrent de essentiële elementen van 

' .~ 
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b. Architecten: volledige opdracht 

1121. In de praktijk rijzen er vaak problemen met betrekking tot de opzegging van 
architectenovereenkomsten na het opstellen van het voorontwerp. Vooraleer een op
zeggingsvergoeding met betrekking tot de verdere werkzaamheden (opstellen van de 
plannen en eventuele toezichtswerkzaamheden) verschuldigd is, moet er eerst sprake 
zijn van een opdracht die het enkele opstellen van een voorontwerp overstijgt, met 
andere woorden van een volledige opdracht (4864). Van een opzegging en de daaraan 
gekoppelde vergoeding van de winstderving met betrekking tot de volledige opdracht 
kan slechts sprake zijn indien een dergelijke overeenkomst effectief werd gesloten. 
Indien de opdracht van de architect zich daarentegen tot het opstellen van het vooront
werp beperkte, is er geen sprake van een overeenkomst die dit overstijgt en kan deze 
logischerwijze niet worden opgezegd (4865). In dit geval beslist de opdrachtgever 
enkel om aan de voorbereidende opdracht geen vervolg te koppelen. Een voorberei
dende opdracht heeft ten andere vaak juist tot doel om de opdrachtgever nadere inlich
tingen te geven omtrent de haalbaarheid van het project. 

"./". 
de overeenkomst: "Attendu que l'article 1794 du Code ei vil forme à lui seul la base juridique de la demande 
des appelants ... que la preuve de l'existence du contra! de louage d'industrie forme dès lors et exclusive
ment Ie nceud du litige"); Brussel 14 januari 1981, T. Aa1111. 198], 90, bevestigd door Cass. 11 maart 1982, 
Pas. 1982, l, 820, concl. CHARLES, ter hervorming van Rb. Brussel 14 oktober 1970, T. Aann. 1981, 92-93 
(al dan niet voldaan aan gunningsvoorwaarden van overeenkomst); Antwerpen 27 februari 1995, A.J. T. 
1994-95, 503 (slechts prijsovereenkomst gesloten - geen toepassing van art. 1794 B.W.); Rb. Tongeren 29 
oktober 1965, R. W. 1966-67, 1099 (architect die er niet in slaagt een overeenkomst met de bouwheer te be
wijzen, heeft geen recht op een vergoeding wegens winstderving); Rb. Antwerpen 17 juni 1992, T. Aa1111. 
1994, 138 (overeenkomst voor de bouw van een woning - bouwheer stond in voor het verkrijgen van de 
vergunningen en de plannen - gemeente wou echter enkel een vergunning afleveren indien de nodige wijzi
gingen aan de plannen werden aangebracht - bouwheer ziet af van zijn voornemen om het huis te bouwen -
overeenkomst nietig wegens strijdigheid met art. 7 Woningbouwwet - geen toepassing van art. 1794 B. W.); 
Rb. Brugge 17 december I 993, T. V.B.R. 1994, 51 ("aanvaarding" van een louter voorstel - geen toepassing 
van art. 1794 B.W.). 
Vgl.: Brussel 27 september 1985, Res Jur. /mm. 1986, nr. 6079, 103; Brussel 13 april 1994, Res Jur. /111111. 

1995, nr. 6406. ( 4 7), 57, tweede overwegende (opzegging van een opdracht bij voorraadaanbesteding - en
kel opzeggingsvergoeding voor de werkelijk bestelde onderdelen). 
Zie voor Fra11krijk: Cour Pau 29 juli 1879, S. 1879, IJ, 317 ("que !'art. 1794 invoqué par lui suppose une 
convention par laquelle Ie propriétaire se serail obligé à laisser exécuter par I' entrepreneur toutes les con
structions projetées ... "). 
( 4864) Zie voor een geval waar er een volledige opdracht was overeengekomen: Gent 23 september 1987, T. 
Aa1111. 1991, 149 (in dezelfde zaak), noot G.J. BAERT. 
(4865) Zie een arrest van het Hof van Beroep te Gent waar deze grondslag (geen opzegging want geen over
eenkomst) uitdrukkelijk naar voorkomt: Gent 16 februari 1988. T. Aann. 1990, (96), 100, nr. 6; Gent 23 juni 
1994, T.G.R. 1995, (9), 10, tweede kolom, tweede alinea, noot G. BAERT. 
Zie eveneens: Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 12 augustus 1997, 
Bouwr. 1998, 541; G.J. BAERT, o.c., R. W. 1990-91, 1113 (stelt wat verregaand dat van een opzegging en
kel kan worden gesproken indien er een volledige opdracht is); A. FETTWEIS, o.c., Act. dr. 1992, 396 (kop
pelt dit probleem eveneens aan de vraag naar de omvang van de overeenkomst die is totstandgekomen). 
Vgl. Gent 9 november 1993, Pas. 1993, II, ( 18), 21 (in dit arrest is het Hof echter m.i. ten onrechte van oor
deel dat de partijen in de precontractuele fase waren gebleven). 
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2. Kwalificatie als aanneming van werk 

1122. Art. 1794 B.W. is enkel toepasselijk op aannemingsovereenkomsten (4866). 
De overeenkomst kan derhalve niet worden opgezegd indien deze a.ls een koopover
eenkomst moet worden gekwalificeerd (zie randnr. 91) (4867). 

(4866) Zie naast de verwijzingen in de volgende voetnoten: Luik 24 juni 1932, J.L. 1932, (241 ), 243, eerste 
kolom, derde en vierde overwegende (bank mag publiciteit in krant voeren - ter beschikking stellen van 
loketten - aanneming van werk - art. 1794 B.W. toepasselijk); Gent 16 januari 1956, Pas. 1957, II, (33), 34-
35 en R. C.J.B. 1957, 314, noot R. DEKKERS; Kh. Brussel 1 april 1954, J. C.Br. 1954, (382), 384, tweede 
overwegende (ter beschikking stellen van muur en verzorgen van publiciteit); Voorz. Kh. Brussel 9 juni 
1978, B.R.H. 1978, (361 ), 366, vijfde overwegende (art. 1794 B.W. niet van toepassing op overeenkomst 
waarbij tekenaar van Smurfen recht afstond om er poppetjes van te maken - overeenkomst voor de over
dracht van het reproductierecht); A. DELVAUX en D. DESSARD, 249, nr. 330; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 
1981, 537, nr. 5 en vn. 53; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 395; P. RIGAUX, noot onder Kh. Brussel 
12 februari 1970, B.R.H. 1971, 39 ("Le champ d'application de cette disposition légale est limité au contra! 
de louage d'ouvrage"). 
Zie voor Nederland: Arr. Rb. Rotterdam 30 april 1931, N.J. 1931, 1219 (art. 1647 N.B.W. niet van toepas
sing op overeenkomst met architect aangezien geen aanneming van werk). 
( 4867) Brussel 6 februari 1985, J. T. 1985, (390), 391, eerste kolom, laatste overwegende; Brussel 11 sep
tember 1997, achtste kamer, 1996/AR/3530, onuitg. (overeenkomst voor de verkoop van een villa kan niet 
opgezegd worden); Kh. Brussel 13 oktober 1971, B.R.H. 1972, (l 66), 172, vijfde overwegende; Rb. 
Neufchäteau 3 september 1975, J.L. 1976-77, (74), 75, laatste overwegende; Kh. Brussel 13 januari 1988, 
J.T. 1988, (587), 588, derde kolom, derde laatste overwegende en T. Aann. 1989, 233; Kh. Turnhout 18 
maart 1996, Turnh. Rechts/. 1995-1996. 14 7, tweede kolom, derde alinea (inzake een softwareovereen
komst); Kh. Bergen 9 september 1997, T.B.H. 1998, (459), 461 (inzake een overeenkomst voor de auto
matisatie van een taxfree shop); R.P.D.B" tw. Vente, 121, nr. 47; G. BAERT (A.P.R.), 308, nr. 912 (evenwel 
voorzichtig); A. BENABENT, 8, nr. 31; F. DAVID, Le marché àfaçon, o.c., 22; H. DE PAGE en R. DEK
KERS, 892, nr. 872; A. FETTWEIS, o.c.,Act. dr. 1991, 888; A. FETTWEIS, o.c.,Act. dr. 1992, 390, vn. 18 
en 391, vn. 24; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 41, nr. 22; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 4, 
nr. 5; J. HERBOTS en C. PAUWELS ( 1989), 1989, 1357. nr. 409; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, 
o.c" T. Aann. 1977, 33; G. VAN HECKE, o.c" R.C.J.B. 1951, 102, nr. 3; X .• noot onder Cass. fr. 5 januari 
1897, S. 1897, 1, 73. 
Zie voor Frankrijk: Cour Douai 24 juni 1868, bevestigd door Cass. fr. 27 april 1870, D.P. 1871, 1, 286. 
Vgl. in dezelfde zin voor Nederland: Hof Arnhem l februari 1927, N.J. 1927. 1395 (overeenkomst voor het 
leveren van schilderijlijsten, te vervaardigen volgens de voorschriften van de opdrachtgever); Rh. Amster
dam 25 februari 1976 en 19 juli 1978, N.J. 1978, (964). 965, tweede kolom, laatste alinea en 966, eerste 
kolom, eerste alinea (impliciet). 
Vgl. met de discussie in de klassieke rechtsleer met betrekking tot de vraag of art. 1794 B.W. al dan niet kon 
worden toegepast op de overeenkomst waarbij de aannemer ook de grondstoffen levert (Cass. fr. 5 januari 
1897, S. 1897, 1, (73), 74 en D.P. 1897, 1, 89, concl. DESJARDINS, noot M. PLANIOL ("Que ce tex te ne 
fait pas de distinction entre les deux sortes de marché <lont par Ie l' art. 1787 et que les raisons qui en ont 
motivé les dispositions, sont identiques que l'ouvrier fournisse la matière de l'ouvrage et son travail ou qu'il 
ne fournisse que son travail") en het arrest na cassatie: Cour Orléans 7 juli 1897, D.P. 1898, II, 143. 
Zie eveneens: Pand. b" tw. Entrepreneur d'ouvrages, 250, nrs. 452-453; R.P.D.B" tw. Devis et marchés, 
743, nr. 134 ("la vente n'exclut pas Ie marché''); G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 459, nr. 
2034 ("".les considérations auxquelles a obéi l'art. 1794 sont également opposées à toute distinction"); A. 
DELVAUX, 234, nr. 137; M.-A. FLAMMEen J. LEPAFFE, 190, nr. 275; L. GUILLOUARD, 370-371, nr. 
805. Uiteindelijk werd deze discussie in de juiste context geplaatst, meer bepaald deze van de kwalificatie 
(C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 33). 
Contra: Cass. fr. 5 januari 1897, S. 1897, I, (73), 74 en D.P. 1897, 1, 89, concl. DESJARDINS, noot M. 
PLANIOL ("qu'il doit ". recevoir juridiquement son application ". quelle que soi la qualification donnée au 
contra!") en het arrest na cassatie: Cour Orléans 7 juli 1897, D.P. 1898, II, 143. 
Dit arrest had ook enige invloed in het Belgische recht: Concl. JANSSENS onder Cass. 13 oktober 1910. 
Pas. 1910, I, 443-444. 
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Dit algemene beginsel heeft in de praktijk onder andere gevolgen in het kader van 
de onderaannemingsovereenkomsten. Indien de hoofdovereenkomst om de één of 
andere reden verdwijnt, kan de onderovereenkomst immers enkel worden opge
zegd indien de onderovereenkomst als een aannemingsovereenkomst kan worden 
gekwalificeerd ( 4868). 

Indien de overeenkomst als een lastgevingsovereenkomst dient te worden gekwalifi
ceerd, kan de lastgever weliswaar opzeggen maar heeft de lasthebber geen recht op 
een vergoeding van de gederfde winst (art. 2004 B.W. - zie randnr. 1174) (4869). 

3. Voor een bepaalde duur of een bepaald werk 

a. Algemeen beginsel 

1123. Het wordt algemeen aanvaard dat art. 1794 B.W. f!.i~!_yan toepassing is op aan
nemingsovereenkomsten van onbepaalde duur aangezién de bijzondere opzeggings
bevoegdheid van art. 1794 B.W. moet wijken voor de algemene bevoegdheid om 
overeenkomsten van onbepaalde duur op te zeggen ( 4870). V 1.). 2il'f· 

(4868) Zie: Kh. Brussel 13 januari 1988, T. Aann. 1989, (233), 235, tweede kolom, zevende overwegende 
en J. T. 1988, 587 (plaatsen van liften - onderaanneming - opzegging). 
(4869) Brussel 9 juni 1959,J. T. 1959, 528 en Rec. gén. enr. not. 1961, nr. 20393, 404, noot (overeenkomst 
voor de organisatie van een verkaveling is aanneming van werk en geen lastgeving - vergoedingsplicht in 
geval van opzegging); Rb. Brussel 25 maart 1896, Pas. 1896, III, ( 151 ), 152, eerste kolom, zevende overwe
gende (overeenkomst waarbij een aantal advertenties in een tijdschrift worden geplaatst); B. TILLEMAN 
(lastgeving), 14-15, nr. 19 en 334, nr. 541. 
Vgl.: Kh. Brussel 7 oktober 1963, J.C.Br. 1964, 30 (impliciet); Concl. KRINGS bij Cass. 4 september 1980, 
Pas. 1981, I, 9. 
Vgl.: Kh. Brussel 29 juni 1911, J.C.Br. 1911, 479 (makelaarsovereenkomst geen lastgeving dus geen op
zegbaarheid ad nutum, evenwel ook geen toepassing van art. 1794 B.W.). 
( 4870) Luik 6 november 1998, T.B.B.R. 200 l, 65 (inzake de overeenkomst met een verzekeringsmakelaar); 
R.P.D.B" tw. Courtier, 94, nr. 196; A. DELV AUX en D. DESSARD, 250, nr. 332; M. DENEVE, o.c" T. 
Aann. 1980, 203; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 545, nr. 7; J.-L. FAGNART, o.c" R.C.J.B. 1986, 294-295, 
nr. 13; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 394; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 191, nr. 278; M.-A. 
FLAMME en P. FLAMME ( 1984 ), 383, nr. 416; M.-A. FLAMME en P. FLAMME ( 199 l ), 193, nr. 242; M. 
GEVERS, o.c., R.C.J.B. 1956, 315-316, nr. 37; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 554, nr. 684; C. 
LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 33; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de service, 
287, nr. 6; C. PAULUS, 45, nr. 57; L. SIMONT en J. DE GAVRE (1976), 349, nr. 218; L. SIMONT, J. DE 
GA VRE en P.-A. FORIERS ( 1986), 352-353, nr. 176; L. SlMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS 
(1999), 841, nr. 202; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"" 7, nr. 12; R. VAN RANS
BEEK, o.c" R. W. 1995-96, 346, nr. 8 en 352, nr. 47; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 349, nr. 449. 
Vgl.: Brussel 17 april 1996, T. Gez. 1999-00, (270), 272, eerste kolom, vijfde overwegende (inzake de op
zegging van de overeenkomst tussen een hospitaal en een arts); Kh. Verviers 24 december 1964, J.L. 1964-
65, 205 (inzake een makelaarsovereenkomst - rechtbank is evenwel ten onrechte van oordeel dat de over
eenkomst voor het vinden van een koper "uit nature" voor onbepaalde duur is aangegaan); Kh. Brussel 20 
maart 1974, J.T. 1975, 13 (overeenkomst voor het onderhoud van een lichtreclame - art. 1794 B.W. niet 
toepasselijk aangezien van onbepaalde duur - zowel in het vonnis als in het kopje is "durée déterminée" 
vermeld, uit de context van het vonnis kan worden afgeleid dat het hier om een verschrijving gaat); Rb. 
Brussel 20 november 1990, Res Jur. !mm. 1991, nr. 6279, (147), 150, nr. 2.2° (inzake een makelaarsover
eenkomst); Kh. Charleroi 15 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 1845 (impliciet); Concl. E. KRINGS bij Cass. 4 
september 1981, Pas. 1981, I, 11. 

.. ./." 
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Voor de invoering van de Handelsagentuurwet van 1995 had dit beginsel in het 
kader van agentuurovereenkomsten een groot praktisch belang aangezien de mees
te handelsagentuurovereenkomsten voor onbepaalde duur werden gesloten en er 
derhalve geen opzeggingsvergoeding op grond van art. 1794 B.W. kon worden toe
gekend (4871 ). Een groot deel van de theorievorming met betrekking tot de opzeg
ging van aannemings- of dienstenovereenkomsten voor onbepaalde duur is dan ook 
in dit kader te situeren. 

1124. Een bepaalde strekking is van oordeel dat de niet-toepasselijkheid van art. 
1794 B.W. op overeenkomsten van onbepaalde duur ingegeven is door het feit dat de 
aldaar bepaalde opzeggingsvergoeding en vooral dan de gederfde winst bij overeen
komsten voor onbepaalde duur niet kan worden berekend (4872). M.i. is dit onjuist 
(4873). Vooreerst is het nogal vreemd om tot de niet-toepasselijkheid van een rechts
regel te besluiten enkel en alleen op grond van de moeilijkheid om deze toe te passen. 
De tekst van art. 1794 B.W. zelf maakt daarenboven geen onderscheid tussen aanne
mingsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde duur (4874). Het probleem 
van de moeilijkheid om de gederfde winst te berekenen rijst ten andere niet uitsluitend 
ten aanzien van overeenkomsten van onbepaalde duur, maar ook bijvoorbeeld ten aan
zien van makelaarsovereenkomsten (zie randnr. 1189) of overeenkomsten in vrije re-

"./." 
Vgl. enigszins anders: Antwerpen 17 april 1989, Pas. 1989, II, 261 (acht art. 1794 B.W. toepasselijk doch 
stelt even later dat het om een overeenkomst van onbepaalde duur gaat); Rb. Antwerpen 12 oktober 1962, 
Pas. 1964, III, (87), 91, eerste kolom, vierde overwegende (de rechtbank laat zich" inspireren" door art. 
1794 B.W. in het kader van een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dit artikel ook effectief toe te 
passen). 
(4871) Zie: Brussel 23 juni 1953, J.C.Br. 1955, 280, ter bevestiging van Kh. Brussel 7 juni 1951, ervoor 
gepubliceerd, noot; Gent 7 februari 1956, R.W. 1956-57, (731), 732, derde overwegende; Luik 20 april 
1961, Pas. 1961, II, (254 ), 256, eerste kolom. derde overwegende ("Attendu que l' article 1794 du Code ei vil 
nes' applique pas à cette locatio operis qu 'est le contra! de représentant autonome, vu sa durée indéterminée 
et sa nature spéciale"); Brussel 18 maart 1969, Pas. 1969, II, 141 (steunt zijn beslissing evenwel op een af
wijkende gewoonte); Kh. Brussel 27 maart 1953, J.C.Br. 1955, (271), 273, twee laatste overwegendes; Kh. 
Brussel 30 september 1958, J.C.Br. 1958, (335), 339, eerste overwegende; Kh. Brussel 14 oktober 1958, 
J.C.Br. 1958, (344), 346. tweede overwegende; Kh. Antwerpen 20 februari 1959, R. W. 1959-60,'550 (even
wel zonder verwijzing naar art. 1794 B.W.); Kh. Brussel 6 december 1971, B.R.H. 1973, 427; A. COLENS. 
o.c .. J.C.Br. 1955, (254). 265; A. DE THEUX, o.c., 239, nr. 166; J. LIMPENS, opm. bij Kh. Luik 24 decem
ber 1949. R.T.D.Com. 1952, 221-222; M. WILLEMART, "La résiliation du contra! d'agence autonome", 
J.T. 1981, 618, nr. 6. 
Vgl.: M. DAMBRE, "De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet", R. W. 1995-96, 1409, nr. 66. 
Een bepaalde strekking achtte art. 1794 B.W. in het geheel niet aangepast aan de handelsagentuurovereen
komst en achtte art. 1794 B.W. zelfs niet toepasselijk in het geval van een handelsagentuur voor bepaalde 
duur: M. WILLEMART, o.c., J. T. 1981, 618, nr. 5. 
Vgl. anders (art. 1794 B.W. toepasselijk, zelfs indien van onbepaalde duur): Luik 18 december 1950, J.L. 
1950-51, 153; Kh. Luik 24 december 1949, J.L. 1949-50, (247), 248, tweede kolom, vijfde overwegende: 
Kh. Doornik 2 maart 1954, Pas. 1955, III, (75). 76, tweede kolom, laatste overwegende. 
Zie evenwel: 0. PORUMB, o.c .. 90-91 (aanneming van werk is altijd voor een bepaalde duur zodat het pro
bleem zich niet stelt). 
(4872) M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 191, nr. 278; M. GEVERS. o.c" R.C.J.B. 1956, 316, nr. 37; 
F. GLANSDORFF, o.c., in Aspects récents du droit des contrats, 76, nr. 10; B. VAN HOUTTE. o.c., Jura 
Fale. 1977-78. 363 (art. 1794 is wel van toepassing op aannemingsovereenkomsten van onbepaalde duur 
maar door de moeilijkheid de vergoeding te berekenen, kan deze niet worden toegekend). 
Vgl.: C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 33. 
(4873) In dezelfde zin: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS ( 1999), 842, nr. 202. 
(4874) C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 34. 
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kening. Daar wordt de toepasselijkheid van art. 1794 B.W. nochtans niet betwist. M.i. 
is er inzake aannemingsovereenkomsten voor onbepaalde duur daarentegen sprake 
van een wetsconflict en moet bij de beoordeling van dit conflict voorrang worden ge
geven aan de regel van openbare orde (4875). 

b. Afbakening en relevantie van de afbakening 

1125. Het is van belang om de gemeenrechtelijke opzeggingsbevoegdheid van over
eenkomsten voor onbepaalde duur van de opzeggingsbevoegdheid van art. 1794 B. W. 
te onderscheiden, de aard verschilt immers grondig (4876). Zo kunnen enkel aanne
mingsovereenkomsten van onbepaalde duur door beide partijen, inclusief de aanne
mer (4877), worden opgezegd. De opzegging van overeenkomsten van onbepaalde 
duur geeft daarenboven geen aanleiding tot betaling van een opzeggingsvergoeding, 
enkel een onrechtmatige beëindiging geeft in voorkomend geval aanleiding tot een 
schadevergoeding (zie randnr. 1128). Ten slotte is enkel de opzeggingsbevoegdheid 
van overeenkomsten voor onbepaalde duur van openbare orde (zie randnr. 1127). 

1126. Bij de afbakening van beide opzeggingsbevoegdheden verdient het m.i. de 
voorkeur om de gemeenrechtelijke definitie van overeenkomsten van (on-)bepaalde 
duur als uitgangspunt te nemen en niet de omschrijving die het Hof van Cassatie in 
zijn arrest van 4 september 1980 aan het toepassingsgebied van art. 1794 B.W. gaf 
("un travail déterminé par son objet ou par un terme exprès" of "aanneming van een 
werk dat door zijn voorwerp of door een uitdrukkelijk[ e] tijdsduur bepaald is") ( 4878). 
Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven (4879). 
Vooreerst moet een termijn niet noodzakelijk uitdrukkelijk contractueel bepaald zijn 
om reëel te zijn. In de praktijk wordt ten andere zeer zelden een uitdrukkelijke termijn 
overeengekomen. Het vereiste van een "uitdrukkelijke tijdsduur" doet ten andere ver
moeden dat het eindpunt van de termijn vast moet staan. Dit is evenwel niet in over
eenstemming met de gemeenrechtelijke definitie van de tijdsbepaling waarbij het vol
doende is om zekerheid te hebben over het feit dát het einde gekend is doch er geen 
zekerheid moet bestaan wanneer het einde juist is gesitueerd (4880). Daarenboven is 
ook de aannemingsovereenkomst voor de uitvoering van een bepaald werk van be
paalde duur, meer bepaald de duur ?ie nodig is om dit werk uit te voeren (4881). Ook 

(4875) Vgl. in dezelfde zin: X. DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 545, nr. 7 ("La supériorité du but poursuivi par 
ce principe justifie par ailleurs qu'il soit d'ordre public et qu'il prime l'article 1794 du Code civil"). 
(4876) 0. PORUMB, o.c" 95-96. 
(4877) Zie uitdrukkelijk: Concl. KRINGS bij Cass. 4 september 1981. Pas. 1981, 1, 11; Y. MERCHIERS, 
o.c" in Les contrats de service, 288, nr. 7; R. VAN RANSBEECK. o.c" R. W. 1995-96, 352, nr. 47. 
(4878) A. DELVAUX en D. DESSARD, 250. nr. 332; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 545, nr. 7; A. FETT
WEIS, o.c" Act. dr. 1992, 394; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 383. nr. 416; M. WUYTSWIN
KEL en C. JASSOGNE, 349, nr. 449. 
(4879) X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 545, nr. 7. 
(4880) Vgl.: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS ( 1986), 352-353. nr. 176. 
(4881) Rb. Hasselt 28 mei 2001, T.B.B.R. 2002, 241 (makelaarsovereenkomst voor de bemiddeling bij de 
verkoop van een onroerend goed van bepaalde duur); T. DELAHA YE, o.c .. 23. nr. 14; X. DIEUX, o.c" 
R.C.J.B. 1981, 545, nr. 7; M. GEVERS, o.c" R.C.J.B. 1956. 315-316, nr. 37; P. GLINEUR, noot onder 

"./". 
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de bepaalbare aard van het werk en de tussenkomst van een partijbeslissing van de 
aannemer (zie randnrs. 362-363) verhindert ten andere geenszins dat de aannemings
overeenkomst een bepaalde duur heeft en aan art. 1794 B.W. is onderworpen (4882). 

~ Een aannemingsovereenkomst is dan van bepaalde duur indien ze door een uitdrukke
~ lijke of stilzwijgende tijdsbepaling is begrensd (4883). Op grond van de gemeenrech

telijke definitie van een tijdsbepaling (art. 1185 - 1188 B.W.) (4884) is de aanne
mingsovereenkomst voor bepaalde duur dan door een toekomstige en zekere gebeur
tenis begrensd, te beoordelen op het ogenblik van de totstandkoming van de overeen
komst (4885). Men moet zich op het ogenblik van de totstandkoming van de overeen
komst op grond van de feitelijke omstandigheden met andere woorden met zekerheid 
( 4886) een eindpunt met betrekking tot dat werk kunnen voorstellen of inschatten 
( 4887). Dat er een einde aan de werken komt, moet vaststaan, wanneer niet ( 4888). De 
(aannemings-)overeenkomst voor onbepaalde duur is dan de (aannemings-)overeen-

... /. .. 
Bergen 13 januari 1977, R.G.A.R. 1983, nr. 10616, p. 8, verso; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 
349, nr. 449. 
Zie in het algemeen: J. AZEMA, o.c., 73, nr. 92 ("L'incertitude quant à la date exacte d'achèvement 
n'empêche pas Ie contrat d'être à durée déterminée"). 
Dezelfde idee ligt aan de grondslag van verschillende wettelijke voorschriften. Zie inzake arbeidsrecht 
eveneens art. 32 Wet op de arbeidsovereenkomsten:"." de verbintenissen". nemen een einde". door vol
tooiing van het werk, waarvoor de overeenkomst werd gesloten". Zie inzake vennootschapsrecht art. 39, 2° 
W. Venn.: "De vennootschap eindigt". door het voltrekken van de handeling;""" 
(4882) Vgl. eveneens: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS (1999), 842, nr. 202. 
(4883) Kh. Luik 22 december 1999, R.R.D. 2001, (39), 41, achtste overwegende; J. AZEMA, o.c., 77, nr. 
97; L. CORNELIS, o.c., in Het contract met opeenvolgende prestaties, 44, nr. 5; R. VAN RANSBEEK, o.c., 
R. W. 1995-96, 351, nr. 40. 
(4884) In het algemeen: Cass. 17 april 1975, Arr. Cass. 1975, 914 ("". een schuld met tijdsbepaling ". is, 
zodra over de toekomstige gebeurtenis zekerheid bestaat, zelfs indien het tijdstip van de verwezenlijking 
niet gekend is ". "). 
(4885) J. AZEMA, o.c., 65, nr. 84; P. GLINEUR, noot onder Bergen 13 januari 1977, R.G.A.R. 1983, nr. 
10616, p. 8, verso. 
(4886) Het gaat hier vanzelfsprekend niet over een absolute zekerheid, doch over een "rechterlijke zeker
heid" op basis van de feitelijke omstandigheden: L. CORNELIS, o.c., in Het contract met opeenvolgende 
prestaties, 46, nr. 6. 
(4887) Zie specifiek ten aanzien van aanneming van werk: L. CORNELIS, o.c" in Het contract met opeen
volgende prestaties, 48, nr. 7. 
Zie in het algemeen: J. AZEMA, o.c., 65, nr. 84; T. DELAHAYE, o.c., 22, nr. 13; P. GLINEUR, o.c., 
R.G.A.R. 1983, nr. 10616, p. 8, verso. 
(4888) Vgl. inzake arbeidsovereenkomsten: Cass. 22 november 1957, J.T. 1960, 190, noot M. TAQUET 
(arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vereist noodzakelijkerwijze de opname van een einddatum - ar
beidsovereenkomst tot aan de ontbinding van een vennootschap is voor onbepaalde duur); Cass. 15 april 
1982, R. W. 1982-83, 2835 en J. T.T. 1982, 348, noot TAQUET en WANTIEZ (arbeidsovereenkomst voor 
de duur dat een bepaalde persoon in ziekteverlof is, is geen overeenkomst voor bepaalde duur aangezien de 
einddatum niet met zekerheid vaststaat); Arbh. Luik 23 juli 1991, J.T. T. 1993, 161, derde kolom, eerste ali
nea; J. STEYAERT, C. DE GANCK en L. DE SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, in A.P.R. Gent, Story
Scientia, 1990, 303, nr. 421; V. VANNES, Le contrat de travail: aspects théoriques et pratiques, Brussel, 
Bruylant, 1996, 167, nr. 265 en 176, nr. 282 (arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur dient een zekere 
einddatum te bevatten, met uitzondering evenwel van de arbeidsovereenkomst voor een omschreven werk). 
Overeenkomsten met een zeer lange bepaalde duur kunnen evenwel met een overeenkomst voor onbepaalde 
duur worden gelijkgesteld. 
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komst waarvan de uitvoering van de dienst door de aannemer niet van meet af aan 
door een toekomstige doch zekere gebeurtenis is beperkt (4889). 

Het wordt dan ook algemeen aanvaard dat de aannemingsovereenkomst voor de uit
voering van een bepaald werk als een overeenkomst voor bepaalde duur dient te wor
den beschouwd aangezien de duur in dit geval bepaald wordt door de termijn die nodig 
is om het werk uit te voeren ( 4890). Ook hier moeten de partijen bij het sluiten van de 
overeenkomst zekerheid hebben omtrent de realisatie van het werk en het eindpunt 
van de uitvoering ervan (4891). 

Terzake kan men nuttig verwijzen naar het arbeidsrecht. Daar geldt dat er van een 
arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk sprake is indien de werknemer op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst in staat was om aan de hand van de 
aard en de omvang van het werk met een betrekkelijke zekerheid de omvang en de 
duur van de overeenkomst in te kunnen schatten (4892). 

Dit alles brengt met zich mee dat indien in de overeenkomst voor bepaalde duur de 
mogelijkheid van een stilzwijgende verlenging werd voorzien, deze overeenkomst 
enkel haar bepaalde duur behoudt indien het aantal verlengingen en de duur ervan 
werd voorzien (4893). 

(4889) Kh. Brussel 14 maart 1956, J.C.Br. 1957, (133), 136, zevende overwegende, noot R. Deb.; L. COR
NELIS, o.c., in Het contract met opeenvolgende prestaties, 53, nr. 12; T. DELAHAYE, o.c., 24, nr. 15; 0. 
PORUMB. o.c" 199; R. VAN RANSBEEK, o.c., R. W. 1995-96, 351, nr. 44. 
Vgl. inzake arbeidsovereenkomsten: V. VANNES, o.c" 156, nr. 246. 
(4890) Zie eveneens: T. DELAHA YE, o.c" 23, nr. 14; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 545, nr. 7; M. GE
VERS, o.c" R.C.J.B. 1956, 315-316, nr. 37; P. GLINEUR, o.c" R.G.A.R. 1983, nr. 10616, p. 8, t•erso; M. 
WUYTS WINKEL en C. JASSOGNE. 349, nr. 449. 
Vgl. inzake arbeidsrecht eveneens art. 32 Wet op de arbeidsovereenkomsten: " ... de verbintenissen ... nemen 
een einde ... door voltooiing van het werk, waarvoor de overeenkomst werd gesloten". 
(4891) J. AZEMA, o.c" 74, nr. 93. 
( 4892) Zie onder andere: Arbh. 3 december 1982, J. T.T. 1983, 254, tweede kolom, negende overwegende 
(inzake een arbeidsovereenkomst voor de studie van een bouwwerk - overeenkomst voor een bepaald werk 
veronderstelt een duidelijke omschrijving van het uit te voeren werk); Arbh. Brussel 5 februari 1985, J. T.T. 
1985, 186 (overeenkomst voor het draaien van een film - bepaald werk); Arbh. Luik 24 april 1985, I.T.T. 
1986, 66; V. V ANNES, o.c" 169, nr. 268 (het voorwerp van het werk moet met voldoende precisie aange
duid worden zodat de partijen een waarschijnlijke duur kunnen inschatten); Arbh. Luik 23 juli 1991, J. T.T. 
1993, 161 (arbeidsovereenkomst voor de duur van een onderaannemingsopdracht niet van bepaalde duur 
aangezien de hoofdaannemer uiteindelijk bepaalde hoe lang de onderaannemingsopdracht zou duren); 
Arbrb. Antwerpen 22 maart 1972, R. W. 1974-75, 1142 (arbeidsovereenkomst met een acteur voor het acte
ren in een film is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur); J. STEY AERT, C. DE GANCK en L. DE 
SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, o.c" 303, nr. 421. 
(4893) Kh. Luik 22 december 1999, R.R.D. 2001, (39), 41, achtste overwegende (onderhoudsovereen
komst); T. DELAHAYE, o.c" 23, nr. 14 en 26, nr. 16; P. GLINEUR, o.c., R.G.A.R. 1983, nr. 10616, p. 9, 
verso en 10. 
Zie in dezelfde zin: Cass. fr. 31 maart l 924. S. 1924. L 295. 
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c. Opzegging van aannemingsovereenkomsten voor onbepaalde duur 
(4894) 

i. Principe / rechtsmisbruik 

1127. De opzegging van aannemingsovereenkomsten voor onbepaalde duur kadert 
volledig in de gemeenrechtelijke opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur 
(4895). De opzegging van een (aannemings-)overeenkomst voor onbepaalde duur is 
derhalve een onherroepelijke, vormvrije (4896), eenzijdige en ondeelbare rechtshan
deling die door de opzeggende partij niet moet worden gemotiveerd ( 4897) ( 4898). In 
het element van de ondeelbaarheid verschilt de opzegging van overeenkomsten van 
onbepaalde duur van de opzegging in het kader van art. 1794 B.W. (4899). In dat ka
der is het immers mogelijk om de overeenkomst gedeeltelijk op te zeggen. 

De vrijheid van de contractpartij om de overeenkomst voor onbepaalde duur op te zeg
gen op het ogenblik dat hij dit wenst, is van openbare orde ( 4900). 

(4894) Zie hierover: R. DEKKERS, "De la rupture des contrats à durée illimitée", noot onder Gent 16 janua
ri 1956, R.C.J.B. 1957, 316- 324; T. DELAHA YE, o.c .. 119-242, nrs. l 00-204; 0. PORUMB, La rupture 
des contrats à durée indéterminée par 1•0/onté unilatérale, essai d'une théorie générale, th. Parijs. 1937. 
(4895) Zie uitdrukkelijk: Brussel 6 juni 1973. J.T. 1973, 571 (overeenkomst met publiciteitsagentschap 
voor het beheer en de beSïeamjf van het reclamebudget); Bergen 23 februari 1988, J.L.M.B. l 988, 578 
(overeenkomst van onbepaalde duur voor het verzorgen van de boekhouding); Kh. Brussel 5 januari 1949, 
J.C.Br. 1949, 223 (overeenkomst voor het drukken van een tijdschrift); Kh. Brussel 26 november 1964, 
J.C.Br. 1965, (127), 129, tweede en derde overwegende (overeenkomst van onbepaalde duur voor het druk
ken van een publiciteitsweekblad); Kh. Luik 22 december 1999, R.R.D. 2001, 39 (opzegging van een onder
houdscontract voor onbepaalde duur). 
Vgl.: Cour Bordeaux l 6 maart 1908, D.P. 1909, II, 206; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de service. 
287, nr. 6; C. PAULUS, 45, nr. 57; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS (l 999), 841, nr. 202. 
(4896) L. CORNELIS, o.c" in Het contract met opeenvolgende prestaties, 54, nr. 13; T. DELAHA YE, o.c., 
128, nr. 107. Zie inzake de opzegging bij art. 1794 B.W. eveneens randnr. 1143 e.v. 
(4897) Bergen 16 okt~ber 1984, T.B.H. 1985, 636, noot C. PARMENTIER. 
(4898) J. AZEMA, o.c" 161 e.v., nr. 204 e.v.; T. DELAHAYE, o.c., 124, nr. 103 en 129, nr. 108. 
(4899) Dit verschil is m.i. te verklaren vanuit de respectievelijke grondslag van deze opzeggingsbevoegdhe
den. Bij de opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde duur ligt de basis in het verbod van levenslange 
binding. wat enkel wordt bereikt indien de overeenkomst volledig wordt opgezegd. Bij art. 1794 B.W. staat 
daarentegen het nut van de uitvoering voor de opdrachtgever centraal en kan dit nut ook gedeeltelijk ver
dwenen zijn. 
(4900) J. AZEMA, o.c" 154, nr. 192; A. BENOÎT-MOURY en D. MA TRAY, "Les concessions exclusives 
de vente. Préavis et indemnité de rupture", Ann. dr. Liège 1980, 129, nr. 3; L. CORNELIS, o.c .. in Het con
tract met opeenvolgende prestaties, 57, nr. l 5; T. DELAHA YE, o.c., 123, nr. l 01; M. DENEVE. o.c., T. 
Aann. 1980, 203; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 545, nr. 7; J.-L. FAGNART, o.c" R.C.J.B. 1986, 294. nr. 
13; P.-A. FORIERS, La caducité des oh/igations contractuelles par disparition d'un é/ément essentie/ à 
leur formation, o.c .. 149, nr. 139; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DEL Yen B. DE TEMMERMAN, o.c" 
T.P.R. 1994, 518, nr. 14; J.-M. NELISSEN-GRADE, noot onderCass. 6 november 1987, T.B.H. 1988, 188. 
nr. 3. 
Vgl.: P. SIMLER, "L'article 1134 du Code civil et la résiliation unilatérale anticipée des contrats à durée 
déterminée", J.C.P. 1971. éd. G" I. nr. 2413. randnr. 1. 
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1128. Van de opzeggingsbevoegdheid mag evenwel geen misbruik worden gemaakt 
(4901 ). Naast de gevallen waarbij de opdrachtgever de bedoeling had om de aannemer 
schade te berokkenen, is er sprake van rechtsmisbruik indien het nadeel voor de aanne
mer dat uit de opzegging voortvloeit, buiten verhouding staat tot het voordeel dat de 
opdrachtgever uit de opzegging haalt ( 4902). 

Volgende elementen worden in acht genomen bij de beoordeling of de opdrachtge
ver misbruik heeft gemaakt van zijn recht om de overeenkomst op te zeggen: 

het ogenblik, de ontijdigheid of verrassende aard van de opzegging (4903). 
Volgende concrete elementen zijn dan van belang: het feit dat een contractpartij 
(in voorkomend geval de aannemer) een min of meer omvangrijke organisatie 
heeft opgezet en personeel heeft aangeworven om een opdracht te vervullen 
(4904) en deze niet elders kan inzetten (4905); de afwezigheid van enig me
ningsverschil voorafgaand aan de opzegging ( 4906) (zonder dat dit evenwel tot 
een onrechtstreekse motiveringsplicht kan leiden (4907)); de opgezegde partij 

(4901) Art. 1869 B.W .. thans art. 43 W. Venn. ('" ... mits de opzegging te goeder trouw en niet ontijdig ge
daan wordt"); Kh. Antwerpen 20 februari 1959, R. W. 1959-60, 550 (handelsagentuur); L. CORNELIS, o.c., 
in Het contract met opeenvolgende prestaties, 57, nr. 15; R. DEKKERS, o.c .. R.C.J.B. 1957, 321, nr. 14; Y. 
MERCHIERS, o.c., in Les contrats de service, 288, nr. 6. 
Vgl.: Cass. 2 april 1936, Pas. 1936, 1, 208; Kh. Brussel 6 december 1971, B.R. H. 1973, 427 (inzake handels
agentuur - leidt het misbruik evenwel ten onrechte af uit het feit dat de handelsagent geen fout had begaan). 
( 4902) Zie in het algemeen: Cass. 19 september 1983, R. W. 1983-84, 1480, noot en Arr. Cas.1·. 1983-84, 52; 
Cass. 13 april 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1084; Cass. 18 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1441 en R. W. 1987-
88, 503, noot: Cass. 18 februari 1988, Arr. Cas.1. 1987-88, 790; Cass. 30 januari 1992, R. C.J.B. 1994, 185, 
noot P.-A. FORIERS; Cass. 1 februari 1996, Arr. Cuss. 1996, 139; W. RAUWS, o.c., 7'.B.H. 1984. 252; W. 
VAN GER VEN, Algemeen deel, o.c., 189, nr. 70. 
(4903) Luik 20 april 1961, Pas. 1961, Il, (254), 256, eerste kolom, laatste overwegende (inzake handels
agentuur - impliciet - in casu niet ontijdig want op het einde van het jaar en buiten het seizoen); Kh. Brussel 
26 november 1964, J.C. Br. 1965, (127), 131, eerste overwegende (overeenkomst voor de druk van een tijd
schrift - er waren nooit opmerkingen gemaakt noch had de cliënt ooit om gunstiger voorwaarden verzocht); 
Kh. Gent 9 april 1975, J. T. 1975, (511 ), 512, eerste kolom, eerste overwegende (handelsagentuur); M. WIL
LEMART, o.c., J.T. 1981, 619, nr. 10. 
(4904) Brussel 18 januari 1963, Pas. 1963, II, (266), 269, eerste kolom, vijfde overwegende (handelsagen
tuur - opzeggingstermijn van zes maanden te kort aangezien handelsagent personeel had aangeworven om 
de verkoop te organiseren); Brussel 6 juni 1973,J. T. 1973, 571, derde kolom, achtste overwegende (inzake 
de overeenkomst met een publiciteitsagentschap); Antwerpen 23 april 1979, R. W. 1979-80, 722 ( overeèn
komst van onbepaalde duur voor het drukken van een weekblad - drukker moest personeel in dienst ne
men); Rb. Antwerpen 12 oktober 1962, Pas. 1964, III, (87), 91, eerste kolom, laatste overwegende (inzake 
de overeenkomst met een makelaar die publiciteit voor een tijdschrift werft - makelaar had organisatie uit
gebreid met het oog op die klant); Kh. Brussel 26 november 1964, J. C.Br. 1965, ( 127), 131. eerste overwe
gende (inzake een drukovereenkomst voor onbepaalde duur); Kh. Brussel 19 september 1972, B.R.H. 1973, 
( 433 ), 436 (opzegging van een handelsagentuurovereenkomst voor onbepaalde duur vereiste dat een opzeg
gingstermijn in acht werd genomen aangezien de handelsagent een ganse verkooporganisatie op poten had 
gezet - steunde hierbij op het vereiste van de goede trouw); Kh. Gent 9 april 1975, J. T. 1975, (511 ), 512, 
tweede kolom, eerste overwegende (handelsagentuur). 
(4905) Kh. Brussel 5 januari 1949, J.C.Br. 1949, (223), 228, laatste overwegende (inzake de opzegging 
door de cliënt van een overeenkomst voor het drukken van een tijdschrift). 
( 4906) Luik 20 april 1961, Pas. 1961, II, (254 ), 256, eerste kolom, laatste overwegende (handelsagentuur -
impliciet - in casu niet ontijdig want na een meningsverschil); Kh. Antwerpen 20 februari 1959, R. W. 1959-
60, (550). 552, zesde overwegende (handelsagentuur - geen rechtsmisbruik, onder andere omwille van het 
meningsverschil dat tussen beide partijen was ontstaan). 
(4907) Zie over het verband tussen het rechtsmisbruik en de motiveringsplicht: M. FABRE-MAGNAN. 
"L'obligation de motivation en droit des contrats". in Etudes qffertes à Jacques Ghestin, Parijs, LGDJ, 
2001, 320-327, nrs. 16-22. 
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(de aannemer) heeft reeds stappen ondernomen voor de uitvoering van de over
eenkomst en kosten gedaan (4908); ... 
de afwezigheid of de ongegrondheid (4909) van een motief of een tekortko
ming, zonder dat hier evenwel een doorslaggevend belang aan mag worden ge
hecht ( 4910); 
de duur van de relatie van de partijen. ( 4911 ); 
de wijze waarop de opzegging wordt gedaan: zo kan een opzegging van rechts
misbruik getuigen indien deze met nadelige publiciteit gepaard gaat ( 4912); 
het opgewekte vertrouwen ten aanzien van de medecontractant dat de contrac
tuele relatie verder zou duren (4913). 

Indien vaststaat dat de opzeggende contractpartij rechtsmisbruik heeft begaan, dient 
de daaruit voortvloeiende schade te worden vergoed. Deze vergoeding kan dan niet als 
een opzeggingsvergoeding (een vergoeding die van rechtswege uit de opzegging 
voortvloeit) worden beschouwd maar wel als de vergoeding van de schade voor de 

(4908) Rb. Antwerpen 12 oktober 1962, Pas. 1964, III, (87), 91, eerste kolom, laatste overwegende (over
eenkomst met een makelaar die publiciteit voor een tijdschrift werft - aannemer had op het ogenblik van de 
opzegging reeds stappen ondernomen en kosten gedaan met het oog op de publiciteitscampagne van het 
volgende jaar). 
(4909) Zie bijvoorbeeld: Kh. Brussel 29 november 1939, R.G.A.R. 1948, nr. 4180 (opzegging van handels
agent aangezien niet van het Arische ras). 
( 4910) Zie: Luik 20 april 1961, Pas. 1961, II, (254 ), 256, eerste kolom, laatste overwegende (inzake han
delsagentuur - impliciet); Luik 24 december 1962, J.L. 1962-63, (186), 187-188 (inzake handelsagentuur); 
Brussel 6 juni 1973, J. T. 1973, 571, derde kolom, achtste overwegende (inzake de opzegging van de over
eenkomst met een publiciteitsagentschap); Bergen 16 oktober 1984. T.B.H. 1985, 636, noot C. PARMEN
TIER (opzegging van een managementovereenkomst); Bergen 23 februari 1988, J.L.M.B. 1988, 578 (op
zegging van de overeenkomst met een boekhouder- verdubbeling van de erelonen en opzegging door boek
houder nadat de onderneming niet reageerde); Kh. Antwerpen 20 februari 1959. R. W. 1959-60, (550), 552, 
zesde overwegende (inzake handelsagentuur - geen rechtsmisbruik aangezien opzegging gerechtvaardigd 
wegens dalend verkoopcijfer); Kh. Brussel 26 november 1964, J.C.Br. 1965. ( 127), 131, eerste overwegen
de (overeenkomst voor de druk van een tijdschrift - er waren nooit opmerkingen gemaakt); Kh. Brussel 
6 december 1971, B.R.H. 1973, 427 (handelsagentuur); Kh. Bru,ssel 19 september 1972, B.R.H. 1973, 433 
(handelsagentuur). 
Vgl.: Kh. Brussel 5 januari 1949, J.C.Br. 1949, (223), 228, laatste overwegende (overeenkomst voor de 
druk van een tijdschrift - vertragingen). 
(4911) Antwerpen 23 april 1979, R. W. 1979-80, 722 (overeenkomst van onbepaalde duur voor het drukken 
van een weekblad wordt gedurende 27 jaar uitgevoerd en wordt dan door de cliënt zonder opzeggingster
mijn opgezegd- termijn van zes maanden redelijk); Rb. Antwerpen 12 oktober 1962, Pas. 1964, lil, (87), 
91, eerste kolom, laatste overwegende (inzake de overeenkomst met een makelaar die publiciteit voor een 
tijdschrift werft - zes jaar durende samenwerking vereist opzeggingstermijn); Kh. Gent 9 april 1975, J.T. 
1975, 511, derde kolom, zevende overwegende (inzake handelsagentuur die 33 jaar had geduurd). 
Vgl.: Gent 7 februari 1956, R. W. 1956-57, 731 (inzake handelsagentuur). · 
Zie voor Nederland: Hof Arnhem 29 november 1994, onuitg., aangehaald bij A. HAMMERSTEIN, o.c., in 
Op recht, 107, nr. 8 (aannemer deed gedurende meer dan dertig jaar de was van een ziekenhuis). 
(4912) Brussel 18 maart 1969, Pas. 1969, Il, ( 141), 142, eerste kolom, vierde overwegende (impliciet - han
delsagentuur); M. WILLEMART, o.c., J.T. 1981, 619, nr. JO. 
Zie bijvoorbeeld: Rb. Antwerpen 18 maart 1893, Pas. 1893, 111, 203 (opzegging van de handelsagentuur
overeenkomst wordt in de krant in beledigende bewoordingen gepubliceerd die van aard zijn om de agent 
schade toe te brengen). 
( 4913) Luik 24 december 1962, J.L. 1962-63, ( 186 }, 188, eerste kolom, vijfde en zesde overwegende (han
delsagent werd kort voor opzegging nog gefeliciteerd, de onderneming voegde nog een gamma producten 
aan zijn portefeuille toe en liet naamkaartjes drukken); M. WILLEMART, o.c., J. T. 1981, 619, nr. 10. 
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wijze waarop deze opzegging geschiedde, de schade ten gevolge van de onrechtmati
ge beëindiging (4914). 

ii. Opzeggingstermijn 

1129. In dit verband rijst de vraag of bij de opzegging van de overeenkomst van onbe
paalde duur een opzeggingstermijn in acht moet worden genomen (4915). Uitgaande 
van het subjectieve recht en de vrijheid waarover de opzeggende partij bij de opzeg
ging beschikt, kan de vraag of een opzeggingstermijn vereist is, niet in het algemeen 
worden beoordeeld maar dient van geval tot geval te worden bekeken of er sprake is 
van rechtsmisbruik (4916). 
De vraag of een opzeggingstermijn vereist is, heeft met andere woorden enkel te ma
ken met de wijze waarop de opzeggingsbevoegdheid wordt uitgeoefend, niet met de 
geldigheid of de doeltreffendheid van de opzegging. De wijze waarop wordt opge
zegd, kan immers van rechtsmisbruik getuigen en tot de betaling van een vergoeding 
aanleiding geven. De opzegging zelf blijft daarentegen onaangetast zodat de overeen
komst hoe dan ook is beëindigd ( 4917). In de praktijk moet men dit standpunt evenwel 

(4914) Uitdrukkelijk: Kh. Brussel 10 mei 1982, T.B.H. 1983, (241 ), 243, vijfde alinea; C. LEVINTOFF en 
P.-A. FORIERS, o.c" T. Aa1111. 1977, 34. 
Vgl.: Cass. 9 maart 1973, Pas. 1973, 1, 640; Kh. Brussel 26 november 1964, J.C.Br. 1965, ( 127), 131, twee
de overwegende; J.-M. NELISSEN-GRADE, noot onder Cass. 6 november 1987, T.B.H. 1988, 188-189, nr. 
4. 
(4915) Zie voor een overzicht van de discussie in het gemene recht: R. VAN RANSBEEK, o.c" R. W. 1995-
96, 355-357, nrs. 73-87. 
(4916) Zie contra de toekenning van een opzeggingstermijn: Kh. Charleroi 15 oktober 1997, J.l.M.B. 1998, 
1845 (samenv.); L. CORNELIS, o.c" in Het contract met opeenvolgende prestaties, 61, nr. 17; A. DE 
BERSAQUES, "L'abus de droit en matière contractuelle", R.C.J.B. 1969, (501), 525, nr. 30 ("La solution la 
plus satisfaisante est, dès lors, de reconnaître, en principe, à chacune des parties ayant souscrit un contra! à 
durée indéterminée Ie droit de résilier sans préavis, tout en décidant que l'exercice de ce droit, comme de 
tout autre droit, est susceptible d'abus"); T. DELAHAYE, o.c" 133-134, nr. 111 (steunt op goede trouw). 
Vgl. in dezelfde zin: Advies Raad van State bij de wet van 27 juli 1961 op de alleenverkoopovereenkomst, 
Pasin. 1961, 635; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, o.c" T.P.R. 1994, 
600, nr. 300. 
Zie pro de toekenning van een opzeggingstermijn: Gent 7 februari 1956, R. W. 1956-57, 731 (handelsagen
tuur); Brussel 18 januari 1963, Pas. 1963, II, (266), 269, eerste kolom, derde overwegende (verplicht tenzij 
opzegging omwille van ernstige reden); Brussel 6 juni 1973, J. T. 1973, 571, derde kolom, achtste overwe
gende (overeenkomst met een publiciteitsagentschap); Antwerpen 4 februari 1980, B.R.H. 1980, ( 457), 462, 
derde overwegende (handelsagentuur); Bergen 23 februari 1988, J.L.M.B. 1988, 578 (overeenkomst van 
onbepaalde duur met een boekhouder- opzeggingstermijn vereist op basis van de goede trouw); Kh. Brus
sel 6 december 1971, B.R.H. 1973, (427), 430, eerste overwegende; J. AZEMA, o.c" 174, nr. 228; R. DEK
KERS, o.c" R.C.J.B. 1957, 321, nr. 14 (opzeggingstermijn tenzij opzegging wegens ernstige redenen); L. 
DEMEYERE, o.c" in De behoorlijke beëindig,ing van overeenkomsten, 23-24, nr. 19; J.-L. FAGNART, 
o.c" R.C.J.B. 1986, 295, nr. 13; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS ( 1999), 841, nr. 202 (er is 
een opzeggingstermijn vereist tenzij er sprake is van een opzegging omwille van een ernstige reden); R. 
VAN RANSBEEK, o.c" R. W. 1995-96, 356, nrs. 83-84. 
(4917) Vgl. eveneens: L. DEMEYERE, o.c" in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, 24, nr. 19 
(de rechter kan enkel de opzegging vaststellen; indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan eventueel 
een schadevergoeding worden toegekend). 
Vgl. in dezelfde zin inzake concessieovereenkomsten: Cass. 6 november 1987, T.B.H. 1988, 182, noot J.-M. 
NELISSEN-GRADE ("Overwegende dat ... de rechter ... niet vermag, door het opleggen van een termijn 
of een bijkomende termijn. in de uitvoering van de overeenkomst in te grijpen"). 
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nuanceren. De rechterlijke beoordeling van het rechtsmisbruik geschiedt immers 
noodzakelijk aposteriori. Derhalve zal een voorzichtige opzeggende partij er goed 
aan doen om een redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen, niet als geldigheids
voorwaarde voor de opzegging maar wel om een veroordeling wegens rechtsmisbruik 
te voorkomen (4918). 

1130. Natuurlijk kan de overeenkomst zelf uitdrukkelijk een opzeggingstermijn 
bepalen ( 4919). Ook kan in de betreffende sector de inachtneming van een opzeg
gingstermijn gebruikelijk zijn en uit dien hoofde stilzwijgend in de overeenkomst zijn 
opgenomen ( 4920). 

1131. Indien een opzeggingstermijn in acht wordt genomen of contractueel verplicht 
is, heeft deze termijn tot doel om de tegenpartij toe te staan zich op het einde van de 
overeenkomst voor te bereiden ( 4921) en blijft de overeenkomst tijdens deze periode 
onverkort bestaan, met alle rechtsgevolgen vandien (4922). De overeenkomst neemt 
immers slechts ex nunc een einde bij het verstrijken van de opzeggingstermijn (4923). 

B. Knelpunten 

1132. Ondanks de principiële organieke aard van de opzeggingsbevoegdheid van art. 
1794 B.W. geeft de toepasselijkheid ervan op een aantal aannemingsovereenkomsten 
aanleiding tot moeilijkheden. Dit is meer bepaald het geval met betrekking tot onder
aannemingsovereenkomsten ( 1 ), overeenkomsten met architecten en beoefenaars van 
een vrij beroep (2), makelaars (3), contractbeloftes (4) en overeenkomsten waarbij de 
morele rechten van de auteur/ aannemer in het geding zijn (5). 

(4918) Vgl. eveneens: Brussel 17 april 1996, T. Gez. 1999-00, (270), 271, eerste kolom (opzeggingstermijn 
van 18 maanden bij opzegging van overeenkomst met arts in ziekenhuis voldoende); L. CORNELIS, o.c., in 
Het contract met opeenvolgende prestaties, 61, nr. 17; Y. MERCHIERS, o.c., in Les contrats de service, 
288, nr. 6; R. VAN RANSBEEK, o.c., R. W. 1995-96, 357, nr. 85. 
(4919) Zie Bergen 16 oktober 1984, T.B.H. 1985, 636, noot C. PARMENTIER (in een overeenkomst voor 
bijstand aan het management van een onderneming); Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie 18 septem
ber 1998, T. v.A. 2000, 2 l (overeenkomst voor het uitgeven van een blad); Scheidsgerecht voor de Grafische 
Industrie 4 september l 998, T. v.A. 2000, 26 (idem). 
( 4920) Zie voor drie gevallen waar een dergelijk gebruik niet werd erkend: Brussel 6 juni l 973, J. T. l 973, 
571 (publiciteitsagentschap); Kh. Brussel 5 januari 1949, J.C.Br. l 949, 223 (drukken van tijdschrift); Kh. 
Brussel 26 november 1964, J.C.Br. 1965, (127), 130 (idem). 
(4921) R. VAN RANSBEEK, o.c" R.W. 1995-96, 355, nr. 74. 
(4922) L. CORNELIS, o.c" in Het contract met opeenvolgende prestaties, 63, nr. 18; R. VAN RANS
BEEK, o.c" R. W. l 995-96, 357, nr. 90. 
(4923) J.-M. NELISSEN-GRADE. o.c" T.B.H. l 988, l 88, nr. 3. 
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1. Onderaannemingsovereenkomsten 

1133. Een bepaalde strekking houdt voor dat art. 1794 B.W. niet van toepassing is op 
onderaannemingsovereenkomsten (4924). De hoofdaannemer zou niet als een "op
drachtgever" in de zin van art. 1794 B. W. kunnen worden beschouwd. 

Hiermee kan men het niet eens zijn ( 4925). Hiervoor zijn een aantal argumenten aan te 
halen. 
Vooreerst gaat het tekstuele argument niet op. De term "opdrachtgever" sluit geens
zins de hoofdaannemer uit. In de contractuele verhouding hoofdaannemer/ onderaan
nemer bekleedt de hoofdaannemer, aannemer in zijn verhouding met de (hoofd-)op
drachtgever, immers de hoedanigheid van opdrachtgever en de onderaannemer de 
hoedanigheid van aannemer ( 4926). Dat de hoofdaannemer "aannemer" is in de feite
lijke zin van het woord, doet hier niets aan af. Zelfs een tekstuele of restrictieve inter
pretatie, zo die al gerechtvaardigd zou zijn, leidt derhalve tot de toepasselijkheid van 
art. 1794 B. W. op onderaannemingsovereenkomsten. 
Een uitsluiting van de onderaannemingsovereenkomst is evenmin gerechtvaardigd in 
het licht van het organieke karakter van art. 1794 B.W. (zie randnr. 1118). 

(4924) Vred. Sint-Jans-Molenbeek 27 juni 1933, 1.J.P. 1934, 32; luriscl. civ., art. 1788-1794, Fase. 2, 11, 
nr. 70; G. BAERT (A.P.R.), 316-317, nrs. 937-943; A. DELVAUX, 233, nr. 137; H. DE PAGE en R. DEK
KERS, 1060, nr. 914; M.-A. FLAMMEen J. LEPAFFE, 191, nr. 280; A. HILBERT, 91, nr. 117; R. OVER
EEM, Aspecten van onderaanneming. o.c., 57; M. PLANIOL en G. RIPERT, 185, nr. 937. 
(4925) Zie eveneens (hoofdaannemer kan zich op art. 1794 B.W. beroepen): Kh. Brussel 15 mei 1920, 
1.C.Br. 1920, 405 (impliciet); Kh. Brussel 21maart1986, T. Aann. 1986, 181 (onder-onderaannemings
overeenkomst); Kh. Brussel 13 januari 1988, T. Aann. 1989, (233), 236, tweede kolom, achtste overwegen
de enl.T. 1988, 587; ASSER-THUNISSEN (II). 457, nr. 614; F. BURSSENS, 352, nr. 460; A. DELVAUX 
en D. DESSARD, 249, nr. 330; X. DIEUX, o.c., R.C.1.B. 1981, 537-538, nr. 5; A. FETTWEIS, o.c., Act. dr. 
1992, 391; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 383, nr. 417; M.-A. FLAMME en P. FLAMME 
(1991), 193, nr. 242; M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX en F. POTTIER, 503, nr. 612; 
C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 42 en 49; J. ROZEMOND, o.c., T. Aann. 1990, 
112, vn. 6; V. VANHOUTTE-VANPOPPEL, "Art. 1794B.W".,.7, nr. 13. 
Zie eveneens: J. HERBOTS en C. PAUWELS (1989), 1357, nr. 409. 
Zie in dezelfde zin voor Nederland: Hof 's-Hertogenbosch 14 de~ember 1979, Bouwr. 1980, 471; Hof 
's Gravenhage 19 februari 1981, Bouwr. 1981, (643), 646-647, ov. 15, op andere gronden vernietigd door 
H.R. 7 mei 1982. N.l. 1983, nr. 525, 1665; R. v .A. 26 april 1979, Bouw r. 1979, 544; J. ROZEMOND, "De 
onderaannemingsovereenkomst", Bouw r. 1980, (261 ), 263; M.A. VAN WIJNGAARDEN, interventie naar 
aanleiding van het preadvies van R. OVEREEM, Bouwr. 1982, 13; H.C. WESSELING, interventie naar 
aanleiding van het preadvies van R. OVEREEM, Bouwr. 1982, 17. 
Ook in het princiepsarrest van de Hoge Raad van 1918 was er sprake van een onderaannemingsovereen
komst (H.R. 8 november 1918, N.l. 1918, 1244, Concl. NOYON). Uit dit arrest mogen evenwel niet al te 
verregaande conclusies worden getrokken aangezien de Hoge Raad hier van een andere visie op art. 1647 
N.B.W. vertrok. 
Vgl.: Amsterdam 3 juni 1982, Bouw r. 1982, 780, doch vooral het vonnis dat door dit arrest. op andere gron
den, werd hervormd. 
Vgl. enigszins anders: G. BAERT, 617-618 (stelt vast dat het geldende recht aldus is. maar acht deze oplos
sing moeilijk verdedigbaar). 
(4926) Zie eveneens: M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 383, nr. 417; C. LEVINTOFF en P.-A. 
FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 42. 
Zie in het algemeen onder andere: E. VETTER, "Subunternehmerverträge im internationalen lndustrieanla
gengeschäft", R.!. W. 1986, 82. 
Vgl. art. 7 Handelsagentuurwet: "Behoudens andersluidend beding kan de handelsagent, voor de uitvoering 
van zijn taak, een beroep doen op door hem vergoede subagenten die handelen onder zijn verantwoordelijk
heid, en van wie hij principaal wordt". 
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Ten slotte is de ratio legis van art. 1794 B.W. (zie randnr. 1116) perfect toepasbaar op 
onderaannemingsovereenkomsten. Ook de hoofdaannemer kan zich immers in om
standigheden bevinden waarbij het nut van de uitvoering in natura van de onderaanne
mingsovereenkomst is verdwenen (4927). Meer nog, de moeilijke positie waarin de 
hoofdaannemer zich omwille van de zelfstandigheid van de onderaannemingsover
eenkomst bevindt (zie randnr. 524), maakt een beroep op art. 1794 B.W. vaak noodza
kelijk (4928). Dit is meer bepaald het geval indien de hoofdovereenkomst niet tot 
stand komt of tenietgaat (4929). Indien men de toepasselijkheid van art. 1794 B.W. op 
de onderaanneming niet zou aanvaarden, komt de hoofdaannemer tussen twee con
tractuele verhoudingen klem te zitten ( 4930). Buiten de gevallen waarbij de uitvoering 
van de onderaannemingsovereenkomst materieel onmogelijk wordt door het teniet
gaan van de hoofdovereenkomst en de onderaannemingsovereenkomst vervalt we
gens verdwijning van het voorwerp (4931), kan men m.i. immers geen beroep doen op 
het verval van de onderaannemingsovereenkomst (4932). 

Geen van de argumenten voor de uitsluiting van de onderaannemingsovereenkomst 
van het toepassingsgebied van art. 1794 B.W. kan derhalve overtuigen. De uitsluiting 
lijkt daarentegen veeleer het resultaat te zijn van de invloed van art. 1793 B.W. op art. 
1794 B.W. en de traditionele samenlezing van beide artikelen (zie randnr. 1118). Dit is 
echter geheel onterecht (vgl. randnr. 1118). Vooreerst heeft art. 1793 B. W. het over de 
"eigenaar van de grond" en art. 1794 B. W. over "de opdrachtgever". Daarenboven is 
de ratio van beide bepalingen geheel verschillend: art. 1793 B.W. is opgevat vanuit de 
bekommernis om de leek/bouwheer tegen de aannemer of de architect te beschermen 
(zie randnr. 658); art. 1794 B.W. gaat daarentegen uit van het nut van de overeen
komst, zonder dat dit beperkt is tot de leek/bouwheer (4933). 

(4927)Zie in het algemeen: X. DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 538, nr. 5; C. LEVINTOFFen P.-A. FORIERS. 
o.c .• T. Aann. 1977, 42; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"" 8, nr. 13. 
(4928) P. GAUCH, 166, nr. 545; J. ROZEMOND, o.c" Bouwr. 1980, 263; M.A. VAN WIJNGAARDEN, 
o.c" Bouwr. 1982, 13 (onbillijkheid indien de hoofdaannemer de opzegging door de hoofdopdrachtgever 
niet aan de onderaannemer zou kunnen "doorgeven"). 
Vgl.: Amsterdam 3 juni 1982, Bouwr. 1982, 780. 
(4929) Zie eveneens: ASSER-THUNISSEN (Il), 457, nr. 614; A. DELVAUX en D. DESSARD, 249, 
nr. 330; P. GAUCH, 166, nr. 545. 
(4930) J. ROZEMOND. o.c .• Bouwr. 1980. 263; H.O. THUNISSEN, noot onder R.v.A. 14 oktober 1991. 
Bouwr. 1982, 92. 
(4931) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentie! à 
leur formation, o.c" 47, nr. 47; V. VAN HOUTTE-V AN POPPEL, o.c" in Onderlinge afhanke!Ukheid van 
overeenkomsten, 36. 
Zie voor een geval waarbij dit probleem vanuit het leerstuk van de overmacht werd benaderd: Brussel 6 fe
bruari 1985, J. T. 1985, 390. 
Vgl.: P.-H. DELV AUX, "Les groupes de contra! et la responsabilité contractuelle du fait d'autrui". in M. 
FONTAINE en J. GHESTIN (dir.), Les effet.1· du contrat à l'égard des tiers, comparaisonsfranco-belges. 
Parijs. LGDJ, 373, nr. 19. 
(4932) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentie! à 
leur formation, o.c" 129-131, nrs. 121-123. 
Vgl. in dezelfde zin (geen verval wegens wegvallen van de oorzaak): P.-H. DELVAUX, o.c., in Les effets du 
contra/ à l'égard des tiers. 374, nr. 19. 
Zie verder: W. GOOSSENS. "'Kwalificatie en (on-)afhankelijkheid van onderaannemingsovereenkom
sten", in CDV A (ed.), La sous-traitance, Actes du colloque de 18 avril 2002, Luik, CDV A, 2002, 221-222, 
nr. 83. 
(4933) Vgl. X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 537, nr. 5. 
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2. Architecten (4934) /vrij beroep (4935) 

1134. Een bepaalde strekking betwist de toepasselijkheid van art. 1794 B.W. bij de 
opzegging van architectenovereenkomsten (4936). Niet de mogelijkheid op te zeggen 
maar wel de toekenning en de berekening van de opzeggingsvergoeding is betwist. 
Deze strekking acht de toekenning van een vergoeding voor de gederfde winst immers 
strijdig met de idee van onbaatzuchtigheid die aan de basis ligt van de architect als 
beoefenaar van een vrij beroep. Daarenboven zou de architectenovereenkomst een 
vertrouwensverhouding doen ontstaan die door de cliënt op elk ogenblik en zonder 
gevolgen moet kunnen worden beëindigd zonder dat deze vrijheid belemmerd wordt 
door de plicht een opzeggingsvergoeding te betalen (4937). Recent breidde bepaalde 
rechtspraak deze redenering uit naar om het even welk vrij beroep (4938). 

(4934) Zie specifiek over opzegging van architectenovereenkomsten en art. 1794 B.W.: G.J. BAERT, "Af
zegging van het architectencontract betreffende een volledige opdracht", R.W. 1990-91, 1112-1116; 1. 
EKIERMAN, "De la résiliation unilatérale des conventions d'architecture par Ie maître de l'ouvrage dans Ie 
cadre de l'article 1794 du Code civil", noot onderCass. 16 februari 1984, T. Aann. 1992, 59-64; P. HENRY, 
"Le droit del' architecte à une indemnité d' éviction en cas de rupture unilatéralc de son contra! par Ie maître 
de l'ouvrage", noot onder Rb. Brussel 28 juni 1991, J.L.M.B. 1991, 1074-1075; B. LOUVEAUX, "Marchés 
publics d'architecture, norme déontologique et résiliation", noot onder Luik 5 juni 1997, J.L.M.B. 2000, 
151-152; P. RIGAUX, Le droit de l'archit'ecte, o.c" 437-447, nrs. 461-472; B. VAN HOUTTE, "Vergoe
ding voor winstderving bij eenzijdige opzegging van een architectuurovereenkomst door de bouwheer - Een 
kritische benadering van art. 1794 B.W''., Jura Fale. 1977-78, 359-367. 
(4935) Zie speCifiek: S-. RUTTEN, "De eenzijdige beëindiging door de cliënt van de overeenkomst gesloten 
met de beoefenaar van een vrij beroep", T.B.H. 2002, 83-92. 
(4936) In deze zin: Luik 4 januari 1989, Vassart-Poismans t. Maquet, onuit[?., aangehaald bij Luik 13 maart 
1989, J.T. 1989, 566; Luik 13 maart 1989, J. T. 1989, 566; Gent 6 maart 1990, T.G.R. 1990, (2), 4, tweede 
kolom; Rb. Brussel 3 april 1950, Res Jur. /mm. 1950, nr. 2238, 309; Kh. Verviers 12 oktober 1976, J.L. 
1976-77, (125), 126, tweede kolom en volgende; Rb. Verviers 1maart1977, J.L. 1976-77, 251; Kh. Luik 19 
september 1977, J.L. 1977, (21),22, tweede kolom, tweede overwegende; Rb. Brussel 16 juni 1983, Michel 
en Degand t. Regie der Gebouwen, onuit[?., aangehaald bij 1. EKIERMAN, o.c., T. Aann. 1992, 60, nr. 3, vn. 
5; Rb. Brussel 10 januari 1991, Van Lierde t. Herkens, onuit[?" aangehaald bij 1. EKIERMAN, o.c" T. Aann. 
1992, 60, nr. 5, vn. 6; F. GLANSDORFF, o.c" in Aspects récents du droit des conrrats, 77, nr. 10. 
Zie: X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981. 539-541, nr. 5; J. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DE GROOTE 
( 1997), 1093-1095, nr. 738. 
Het is opvallend dat deze strekking van relatief recente datum is. Oudere rechtsleer en rechtspraak stelde de 
toepasselijkheid van art. 1794 B.W. niet in vraag: Brussel 15 december 1930, Pas. 1931, Il, (6), 7, tweede 
kolom, zesde overwegende; Brussel 5 juni 1958, Pas. 1959, II, 104 (impliciet); Rb. Brussel 22 november 
1988, Pas. 1901, III, 13 (samenv.); Rb. Luik 17 maart 1926, J.L. 1926, (147), 148, tweede kolom, zesde 
overwegende; Rb. Kortrijk 17 juni 1948, R. W. 1950-51, (60), 66, tweede overwegende; Vred. Elsene 5 de
cember 1949,ResJur. /mm. 1950, nr. 2141, 35; 1. EKIERMAN, o.c., T. Awm. 1992, 60, nr. 2; A. HILBERT, 
56, nr. 65. 
(4937) Zie uitdrukkelijk: Luik 13 maart 1989, J. T. 1989, 566; Gent 6 maart 1990, T.G.R. 1990, (2), 4, twee
de kolom, nr. 3.3. 
(4938) Antwerpen 5 maart 2001, T.B.H. 2002, (116), 118 (inzake een overeenkomst met een accountant: 
"Dat het onderwerpen van het beëindigingsrecht van de cliënt ten aanzien van de beoefenaar van een vrij 
beroep ... aan een opzeggingstermijn of aan een vervangende schadevergoeding onverenigbaar is met het 
intuitu-karakter van de verhouding accountant-cliënt en met de noodzakelijke vertrouwensband tussen bei
de"."). 
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Hiermee kan men het om verschillende redenen niet eens zijn. 
Vooreerst is de architectuur in het bijzonder en het vrije beroep in het algemeen niet 
onverenigbaar met het streven naar winst voorzover de waardigheid van het beroep 
niet in het gedrang komt ( 4939). 
Daarenboven kan een architect of enig ander beoefenaar van een vrij beroep niet op 
één lijn met een geneesheer of advocaat worden geplaatst aangezien hun taak niet in 
die mate rechtstreeks in de (fysieke of juridische) persoonlijkheid van de cliënt ingrijpt 
en derhalve evenmin een gelijkaardig absoluut beëindigingsrecht rechtvaardigt 
(4940). 
Ook de vertrouwensrelatie die in het kader van de overeenkomst met de beoefenaar 
van een vrij beroep ontstaat of het intuitu personae-karakter ervan volstaat niet (zie 
randnr. 1121) ( 4941 ). Bij andere dienstverstrekkers kan er immers eveneens van een 
vertrouwensband sprake zijn. Deze vertrouwensband of intuitu personae-verhouding 
heeft daarenboven veeleer betrekking op de opzegbaarheid wegens dwingende rede
nen (4942) indien deze vertrouwensband verdwijnt, doch niet op de opzegbaarheid als 
dusdanig op grond van art. 1794 B.W. die een einde om welke reden ook mogelijk 
maakt (zie randnr. 1150). 

Art. 1794 B.W. is in beginsel dan ook toepasselijk in het geval de opdrachtgever een 
architectenovereenkomst opzegt, natuurlijk ongeacht de andere beëindigingsgronden 
(4943). 

(4939) Zie o.a.: Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, (8), 9, eerste kolom, eerste alinea; Antwerpen 
10 februari 1997, R. W. 1999-2000, ( 1163). 1164, tweede kolom, tweede overwegende; G.J. BAERT, o.c" 
R.W. 1990-91, 1115; T. DELAHAYE, o.c" 62, nr. 45; 1. EKIERMAN, o.c" T. Aa1111. 1992, 61, nr. 5; 
S. RUTTEN, o.c" T.B.H. 2002, 90, nr. 18. 
(4940) Zie: Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, (8), 9, eerste kolom, tweede alinea; 1. EKIERMAN, o.c" 
T. Aann. 1992, 61, nr. 5; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 392. 
(4941) Vgl.: S. RUTTEN, o.c" T.B.H. 2002, 88, nr. 14. 
(4942) P.-A. FORIERS, La caducité des ohligations contractuelles par disparition d'un é/ément essentie! à 
leur formation, o.c .. 119-123, nrs. 114-116. 
(4943) Cass. 16 februari 1984, Arr. Cas.1-. 1983-84. 752, T. Aann. 1992, 55, noot I. EKIERMAN en Pas. 
1984, I, 692 (het Hof overweegt dat er een aannemingsovereenkomst is gesloten en acht art. 1794 B.W. hier
op van toepassing - Het Hof spreekt zich derhalve niet expressis verbis uit voor de toepasselijkheid van art. 
1794 B.W. op architectenovereenkomsten); Brussel 15 december 1930, Pas. 1931, II, (6), 7, tweede kolom, 
zesde overwegende; Gent 8 februari 1984, Res Jur. !mm. 1990, 237; Brussel 24 oktober 1985, Res Jur. !mm. 
1987, nr. 6106, (5), 10-11; Brussel 6 juni 1986, Res Jur. !mm. 1986, nr. 6097, (249), 256-257; Brussel 
25 juni 1986, Res Jur. !mm. 1988, nr. 6149, (5), 13-14; Gent 23 september 1987, T. Aann. 1991, 149 (in 
dezelfde zaak), noot G.J. BAERT; Gent 16 februari 1988, T. Aann. 1990, (96), 100, nr. 6; Gent 16 november 
1990, T.G.R. 1991, 8, tweede kolom, laatste alinea; Gent 9 november 1993, Pas. 1993, II, (18), 21, eerste 
kolom, laatste alinea; Gent 23 juni 1994, T.G.R. 1995, 9, noot G. BAERT (impliciet); Luik 18 december 
1996, J.L.M.B. 1997, (394), 396, nr. 2.1 ("s'il est exact que quelques décisions isolées ont statué en sens 
contraire, il n'en reste pas moins que Ie caractère libéral de la profession d'architecte ne fait nullement 
obstacle à ce que, par application de l'article 1794 du Code civil, un architecte évincé obtienne du maître de 
I' ouvrage qui a rompu unilatéralement Ie contra! une indemnité correspondant aux frais engagés et à ce qu' il 
a normalement pu gagner"); Antwerpen 10 februari 1997, R. W. 1999-2000, (1163), 1164, tweede kolom, 
eerste en tweede overwegende; Luik 5 juni 1997, J.L.M.B. 2000, (144), 147, zevende alinea, noot B. LOU
VEAUX ("Qu'il s'ensuit que eet article s'applique donc au contra! d'architecte malgré Ie caractère libéral de 
la profession"); Rb. Brussel 22 november 1899, Pas. 1901, !II, 13 (samenv.); Rb. Luik 17 maart 1926,J.L. 
1926, (147), 148, tweede kolom, zesde overwegende; Rb. Kortrijk 17 juni 1948, R.W. 1950-51, (60), 66, 
tweede overwegende; Rb. Brussel 3 februari 1950, Res Jur. !mm. 1950, nr. 2144, (41), 43, vierde overwe
gende; Rb. Namen 14 april 1978, R.R.D. 1978, 586; Rb. Doornik 7 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 395 en 

. ../. .. 
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In het kader van overeenkomsten met architecten dient men daarenboven rekening 
te houden met de deontologische norm nr. 2. Alhoewel niet algemeen bindend 
(4944), kan een rechter in voorkomend geval van oordeel zijn dat dit deontologi
sche voorschrift als een gebruik kan worden beschouwd en los van elke overeen
komst dient te worden toegepast (zie randnr. 594) (4945). 

1135. De opzegging door de cliënten van hun overeenkomst met artsen en advocaten 
wijkt af van het voorgaande. Noch advocaten noch geneesheren hebben in voorko
mend geval immers recht op een vergoeding voor de gederfde winst (4946). Dit vloeit 
voort uit de bijzondere aard van de dienstverstrekking en meer bepaald uit het feit dat 
hun diensten op het niveau van de persoonlijkheid van de opdrachtgever ingrijpen, 
hetgeen met zich meebrengt dat de cliënt niet mag worden gehinderd in zijn vrijheid 
om de contractuele relatie te beëindigen . 

. ../. .. 
T.B.B.R. 1987, 184; Rb. Tongeren 5 juni 1987, T.B.B.R. 1988, 335; Rb. Brussel 19 juni 1989, T. Aann. 1990, 
395 (impliciet); Rb. Brussel 28 juni 1991, J.L.M.B. 1991, (1070), 1074, eerste overwegende, noot P. HEN
RY en Res Jur. /mm. 1991, nr. 6284, 191; Vred. Elsene 5 december 1949, Res Jur. /mm. 1950, nr. 2141. 35; 
G.J. BAERT, o.c" R. W. 1990-91, 1115; F. BURSSENS, 352, nr. 461; T. DELAHAYE, o.c" 64, nr. 46; A. 
DELVAUX en D. DESSARD, 249-250, nr. 331: X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 539-541, nr. 5; 1. EKIER
MAN, o.c" T. Aa1111. 1992, 60 e.v.; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 386, nr. 419; M.-A. FLAM
ME en P. FLAMME (1991), 193, nr. 242; A. HILBERT, 92, nr. 117; P. RIGAUX, Le droit de /'architecte, 
évolution des 20 dernières années, o.c" 438 e.v" nr. 462 e.v.; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FO
RIERS (1986), 353, nr. 176; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS (1999). 841, nr. 202; B. VAN 
HOUTTE, o.c" Jura Fale. 1977-78, 359; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W" .. 59, nr. 11; 
X. noot onder Rb. Brussel 3 april 1950, Res Jur. /mm. 1950, nr. 2238, 310. 
Vgl.: A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 393-394 (er mag geen vergoeding voor de winstderving worden 
toegekend indien de architectenovereenkomst beëindigd wordt omwille van de financiële beperkingen - m.i. 
is deze uitsluiting niet gerechtvaardigd maar moet het probleem van de overschrijding van de financiële 
grenzen vanuit de informatieplicht van de architect terzake worden benaderd); J. LEP AFFE, o.c" J. T. 1962, 
131, nr. 20; J. HERBOTS en C. PAUWELS (1989), 1358, nr. 409. 
Vgl. voor Zwitserland: Trib. Féd. 3 oktober 1972, 98 A TF II 305 (evenwel benadering vanuit de regels van 
de lastgeving); Trib. Féd. 12 december 1978, 78 ATF II 317 (idem); Trib. Féd. 13 december 1983, 109 A TF 
II 462 (idem); Trib. Féd. 12 juni 1984, 110 ATF II 380 (idem). 
(4944) Zie uitdrukkelijk in het kader van opzeggingsvergoedingen: Luik 13 maart 1989, J. T. 1989, 566; Kh. 
Verviers 12 oktober 1976, J.L. 1976-77, (125), 126, tweede kolom, vijfde overwegende; Rb. Verviers 
1 maart 1977, J.L. 1976-77, (251), 252, eerste kolom, tiende overwegende; Rb. Nijvel 12 oktober 1977, Res 
Jur. /mm. 1978, nr. 5672, ( 177), 179, tweede overwegende; Rb. Brussel 28 juni 1991, J.L.M.B. 1991. 
(1070), 1072, noot P. HENRY. 
Vgl. in dezelfde zin voor deontologische norm nr. 2: Rb. Brussel 7 december 1949, Res Jur. /mm. 1950, nr. 
2142, 37. 
Zie voor een geval waarbij in de toepasselijkheid van norm nr. 2 was voorzien: Brussel 6 juni 1986, Res Jur. 
!mm. 1986, nr. 6097, 249. 
Zie voor een geval waarbij de verwijzing naar norm nr. 2 voldoende werd geacht ondanks het feit dat de 
tekst niet bij het contract was gevoegd (het betrof een overheid): Luik 5 juni 1997, J.L.M.B. 2000, (144). 
148, laatste overwegende, noot B. LOUVEAUX. 
(4945) L. SIMONT, J. DEGAVREen P.-A. FORIERS (1986), 353, nr. 176; L. SIMONT. J. DEGAVREen 
P.-A. FORIERS (1999), 841, nr. 202. 
Zie recent: Antwerpen 10 februari 1997, R. W. 1999-2000, (1163). 1164, tweede kolom, laatste overwegen
de. 
(4946) M.-A. FLAMME en J. LEP AFFE, 196, nr. 293; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF. 555-556, nr. 
686; F. GLANSDORFF, o.c" in Aspects récents du droir des contrats, 77, nr. 10; B. VAN HOUTTE, o.c" 
Jura Fale. 1977-78, 361; M. WUYTS WINKEL en C. JASSOGNE, 350, nr. 449 (met betrekking tot de ad
vocaat). 

"./". 
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3. Makelaars 

1136. Art. 1794 B.W. is toepasselijk op aannemingsovereenkomsten met makelaars 
(4947). Volgens een bepaalde strekking bestaat er evenwel een gebruik waarbij de 
makelaar bij een opzegging door de opdrachtgever geen recht zou hebben op een ver
goeding voor de gederfde winst (4948). Ook hier zou de makelaarsovereenkomst met 
andere woorden onder de invloed staan van een gebruik dat aan de regeling inzake de 
lastgeving is ontleend. Hiermee kan men het echter niet eens zijn want het gaat recht
streeks tegen art. 1794 B.W. in en is daarenboven geenszins algemeen aanvaard 
(4949). 

4. Contractbelofte 

1137. Men dient zich de vraag te stellen of art. 1794 B.W. eveneens kan worden toe
gepast op een contractbelofte (zie randnr. 422). M.i. is dit het geval. De opdrachtgever 
heeft zich in dit geval immers onherroepelijk contractueel verbonden om op vraag van 
de aannemer een aannemingsovereenkomst te sluiten. Het zou dan ook weinig effi
ciënt zijn om te vereisen dat de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst eerst tot 
stand laat komen en pas dan kan opzeggen (4950) . 

.. ./". 
Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: TGI Parijs 9 mei 2001, Gaz. Pal. 9-11 september 2001, 31, noot 
A. DAMIEN. 
Vgl. (met betrekking tot de overeenkomst tussen een school en een arts): Rb. Namen 6 juni 1939, Pas. 1941, 
III, 112 (art. 1794 B.W. niet van toepassing aangezien er een vertrouwensrelatie is tussen beide). 
(4947) Cass. 4 september 1980, R.C.J.B. 1981, 523, noot X. DIEUX, Pas. 981, 1, 7, concl. KRINGS, Arr. 
Cass. 1980-81, 7 en R. W. 1980-81, 2686; Gent 11 juni 1964, R. W. 1965-66, (740), 741, vijfde overwegende 
(het Hof spreekt evenwel ten onrechte van een commissiecontract); Brussel 17 maart 1982, R. W. 1983-84, 
(2829), 2830, vijfde overwegende; Gent 12 mei 1987, T. Not. 1987, 338; Antwerpen 17 april 1989, Pas. 
1989, II, (261), 264, tweede kolom, vierde overwegende; Antwerpen 16 december 1996, Limb. Rechts!. 
1997, 131; Brussel 26 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 1469; Kh. Gent 26 juni 1952, R. W. 1953-54, (77), 79, 
twaalfde overwegende; Kh. Brussel 10 december 1965, J.C.Br. 1966, ( 173), 175, derde overwegende; Rb. 
Brussel 20 november 1990, Res Jur. /mm. 1991, nr. 6279, (147), 150, nr. 2.2° (evenwel geen toepassing in 
casu aangezien overeenkomst van onbepaalde duur); Rb. Veurne 28januari 1999,A.J.T. 1999-2000, (302). 
303, tweede kolom, nr. 1; P.-A. FORIERS, o.c" T.B.H. 1983, 178-179, nr. 27. 
Vgl.: Kh. Brussel 7 oktober 1963, J.C.Br. 1964, 30 (impliciet). 
Zie enigszins anders: J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes, IV, 125-126, nr. 167. 
(4948) Kh. Brussel 22 februari 1911, J.C.Br. 1912, 61; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes, IV, 125, 
nr. 167. Vgl.: R.P.D.B" tw. Courtier, 93-94, nr. 194. 
(4949) Gent 11 juni 1964, R. W. 1965-66, (740), 741, vijfde overwegende (het Hof spreekt evenwel ten on
rechte van een commissiecontract); Brussel 26 januari 1998, J.L.M.B. 1998, (1469), 1470-1471 (vergoeding 
van het verlies van een kans); Kh. Brussel 5 juli 1990, Rev. not. b. 1991, (462), 464 (vergoeding van het 
verlies van een kans); F. BURSSENS, o.c" TOGOR 1999, (184), 194, nr. 52; T. DELAHAYE, o.c" 70-72, 
nr. 51; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 541-544, nr. 6 en meer bepaald 544, nr. 6; P.-A. FORIERS, o.c" in 
Les intermédiaires commerciaux, 115, nr. 121. 
(4950) Zie eveneens: F. DESSEMONTET en J.-M. RAPP, 801-802, nr. 1401; P. GAUCH, o.c., in Fest
schriftfür Horst Lmocher zum 65 Geburtstag, 46, nr. 5. 
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De Nederlandse Hoge Raad (4951) en het Zwitserse Tribunal Fédéral spraken zich 
eveneens in deze zin uit (4952). Ook in het kader van het Belgische recht inzake 
lastgeving wordt aanvaard dat de belofte tot het aangaan van een lastgevingsover
eenkomst kan worden opgezegd (4953). 

Het gaat vanzelfsprekend enkel om de opzegging van een contractbelofte in hoofde 
van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever daarentegen over een contractueel op
tierecht beschikt, is er geen sprake van om art. 1794 B. W. toe te passen indien de op
drachtgever besluit om de overeenkomst niet te sluiten, het gaat dan om het niet-lich
ten van de optie en het mechanisme van de contractbelofte zelf (4954). 

5. Auteursrechten 

1138. Aannemingsovereenkomsten waarbij een artistieke creatie tot stand wordt ge
bracht (bijvoorbeeld de bestelling van een kunstwerk of een werk voor commercieel 
gebruik zoals een logo (4955)) (4956), vallen in beginsel onder het toepassingsgebied 
van art. 1794 B.W. (4957). Met betrekking tot de opzegbaarheid van dergelijke over
eenkomsten dient men evenwel rekening te houden met de invloed van de auteursrech
telijke bescherming en meer bepaald met de morele rechten van de auteur/aannemer. 
Ook werken die in opdracht worden verricht, kunnen immers aanleiding geven tot au
teursrechtelijke bescherming ( 4958). 
Aangezien een kunstwerk de voortdurende uitdrukking van de persoonlijkheid van de 
auteur is, beschermen de morele rechten de persoonlijke overtuiging en conceptie die 

(4951) H.R. 7 mei 1982, N.l. 1983, nr. 525, 1665, concl. BIEGMAN-HARTOGH, noot CJHB (inzake de 
voorovereenkomst voor het sluiten van een onderaannemingsovereenkomst: "Weliswaar mag ervan worden 
uitgegaan dat art. 1647 op een voorovereenkomst als de onderhavige van overeenkomstige toepassing is"). 
Op dit vlak volgde de Hoge Raad de visie van het bestreden vonnis: Hof 's Gravenhage 19 februari 1981, 
Bouwr. 1981, (643), 646, randnr. 15. 
Zie eveneens: Concl. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE bij H.R. 14 oktober 1994, N.l. 1996, 1802; AS-
SER-THUNISSEN (Il), 459, nr. 616. , 
(4952) Trib. Féd. 23 september 1970, weergegeven bij F. DESSEMONTET en J.-M. RAPP, 801, nr. 1401 
(in koopovereenkomst voor stuk grond had de koper er zich toe verbonden de architectenopdracht aan de 
zoon van de verkoper toe te kennen - kan op grond van art. 404, al. 1 CO worden opgezegd); Trib. Féd. 
13 juni 1991, 117 ATF Il, 273 ("Dieses Rücktrittsrecht, welches seinem Wesen nach ein ex nunc wirkendes 
Kündigungsrecht ist, steht dem Besteller jederzeit zu, solange das Werk nicht vollendet ist, mithin auch ". 
bei bloss von1ertraglicher Bindung"). 
Zie eveneens: P. GAUCH, o.c" in Festschriftfür Horst Locher zum 65 Geburtstag, 46, nr. 5. 
(4953) B. TILLEMAN (lastgeving), 336, nr. 545. 
(4954) Antwerpen 27 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 503 (niet-toepassing van art. 1794 B.W. m.b.t. voor
keurcontract dat aan prijsovereenkomst was gekoppeld). 
(4955) Ook dergelijke werken kunnen aanleiding geven tot auteursrechtelijke bescherming: Rb. Doornik 
8 september 1997, Ing. Cons. 1997, (357), 368 e.v. 
( 4956) Deze auteurscontracten worden voortaan uitdrukkelijk geviseerd in art. 3, § 3 van de Auteurswet. 
(4957) Gent 17 juni 1913, Pas. 1913, 11, (273), 274, eerste kolom, tweede overwegende en Pand. pér. 1914, 
nr. 869, 591 (inzake een overeenkomst voor de decoratie van een kerk: "Attendu que la doctrine et la juris
prudence s'accordent pour reconnaître que la disposition de J'article 1794 est applicable à l'entreprise de 
travaux artistiques aussi bien qu'à celle de tous autres travaux"). 
(4958) Zie onder andere: Brussel 29 maart 1991, R. W. 1991-92, (814), 815, eerste kolom, vijfde overwegen
de, noot D. VOORHOOF (maken van een foto in opdracht); A. BERENBOOM, Le nouveau droit de 
/'auteur, Brussel, Larcier, 1997, 178, nr. 132. 
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de auteur in zijn werk legt (4959). De morele rechten zoals het recht om het werk be
kend te maken en het recht op eerbied voor het werk (4960) kunnen zich in bepaalde 
gevallen dan tegen een discretionaire opzegging door de opdrachtgever op grond van 
art. 1794 B. W. verzetten ( 4961 ). Bij deze beoordeling staan de auteursrechtelijke be
ginselen centraal. Zo dient de vormgeving van het werk of de concretisering van de 
idee van de auteur reeds te zijn aangevat (4962). 

( 4959) Art. 1, § 2 Auteurswet: "De auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft op dat werk een on
vervreemdbaar moreel recht. De globale afstand van de toekomstige uitoefening van dat recht is nietig. Het 
omvat ook het recht om het werk bekend te maken .... De auteur heeft het recht om het vaderschap van het 
werk op te eisen of te weigeren. Hij heeft recht op eerbied voor zijn werk en dat maakt het hem mogelijk zich 
te verzetten tegen elke wijziging ervan. Niettegenstaande enige afstand behoudt hij het recht om zich te ver
zetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere aan
tasting van het werk, die zijn eer of zijn reputatie kunnen schaden". 
Zie onder andere: A. BERENBOOM, Le droit de !'auteur, Brussel, Larcier, 1984, 122-123, nr. 102; A. 
BERENBOOM, Le nou\'eau droit de !'auteur, o.c" 13-14, nr. 95; J. CORBET, Auteursrecht, in A.P.R. 
Gent, Story-Scientia, 1997, 55, nr. 143; F. POLLAUD-DULIAN, "Actualité du droit mora!", in F. GOT
ZEN, Belgisch auteursrecht van oud naar nieuw, Brussel, Bruylant, 1996, (99), 101 en 105. 
(4960) A. BERENBOOM, Le droit de /'auteur, o.c" Ie ed" 123-125, nrs. 104-105 en 127-131, nrs. 109-
113; A. BERENBOOM, Le nouveau droit de !'auteur, o.c" 139-140, nr. 98 en 141-144, nrs. 101-103; J. 
CORBET, o.c" 56-58, nrs. 146-150 en 59-61, nrs. 153-158; F. GOTZEN, "Le droit mora! dans la nouvelle 
loi beige relative au droit d'auteur et aux droits voisins", Ing. Cons. 1995, (135), 137-138 en 141-142; F. 
GOTZEN, "De algemene beginselen van de vermogensrechten en van de morele rechten van de auteur vol
gens de wet van 30 juni 1994", in F. GOTZEN (ed.), Belgisch auteursrecht van oud naar nieuw, Brussel, 
Bruylant, 1996, 87-88 en 90-93. 
(4961) Zie uitdrukkelijk voor Frankrijk: Cass. fr. 16 maart 1983, Bull. Civ. I, nr. 101, 88 (bouw van een 
"ensemble monumental" - opdrachtgever zegt opdracht op en breekt reeds uitgevoerde werken af - "que Jes 
juges du second degré ont pu en déduire que lorsqu'elle a adopté Ie parti de les entreprendre ". elle s'est 
mise par là même dans l'obligation contractuelle de mener la réalisation de l'reuvre jusqu'à son terme - de 
façon à satisfaire pleinement aux exigences du droit mora! de l' artiste dont elle a fait aussitöt siens les in
térêts ".et qu'en conséquence elle ne peut pas interrompre unilatéralement l'exécution de cette obligation 
contractuelle, laquelle échappe en raison de son contenu aux dispositions de /'art iele 1794 du Code ei vil 
[eigen cursivering] "."); Trib. Gr. Inst. Parijs 14 december 1983, R.T.D.Com. 1984, 284, opm. A. FRAN
CON (televisieomroep die een reeks bestelt aan een auteur); P.-H. ANTONMA TIEi en J. RA YNARD, 
360, nr. 431; J. HUET, 1312, nr. 32370. 
Vgl. voor het Belgische recht: Brussel 15 december 1930, Pas. 1931, Il, 6, ter hervorming van Rb. Leuven 
16 oktober 1929, Pas. 1930, III, 33 (weghalen van inscriptie op de universiteitsbibliotheek te Leuven); A. 
BERENBOOM, Le droit de !'auteur, o.c" 139, nr. 123 (de artiest kan eisen dat het werk aan het publiek 
wordt meegedeeld); J. CORBET, Auteursrecht, o.c" 60, nr. 156 ("In het geval van een werk op bestelling 
heeft de opdrachtgever bijgevolg de plicht het voltooide werk te laten realiseren") en 24, nr. 62 ("De auteur 
heeft het recht te eisen dat het opgeleverde werk ook bekendgemaakt wordt, bv. uitgezonden wordt in geval 
van bestelling door een omroep"). 
(4962) Zie onder andere: F. BRISON, "Architectuur: de assepoester van het auteursrecht", R. W. 1991-92, 
313-314; F. POLLAUD-DULIAN, o.c" in Belgisch auteursrecht van oud naar nieuw, 105-106. 
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§ 3. UITOEFENING 

1139. In hetgeen volgt, wordt ingegaan op de vragen hoe (uitoefeningswijze: 1), wan
neer (tijdstip: Il) en door wie (opzeggingsgerechtigden: III) de aannemingsovereen
komst op grond van art. 1794 B.W. kan worden opgezegd. 

Het is opvallend dat de rechtsleer en rechtspraak inzake de uitoefening van de opzeg
gingsbevoegdheid in het kader van de aannemingsovereenkomst echter niet zeer tal
rijk is, dit in tegenstelling tot de lastgevings- of arbeidsovereenkomst. Dit is vooral te 
wijten aan het feit dat art. 1794 B. W. slechts relatief recent als een werkelijke opzeg
gingsbevoegdheid werd geïdentificeerd (zie hierover randnr. 1104) en de opzeggings
bevoegdheid in het kader van de aannemingsovereenkomst nog vaak oneigenlijk 
wordt gebruikt als rechtsgrond voor andere leerstukken (zie randnr. 1113). De in het 
kader van de andere dienstenovereenkomsten ontwikkelde inzichten spelen derhalve 
een rol in het kader van de aannemingsovereenkomst voorzover zij een uiting van het 
gemene recht zijn. 

1. Uitoefeningswijze 

A. Kenmerken 

1. Eenzijdige rechtshandeling 

1140. Als eenzijdige rechtshandeling ( 4963) vanwege de opdrachtgever ( 4964) moet 
de aannemer de opzegging geenszins aanvaarden opdat de overeenkomst zou worden 
beëindigd ( 4965). 

(4963) Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, (8), 9, tweede kolom, eerste alinea; Y. CHEMINADE, o.c" 
R.T.D.C. 1972, (307), 314, nr. 15; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 453, nr. 467; A. HAMMER
STEIN, o.c" in Op recht, 103, nr. 2; J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acteJuridique uni/atéral, o.c" 55-56, 
nr. 49. 
Zie in dezelfde zin voor het ontslag van of door vennootschapsbestuurders: J. RONSE, "Vennootschappen. 
Overzicht van rechtspraak (1964-1967)", T.P.R. 1967, (629), 729, nr. 194; J. RONSE, K. VAN HULLE, 
J.-M. NELISSEN-GRADE en B. VAN BRUYSTEGHEM, "Overzicht van rechtspraak ( 1968-1977). Ven
nootschappen", T.P.R. 1978, (681), 804, nr. 169 en 884, nr. 279. 
In dezelfde zin voor het arbeidsrecht: W. VAN EECKHOUTTE, "De vermoedelijke wil tot beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst", in M. RIGAUX en P. HUMBLET (eds.), Actuele problemen van het arbeids
recht, afl. 6. Antwerpen, Intersentia, 2001, 731, nr. 2. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 162, nr. 525. 
Zie voor een discussie in het Nederlandse recht omtrent de opzegging van de bewaargevingsovereenkomst: 
H.R. 5 februari 197 l, N.l. 197 l, nr. 188, concl. BERGER. 
(4964) Cass. fr. 10 mei 1972, Bull. Civ. nr. 297, 214 (aannemer kan toepassing van art. 1794 B.W. niet vra
gen indien de opdrachtgever de wil niet had om op te zeggen). 
(4965) Zie uitdrukkelijk voor aanneming van werk: Antwerpen 17 april 1989, Pas. 1989, II, (261), 265. 
eerste kolom, eerste overwegende (opdrachtgevers van een makelaar beëindigden de overeenkomst - make
laar stelde dat de opzeggingsbrief "niet erg duidelijk [was]" en vroeg verschillende malen om zijn brieven te 
bevestigen - opzegging definitief want eenzijdige rechtshandeling); Kh. Brussel 1 maart 1962, J.C.Br. 
1962, (297), 299, tweede overwegende (inzake een makelaarsovereenkomst); M. TROPLONG, 388, nr. 
1024 ("la seule volonté du maître suffit pour rompre Ie louage d'ouvrage .. ".). 

. . ./ ... 
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Het wezenlijk eenzijdige karakter van de opzegging betekent uiteraard niet dat de aan
vaarding door de aannemer geen rechtsgevolgen kan hebben, bijvoorbeeld op het vlak 
van de opzeggingsvergoeding (4966) of op het vlak van het bewijs van het tijdstip en 
de kennisname van de opzegging (4967). Ook kan de aanvaarding van de opzegging in 
voorkomend geval beschouwd worden als een afstand van het recht op een opzeg
gingsvergoeding, de afstand van de aansprakelijkheidsvordering wegens fouten bij de 
uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid of de aanvaarding van de regeling die de 
opdrachtgever bij de opzegging voorstelt ( 4968). 

1141. De aanvaarding van de opzegging zelf moet evenwel worden onderscheiden 
van de aanvaarding van het aanbod van de opdrachtgever tot conventionele beëindi
ging. Het aanbod tot opzegging kadert immers in de beëindiging door onderlinge toe
stemming en dient met andere woorden te worden aanvaard opdat de overeenkomst 
zou kunnen worden beëindigd ( 4969). Aangezien men hier buiten de grenzen van art. 
1794 B.W. treedt en toepassing maakt van het gemene verbintenissenrecht ( 4970), kan 
het aanbod tot opzegging (in onderling overleg) eveneens van de aannemer uitgaan. 

2. Mededelingsplichtig 

1142. Aangezien de opzegging op een verregaande wijze in de rechtssfeer van de 
aannemer van werk ingrijpt ( 4971 ), wordt zowel de uitdrukkelijke als de stilzwijgende 
(4972) opzegging als een mededelingsplichtige rechtshandeling ("acte réceptice") be-

"./". 
Zie voor het gemene recht van de opzegging: Y. CHEMINADE, o.c" R.T.D.C. 1972, 314-315, nr. 16; T. 
DELAHA YE, o.c" 128, nr. 107; B. TILLEMAN (lastgeving), 280-281, nr. 502. 
Vgl. in dezelfde zin voor de lastgevingsovereenkomst: ASSER-KAMPHUISEN, 747 (inzake de opzegging 
door de lasthebber); F. LAURENT, Principes, XXVIII, 112, nr. 102. 
Zie in dezelfde zin voor het ontslag door een vennootschapsbestuurder: Cass. 27 juni 1969, R. W. 1970-71, 
(465), 468. vierde en vijfde overwegende, noot J.-M. NELISSEN-GRADE (vennootschap kan de bestuur
der niet verplichten om de overeenkomst verder uit te voeren); H.R. 8 december 1989, N.l. 1990, nr. 452, 
1820. 
Zie in dezelfde zin voor de arbeidsovereenkomst: TAQUET en WANTIEZ, "Brèves réflexions sur !'acte 
équipollent à la rupture", J. T.T. 1981, 2 (inzake het niet uitdrukkelijk ontslag). 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 172, nr. 565. 
( 4966) Rb. Brugge 24 december 1992, T. V.B.R. 1993, 35 (makelaarsovereenkomst neemt een einde aange
zien de makelaar gedurende drie jaar niet had gereageerd op de verkoop door de opdrachtgever zelf - de 
rechtbank spreekt zich niet uitdrukkelijk uit over de vraag of een gemeenschappelijke opzegging voorligt, 
maar leidt uit dit stilzwijgen af dat de contractueel voorziene vergoeding niet verschuldigd is). 
(4967) Y. CHEMINADE, o.c" R.T.D.C. 1972, 315, nr. 16; B. TILLEMAN (lastgeving), 282, nr. 503. 
(4968) Kh. Brussel 13 november 1990. T.B.H. 1991, 541, noot M.E. STORME (uitbating van een winkel); 
Kh. Charleroi 29 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, ( 1289), 1292 (aannemer maakt pas na eenjaar aanspraak op 
opzeggingsvergoeding- afstand); Y. CHEMINADE, o.c" R. T.D.C. 1972, 315, nr. 16; B. TILLEMAN (last
geving), 282, nr. 503. 
Vgl. in dezelfde zin: Antwerpen 26januari 1978, T. Aann. 1978, (227), 231, tweede kolom, tweede overwe
gende, noot H. GEVAERT (aannemer reageerde gedurende drie maanden niet op eenzijdige verbreking -
geen recht op vergoeding - het Hof kaderde de zaak evenwel in het raam van de contractbreuk). 
(4969) B. TILLEMAN (lastgeving), 282-283, nr. 504. 
(4970) Zie eveneens: P. GAUCH, 171, nr. 564. 
(4971) Zie inzake lastgeving: M. TROPLONG, Du mandat, 181, nr. 709. 
(4972) Zie inzake lastgeving: art. 2006 B.W.; M. TROPLONG, Du mandat, 182, nr. 711. 
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schouwd (4973). Om effect te sorteren dient deze derhalve aan de aannemer te worden 
meegedeeld of dient deze er op een andere wijze kennis van te krijgen (4974). 

De regeling inzake de lastgevingsovereenkomst gaat uitdrukkelijk uit van de kwa
lificatie van de opzegging als een mededelingsplichtige rechtshandeling (4975). 
Art. 2005 B.W. bevat reeds een aanwijzing in die zin: "De herroeping waarvan al
leen aan de lasthebber is kennis gegeven ... ". Art. 2006 B.W. bepaalt: "De aanstel
ling ... brengt de herroeping van de volmacht ... mede, te rekenen vanaf de dag 
waarop hem van deze aanstelling is kennis gegeven. [eigen cursivering]" Ook art. 
2007 B.W. verwijst naar de kennisgeving als kenmerk van de opzegging door de 
lasthebber: "De lasthebber kan de lastgeving opzeggen door kennisgeving van zijn 
ontslag aan de lastgever." 

(4973) Y. CHEMINADE, o.c" R.T.D.C. 1972, 316e.v" nr. 18 e.v.; T. DELAHAYE, o.c., 18, nr. 9; H. DE 
PAGE en R. DEKKERS, Traité, II, 686, nr. 763 ("la résiliation par voie unilatérale exige toujours une noti
fication"); J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acre juridique unilatéral, o.c., 175, nr. 181 ("". Ie type de 
!'acte dont l'existence est subordonnée à une notification"); J.-M. NELISSEN-GRADE, noot onder Cass. 
27 juni 1969, R. W. 1970-71, 471, nr. 15 (lastgeving); 0. PORUMB, o.c" 214; B. TILLEMAN (lastgeving), 
284, nr. 505; P. WERY, o.c., in La.fin du contra!, 26, nr. 18. 
In dezelfde zin ten aanzien van arbeidsovereenkomsten: W. VAN EECKHOUTTE, o.c" in Actuele proble
men van het arbeidsrecht, afl. 6, 736, nrs. 9-11. 
Vgl.: Cass. 25 maart 1976, Pas. 1976, I, 822 (recht op opzeggingsvergoeding ontstaat op het ogenblik van 
het meedelen van de wil om op te zeggen); Rb. Dendermonde 7 maart 1872, Pas. 1872, III, (182), 183, twee
de kolom, derde overwegende (inzake lastgeving: "la loi veut qu'elle soit notifiée au mandataire"); Y. 
MERCHIERS, o.c., in Les contrats de service, 285, nr. 4 ("La résiliation unilatérale a lieu par Ja seule ma
nifestation de volonté du maître de l'ouvrage"); J.M. VAN DUNNE, Normatieve uitleg van rechtshandelin
gen, o.c" 46. 
Zie in dezelfde zin voor het ontslag van of door vennootschapsbestuurders: J. RONSE, "Vennootschappen. 
Overzicht van rechtspraak (1964-1967)", T.P.R. 1967, (629), 729, nr. 194; J. RONSE. K. VAN HULLE, 
J.-M. NELISSEN-GRADE en B. VAN BRUYSTEGHEM, "Overzicht van rechtspraak ( 1968-1977). Ven
nootschappen'', T.P.R. 1978, (681 ), 804, nr. 169 en 884. nr. 279. 
In dezelfde zin voor Nederland: H.R. 8 december 1989, N.l. 1990, nr. 452, 1820 (" ... terwijl om werking te 
hebben die verklaring de vennootschap moet hebben bereikt .. ".). 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 162, nr. 525 ("sujette à réception"). 
In dezelfde zin voor Duitsland: R. GRIMME, o.c" 244 ("empfangsbedürftige Willenserklärung"). 
(4974) Zie voor het gemene recht van de opzegging: B. TILLEMAN (lastgeving), 284, nr. 506; R. VAN 
RANSBEECK, o.c., R. W. 1995-96, 347, nr. 17 en 353, nr. 58. 
Vgl. in dezelfde zin voor de lastgevingsoveree11komsr: Brussel 26 juni 1985, Res Jur. /mm. 1986, nr. 6073. 
(71 ), 73, zesde overwegende ("Qu' il ne suffit cependant pas que Ie mandant ait la volonté de révoquer Ie 
mandat pour que cel ui-ei prenne fin; qu'il faut en outre que cette volonté soit connue du mandataire"); Gent 
4 december 1990, Rec. gén. enr. not. 1993, nr. 24.264, (381), 384, vijfde alinea; Rb. Dendermonde 24 juli 
1868, B.J. 1869, 301 (het is voldoende dat de lasthebber op de hoogte is van de opzegging- kennisgeving 
van opzegging is niet vereist); F. LAURENT, Principes, XXVlll, 112, nr. 102. 
Zie eveneens: Cass. fr. 28 februari 1984, Bull. Civ. III, nr. 52, 39. 
(4975) Ook bij andere bijzondere overeenkomsten wordt de medcdelingsplicht bij de opzegging duidelijk 
benadrukt. Zie voor de huurovereenkomst: art. 1739 ("Wanneer een opzegging is betekend ... "). 
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3. Vorm 

a. Algemeen 

1143. Als vormvrije rechtshandeling is de opzegging niet aan bijzondere formalitei
ten onderworpen en kan de kennisgeving van de wil tot beëindiging door de opdracht
gever zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend geschieden ( 4976). Zo kan de opzegging 
bestaan uit gedragingÇ!n waaruit blijkt dat de opdrachtgever van het werk wil afzien 
( 4977). De wil van de opdrachtgever om de overeenkomst te beëindigen, moet even
wel steeds. ondubbelzinnig zijn ( 4978). 

(4976) Zie voor de lU11111emingsmweenkomst: Gent 17 juni 1913. Pand. pér. 1914. nr. 869. 591 en Pas. 
1913, Il, 273 ("Attendu que la loi ne subordonne la manifestation de cette volonté à aucune forme déter
minée"); Kh. Brussel 1maart1962. J.C.Br. 1962, (297). 299, laatste overwegende (inzake een makelaars
overeenkomst); G. BAERT, 618; G.J. BAERT. o.c., R. W. 1990-91, 1113; G. BAERT(A.P.R.). 318, nr. 946; 
F. BURSSENS. 353, nr. 462; T. DELAHAYE, o.c., 85, nr. 64; A. DELVAUX, 236, nr. 137; A. FETTWEIS. 
o.c .• Act. dr. 1992. 396; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 192. nr. 281; Y. MERCHIERS, o.c., in Les con
trats de service, 285, nr. 4; Y. MERCHIERS, o.c., T.B.B.R. 1994, 299, nr. 8; P. RIGAUX, Le droit de 
/'architecte, évolution des 20 dernières années, o.c., 442, nr. 467; V. VAN HOUTTE-V AN POPPEL, "Art. 
1794 B.W"., 55. nr. 4. 
Zie voor het gemene recht van de opzegging: Y. CHEMINADE, o.c., R.T.D.C. 1972, 316-317, nr. 21; T. 
DELAHAYE, o.c .. 18, nr. 9 en 128, nr. 107; B. TILLEMAN (lastgeving), 292-293, nr. 522; J.M. VAN 
DUNNE, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, o.c., 45; R. VAN RANSBEECK, o.c., R. W. 1995-96. 
347, nr. 17. 
Vgl. in dezelfde zin voor de lastgevingsovereenkomst: Cass. 2 april 1981, Arr. Cass. 1980-81, (867), 869, 
eerste kolom, vijfde overwegende; Brussel 26 juni 1985, Res Jur. !mm. 1986, nr. 6073. (71 ). 73, vijfde over
wegende; 1. DEMUYNCK. o.c., noot onder Cass. 28 juni 1993, R. Cass. 1993. 191; H. DE PAGE en R. 
DEKKERS, Traité, V, 455, nr. 468; F. LAURENT, Principes, XXVIII, 111, nr. 101; X, noot onder Cass. fr. 
25 juni 1872, D.P. 1874, 1, 38. 
Zie in dezelfde zin voor vennootschapsbestuurders: J.-M. NELISSEN-GRADE, o.c., R. W. 1970-71, A72, 
nr. 20. 
Vgl. in dezelfde zin voor de arbeidsovereenkomst: Cass. 11 mei 1981. Arr. Cass. 1980-81, 1038 ("Overwe
gende dat geen enkele wetsbepaling de geldigheid van het ontslag aan welbepaalde vormen onderwerpt"); 
W. VAN EECKHOUTTE. o.c., in Actuele problemen van het arbeidsrecht, afl. 6, 737, nr. 12; W. VAN 
EECKHOUTTE, o.c., T.P.R. 2001. afl. 4, 15. 
Vgl. in dezelfde zin voor Nederland: H.R. 24 september 1982. Bouwr. 1982. 922, concl. TEN KATE, noot 
L.O. PELS RIJCKEN en N.l. 1983, nr. 327, 1038 (" ... uitdrukkelijke of stilzwijgende opzegging ... "); 
Concl. TEN KATE bij H.R. 24 september 1982, Bouwr. 1982, 924 en N.l. 1983, nr. 327, 1038; ASSER
KAMPHUISEN, 442-443; ASSER-THUNISSEN (II), 460-461, nr. 617 (evenwel voorzichtiger). 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, o.c., in Fes/schrift jiir Horst Locher zum 65 Ge
burtstag, 36, nr. 3; P. GAUCH, 162, nr. 526. 
(4977) G. BAERT (A.P.R.), 319, nr. 949. 
Vgl.: Rb. Veurne 28 januari 1999, A.J.T. 1999-2000, (302), 304, nr. 3 ("' ... de uitdrukkelijke wil ... om on-
middellijk een einde te stellen aan de ... verkoopopdracht"); G. BAERT, 615 ("iedere handeling ... waaruit 
duidelijk zijn wil blijkt om van de uitvoering van het werk door de aannemer afte zien .. ".); Y. CHEMINA
DE, o.c., R.T.D.C. 1972, 316. nr. 21. 
Zie voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c., 245 ("schlüssiges Handeln"). 
(4978) ASSER-THUNISSEN (II).460-461, nr. 617; A. DELVAUX, 236, nr. 137; Y. MERCHIERS, o.c., in 
Les contrats de service, 285. nr. 4; Y. MERCHIERS, o.c., T.B.B.R. 1994. 299, nr. 8; L. SIMONT, J. DE 
GAVREen P.-A. FORIERS ( 1999), 840, nr. 202 ("l'expression claire et non ambiguë); V. VAN HOUTTE
VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 54, nr. 1. 
Zie in dezelfde zin voor de lastgevingsovereenkomst: Brussel 26 juni 1985, Res Jur. !mm. 1986, nr. 6073, 
(71), 73. vijfde overwegende; 1. DEMUYNCK, o.c., R. Cass. 1993, 191. 
Vgl.: Concl. TEN KATE bij H.R. 24 september 1982, Bouwr. 1982, 924 en N.l. 1983. nr. 327, 1038. 
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Zo zal een vraag van de opdrachtgever om de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten niet als een opzegging kunnen worden beschouwd, evenmin als het voeren 
van onderhandelingen om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen 
(4979). 

Indien er al van enige vormvereisten sprake kan zijn, vloeien deze voort uit het mede
delingsplichtige karakter van de opzegging (4980). De stilzwijgende aard van de op
zegging verhindert immers niet dat de aannemer er kennis moet van hebben gekregen 
( 4981 ), ook een stilzwijgende opzegging is een mededelingsplichtige rechtshandeling 
(4982). 

1144. Uit het vormvrije karakter van de opzegging volgt dat de stilzwijgende opzeg
ging door middel van vermoedens kan worden bewezen (4983). 

b. Toepassingsgevallen 

1. Toevertrouwen van het werk aan een andere aannemer J zelf 
uitvoeren van het werk 

1145. Het wordt algemeen aanvaard dat de opdrachtgever die de uitvoering van 
het werk aan een andere aannemer toevertrouwt zonder hiertoe het recht te hebben 
(op basis van de overeenkomst of een buitengerechtelijke vervanging), de wil uit 
om de aannemingsovereenkomst op te zeggen (4984). Inzake lastgeving is deze op-

(4979) Luik 24 juni 1932, J.L. 1932, 241 (eerst opschorting, dan onderhandelingen. ten slotte opzeggings
brief- overeenkomst pas opgezegd op ogenblik van brief); Rb. Brugge 14 mei 1991, R. W. 1993-94. (332), 
eerste kolom, vierde overwegende (uitblijven van reactie op brief van aannemer na onderhandelingen geen 
opzegging). 
(4980) Zie vooral: Y. CHEMINADE, o.c., R.T.D.C. 1972, 316, nr. 19 (spreekt in dit kader van "Ie formalis
me du congé"). 
(4981) Zie voor de lastgeving: Brussel 26 juni 1985, Res Jur. /mm. 1986, nr. 6073, (71 ), 73, vijfde en zesde 
overwegende: Gent 4 december 1990, Rec. gén. enr. not. 1993, nr. 24.264, (381 ), 384, vierde en vijfde ali
nea (verkoop door de lasthebber zelf moet ter kennis worden gebracht). 
(4982) Zie inzake lastgeving: art. 2006 B.W.; M. TROPLONG, Du mandat. 182, nr. 711. 
(4983) Zie inzake lastgeving: Cass. 2 april 1981, Arr. Cass. 1980-81, (867), 869, eerste kolom, vijfde en 
zesde overwegende ("Overwegende dat ... de herroeping van de lastgeving stilzwijgend kan gebeuren. als 
ze maar zeker is; Dat daaruit volgt dat de herroeping door vermoedens kan bewezen worden··). 
(4984) Luik 24 februari 1967, T. Aunn. 1972, 97, noot J. DE SCHAEPSMEESTER; Brussel 24 mei 1973, 
onuitg., aangehaald bij P. RIGAUX, Le droit de l'urchitecte, évolution des 20 dernières années, o.c., 442, 
nr. 467 (opdrachtgever heeft overeenkomst opgezegd doordat deze het werk definitief aan een andere aan
nemer toevertrouwt zonder eerst de eerste aannemer in gebreke te stellen of hem uit te nodigen de werken 
uit te voeren); Gent 6 maart 1990, T.G.R. 1990, 2 (architect die belast was met bouw van jeugdcentrum komt 
via de pers te weten dat de gemeente op hetzelfde terrein een jeugdcentrum zal bouwen met een andere ar
chitect); Kh. Brussel 13 oktober 1971, B.R.H. 1972, (166). 173, tweede overwegende (opdrachtgever laat 
werken, installatie van een koelsysteem, door een derde uitvoeren); Vred. St.-Jans-Molenbeek 7 februari 
1939, J.J.P. 1939, (294), 296, zesde overwegende; Vred. Elsene 5 december 1949. Res Jur. /mm. 1950, nr. 
2141, 35 (opzegging van een architectenovereenkomst aangezien de opdrachtgever het goed met andere 
architect zal bouwen); Trib. Comm. Rochefort 23 oktober 1931, S. 1932, Il, 52, om andere redenen her
vormd door Poitiers 16 februari 1932, S. 1934, II, 19; G. BAERT, 615; G. BAERT (A.P.R.), 319, nr. 949; 
A. DEL V AUX, 236, nr. 137; Y. MERCHIERS, o.c., in Les contrats de service, 285, nr. 4; F. NA VEZ, "Les 

. ../. .. 
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zeggingswijze ten andere uitdrukkelijk wettelijk opgenomen in art. 2006 B.W. 
(4985): "De aanstelling van een nieuwe lasthebber voor dezelfde zaak, brengt de 
herroeping van de volmacht van de eerste mede, te rekenen van de dag waarop hem 
van deze aanstelling kennis is gegeven." Zo kan de aanstelling van een andere ad
vocaat voor eenzelfde procedure als een opzegging van de overeenkomst met de 
eerste advocaat worden beschouwd (4986). Het gaat echter niet om een strikte en 
abstracte regel, steeds dient te worden nagegaan of de opdrachtgever de wil heeft 
geuit om de overeenkomst met de eerste aannemer te beëindigen, bepaalde omstan
digheden kunnen in de andere richting wijzen (4987). 
In dezelfde lijn en onder hetzelfde voorbehoud kan ook het zelf uitvoeren van het 
aan de aannemer opgedragen werk op een opzegging neerkomen (4988) . 

clauses d"exclusivité et d'irrévocabilité: comparaison et nuances"', noot onder Rb. Luik 2 februari 1999, 
J.L.M.B. 1999. l 362; P. RIGAUX, noot onder Kh. Brussel 12 februari 1970, B.R.H. 1971, 40; P. RIGAUX, 
Le droit de /'architecte, évolution des 20 dernières années, o.c., 442, nr. 467; V. VAN HOUTTE-VAN 
POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 55, nr. 4. 
Vgl. in dezelfde zin: Antwerpen 26 januari 1978, T. Aann. 1978, (227), 229, eerste kolom, derde overwe
gende, noot H. GEVAERT ("Overwegende dat de termen" ... u te melden dat ... besloten is verder af te zien 
van uw werkzaamheden op de bouwwerf te Herenthout .. ". en "heden zullen de werken verder afgewerkt 
worden door derde" niet anders te verstaan zijn dan als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst .. ".); 
Kh. Brussel 26 november 1964, J.C.Br. 1965, 127 (er wordt meegedeeld dat het werk aan een andere druk
ker zal worden toegekend). 
Vgl. in dezelfde zin voor de lastgevingsovereenkomst: Cass. fr. 25 juni 1872, D.P. 1874, I, 38 (en vooral dan 
het arrest van het Hof van Beroep te Bordeaux); Rb. Dendermonde 7 maart 1872, Pas. 1872, III, ( 182), 183, 
eerste kolom, zesde overwegende (impliciet); F. LAURENT, Principes, XXVIII, 111, nr. 101. 
Vgl. in dezelfde zin voor Nederland: Arrondrb. Maastricht 18 mei 1933, N.l. 1934, 374 (verwijdering van 
aannemer van het werk en toevertrouwen van het werk aan een derde); Rb. Almelo 16 januari 1935, N.l. 
1935, 295 (overeenkomst voor het zaaiklaar maken van een heidegrond - niet toelaten van de aannemer en 
toevertrouwen van het werk aan een derde is een opzegging); R.v.A. 22 januari 1990, Bouwr. 1990, 712, 
vierde en vijfde overwegende (bouw van de stal wordt aan een derde toevertrouwd, "feitelijke annulering"); 
ASSER-KAMPHUISEN, 442-443. 
Vgl. in dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, o.c., in Festschriftfür Horst Locher zum 65 Ge
burtstag, 36. nr. 3; P. GAUCH, 162, nr. 526. 
In dezelfde zin voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c., 245, vn. 10. 
(4985) Zie hierover: C. DELFORGE, o.c., in La fin du contrat, 134, nr. 139; H. DE PAGE en R. DEK
KERS, Traité, V, 455, nr. 468. 
(4986) Vred. Gent 23 december 1998, T.G.R. 1999, 67. 
(4987) F. LAURENT, Principes, XXVIII, 111-112, nr. 101. 
(4988) Brussel 26 januari 1998, J.L.M.B. 1998, (1469), 1470, derde overwegende ("Attendu qu"en se pas
sant du concours de l'intimé pendant la durée du contra!, les appelants ont rompu unilatéralement Ie contra!; 
qu'il s'agit en effet, d'un acte équipollent à rupture"). 
Zie in dezelfde zin voor lastgeving: Brussel 26 juni 1985, Res Jur. !111111. 1986, nr. 6073, (71 ), 73, vijfde 
overwegende; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 455, nr. 468; P.-A. FORIERS, "Observations sur 
la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause'", noot onder Cass. 28 no
vember 1980, R.C.J.B. 1987, (74), 90, nr. 14; F. NAVEZ, o.c., noot onder Luik 20 februari 1996. J.L.M.B. 
1997, 1131. nr. 3. 
Vgl.: Kh. Brussel 28 april 1913, J. C.Br. 1913, 309; Hof 's Gravenhage 23 juni 1930, N.l. 1930, 1586, beves
tigd door H.R. 19 december 1930, N.l. 1931. 425 (opdrachtgever verwijdert de aannemer van het werk en 
maakt het zelf af). 
Anders: Luik 18 januari 1999, R.R.D. 2000, ( 162). 164, tweede streepje (inzake een makelaarsovereen
komst - toepassing van art. 1794 B.W. veronderstelt dat de opdrachtgever zichzelf het recht heeft ontzegd 
om bij de verkoop van het goed zelf stappen te zetten). 
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Rekening houdend met de mededelingsplichtige aard van de opzegging, dient de 
vervanging of de uitvoering door de opdrachtgever zelf aan de aannemer kenbaar te 
worden gemaakt (art. 2006 B.W.) (4989). 

11. Niet-vervullen van bepaalde contractuele verplichtingen 

1146. De vraag rijst of de wil van de opdrachtgever om de overeenkomst te beëin
digen ook kan blijken uit de niet-nakoming door de opdrachtgever van bepaalde 
(eventueel essentiële) contractuele verplichtingen. Deze "opzeggingswijze" werd 
vooral in het arbeidsrecht ontwikkeld en heeft daar de status van een afzonderlijk 
leerstuk verworven ("niet-uitdrukkelijk ontslag", "met eenzijdige beëindiging ge
lijkgestelde handeling" of "acte équipollent à rupture") ( 4990). Het niet-uitdrukke
lijke ontslag is dan de eenzijdige wijziging van een essentieel element van de over
eenkomst of de inbreuk op een essentiële verplichting waaruit de wil van de "da
der" blijkt om de overeenkomst te beëindigen (4991). 

De ontwikkeling van dit leerstuk in het arbeidsrecht moet echter gezien worden te
gen de achtergrond van de ongunstige voorwaarden om op art. 1184 B.W. een be
roep te doen (bewijs van schade en verder uitvoeren van de overeenkomst tot aan 
de rechterlijke uitspraak) (4992). De arbeidsrechtbanken geven dan ook blijk van 
een verregaande welwillendheid om een bepaalde inbreuk als een opzegging te be
schouwen. 

De moeilijkheden om dit leerstuk buiten het terrein van de arbeidsovereenkomst uit 
te breiden, zijn evenwel niet beperkt tot de arbeidsrechtelijke oorsprong ervan, ook 
het gemene recht van de aannemingsovereenkomst bemoeilijkt een onverkorte toe
passing. Indien men immers aanvaardt dat de opdrachtgever de wil om op te zeggen 
kan uiten door aan één van de op hem rustende verplichtingen niet te voldoen, 
wordt het onderscheid met de contractuele aansprakelijkheid en de ontbinding zeer 
subtiel (zie randnr. 1106) (4993). 

(4989) Uitdrukkelijk voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c., 245, vn. 10. 
(4990) Zie hierover: J.-F. FUNCK, "Les fondements de !'acte équipollent à rupture", Soc. Kron. 1991, 1-3; 
J. STEY AERT, C. DE GANCK en L. DE SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, o.c., 639-649, nrs. 888-900; 
TAQUET en WANTIEZ, "Brèves réflexions sur !'acte équipollent à la rupture", J.T.T. 1981, 1-4; W. VAN 
EECKHOUTTE, "De vermoedelijke wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst", in M. RIGAUX en 
P. HUMBLET ( eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, afl. 6, Antwerpen, lntersentia, 2001, 731-
774; W. VAN EECKHOUTTE, "Ontslagrecht in België. Preadvies voorde Vereniging voor de vergelijken
de studie van het recht van België en Nederland", T.P.R. 2001, afl. 4, 13; S. VAN WASSENHOVE, "Con
troverse sur !'acte équipollent à rupture ou Ie congé déguisé", Soc. Kron. 1992, 47-51; C. WANTIEZ, "Vers 
la fin de !'acte équipollent à rupture?", J.T.T. 1990, 333-336. 
Zie specifiek voor aanneming van werk: Brussel 26 januari l 998, J.L.M.B. 1998, ( 1469), 1470, derde over
wegende ("Allendu qu'en se passant du concours de l'intimé pendant la durée du contra!. les appelants ont 
rompu unilatéralement Ie contra!; qu'il s'agit en effet d'un acte équipollent à rupture"). 
(499l)TAQUETen WANTIEZ, o.c"J.T.T. 1981, 2; W. VAN EECKHOUTTE, o.c" T.P.R. 2001, afl. 4, 13; 
S. VAN WASSENHOVE, o.c" Soc. Kron. 1992, 47. 
(4992) W. VAN EECKHOUTTE. "Ontslagrecht in België. Preadvies voor de Vereniging voor de vergelij
kende studie van het recht van België en Nederland", T.P.R. 2001, afl. 4, 10. 
(4993) Zie eveneens: B. TILLEMAN (lastgeving), 293-294, nr. 524. 
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M.i. komt het er voor de rechter derhalve op aan om te bepalen of de inbreuk door 
de opdrachtgever een rechtsfeit (een contractuele fout die eventueel aanleiding 
geeft tot een ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding) dan wel een 
rechtshandeling uitmaakt (een wilsuiting van de opdrachtgever om de overeen
komst te beëindigen die aanleiding geeft tot een opzeggingsvergoeding op grond 
van art. 1794 B.W.). De wil van de opdrachtgever staat derhalve centraal. De in
breuk van de opdrachtgever op één van de op hem rustende verplichtingen en dan 
vooral de plicht het werk mogelijk te maken, kan dan ook enkel als een opzegging 
worden beschouwd indien hieruit onmiskenbaar de wil van de opdrachtgever blijkt 
om de overeenkomst te beëindigen (4994), een vereiste dat ten andere ook in het 
arbeidsrecht geldt (4995). 

m. Toepassing: makelaarsovereenkomsten 

1147. Het voorgaande is in de praktijk van belang bij makelaarsovereenkomsten. 
Indien de opdrachtgever van een makelaar de opdracht zelf vervult (bijvoorbeeld 
zelf een koper of een huurder zoekt) of indien hij de opdracht aan een andere 
makelaar toevertrouwt, dan kan men ervan uitgaan dat hij de wil heeft geuit de 
overeenkomst op te zeggen ( 4996). Moeilijker is het echter indien de overeenkomst 
een exclusiviteitsclausule bevat op grond waarvan de opdrachtgever het goed niet 
zelf mag verkopen en/of de opdracht niet aan een andere makelaar mag toever-

( 4994) Zie: Brussel 5 juni 1958, Pas. 1959, Il, ( 104 ), 105, eerste kolom, tweede en derde overwegende (uit
stel van de aanvangsdatum door de opdrachtgever geen opzegging aangezien de opdrachtgever zelf nog had 
bevestigd dat hij het project geenszins had opgegeven - "Attendu que I' appel ante soutient qu' en matière de 
contrat d'entreprise l'existence de l'article 1794 du Code civil exclut toute application de l'article 1184, 
pour autant qu'il s'agisse d'une résiliation ou d'un acte équivalent à résiliation accompli par le maître de 
l'ouvrage ." Attendu que la commune, maître de l'ouvrage, avait, elle aussi, des obligations à remplir vis-à
vis de ses architectes; que ceux-ci sont donc fondés à invoquer l'inexécution fautive par la commune de ses 
obligations; Attendu d'ailleurs que l'appelante n'entend nullement résilier de sa seule volonté Ie contra! 
dont il s'agit ." qu'elle écrivait le 10 juillet 1954 aux intimés .. ".);Antwerpen 2 september 1997, Limb. 
Rechts!. 1997, (226), 229, zevende overwegende, noot A. VAN DER GRAESEN (opzegging wordt afgeleid 
uit volgehouden weigering vanwege de opdrachtgever om een aanvangsdatum op te geven). 
(4995) Cass. 13 mei 199 l, Soc. Kron. 1992. 52 (een enkele inbreuk is niet voldoende, de wil om te beëindi
gen dient uit de inbreuk te blijken); Arbh. Brussel 13 februari 1991, T.S.R. 1991, 396: J. STEY AERT, C. DE 
GANCK en L. DE SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, o.c" 642-643, nrs. 892.1-892.2; TAQUET en 
WANTIEZ, o.c"J.T. T. 1981, 2; W. VAN EECKHOUTTE, o.c., T.P.R. 2001, afl. 4, 13; C. WANTIEZ, o.c., 
J'.T. 'r. 1990, 333, nrs. 1-2. 
(4996) Brussel 17 maart 1982, R. W. 1983-84, 2829; Brussel 26 juni 1985, Res Jur. /mm. 1986, nr. 6073, 
(71 ), 73, vijfde overwegende (kwalificatie als lastgeving); Gent 12 mei 1987, T. Not. 1987, (338), 34 l, der
de alinea; Gent 4 december 1990, Rec. gén. enr. not. 1993, nr. 24.264, (381 ), 384. vierde alinea (evenwel 
kwalificatie als lastgeving); Kh. Brussel 1 maart 1962, J.C.Br. 1962, (297), 299, laatste overwegende(" ... a 
résilié la convention de façon implicite, par un acte de volonté unilatérale, en chargeant un autre courtier de 
poursuivre la ven te de son fonds de commerce ". "); Kh. Brussel 5 juli 1990, Rev. not. b. 1991, ( 462), 463, 
negende overwegende; Vred. Grace-Hollogne 13 februari 1979, Res Jur. /mm. 1980, nr. 5790, 141 (verkoop 
door de opdrachtgever zelf); F. BURSSENS, o.r" TOGOR 1999. ( 184), 194, nr. 52; W. GOOSSENS, "De 
kwalificatie van een makelaarsovereenkomst en van de vergoeding die verschuldigd is als gevolg van de 
verkoop door de opdrachtgever - vragen van overgangsrecht m.b.t. de nieuwe Wet op de schadebedingen", 
noot onder Bergen 23 februari 1999, T.B.B.R. 2000, 434, nr. 10; J. HERBOTS en C. PAUWELS (1989), 
1358, nr. 409. 
Vgl.: Luik 19 januari 1998, T.B.B.R. 1998, 350 (evenwel contractuele fout aangezien er een exclusiviteits
clausule was voorzien). 
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trouwen (4997). Vraag is dan of de verkoop door de opdrachtgever of het toever
trouwen van de opdracht aan een andere makelaar als een opzegging dan wel een 
wanprestatie (want strijdig met de contractuele exclusiviteitsclausule) moet wor
den gekwalificeerd. Het belang van deze vraag is niet gering gezien de kwalificatie 
van de hieraan gekoppelde geldelijke verplichting als een schadebeding dan wel 
een opzeggingsbeding (zie randnr. 1201), de inbreuk op een exclusiviteitsclausule 
is immers een fout van de opdrachtgever (4998). M.i. dient het betreffende beding 
in voorkomend geval dan ook als een strafbeding te worden beschouwd, onderwor
pen aan het betreffende regime (4999). Indien er daarentegen geen inbreuk op een 
exclusiviteitsclausule voorligt, moet het probleem in beginsel in het kader van de 
opzegging worden beoordeeld (5000). 

1v. Stilzitten 

1148. Een bepaalde strekking is van oordeel dat de opzegging uit het loutere stil
zitten van de opdrachtgever kan blijken (bijvoorbeeld het nalaten noodzakelijke 
richtlijnen te geven) (5001) (5002). Dit is m.i. evenwel enkel mogelijk indien er 
sprake is van een omstandig stilzitten, indien er met andere woorden begeleidende 
omstandigheden zijn die erop wijzen dat het stilzitten een uiting is van de wil van 
de opdrachtgever om de aannemingsovereenkomst te beëindigen (zie randnr. 1107) 
(5003). 

(4997) Zie over de draagwijdte van een exclusiviteitsclausule in makelaarsovereenkomsten verder: W. 
GOOSSENS, o.c., T.B.B.R. 2000, 431-435, nrs. 6-10. 
(4998) Vgl.: F. NAVEZ, o.c., noot onder Luik 20 februari 1996, J.L.M.B. 1997, 1129, nr. 1 en 1131, nr. 3. 
Zie enigszins anders: Antwerpen 16 december 1996, Limb. Rechts!. 1997, ( 13 1 ), 136 (inbreuk op de exclu
siviteitsclausule - het Hof is van oordeel dat er sprake is van een opzegging in de zin van art. 1794 B.W.). 
( 4999) Zie onder andere in dezelfde zin: Bergen 18 januari 1983, Rev. not. b. 1983, 393; Brussel 31 oktober 
1989, Pas. 1990, Il, 95; Bergen 23 maart 1994, Rev. not. b. 1994, 558; Luik 20 februari 1996, J.L.M.B. 1997, 
1127, noot F. NAVEZ; Brussel 26 september 1996, A.J.T. 1997-98, 569, noot B. WEYTS (door exclusivi
teitsbeding wordt de verkoop door de opdrachtgever een wanprestatie); Luik 19 januari 1998, T.B.B.R. 
1998, (350), 351, tweede overwegende("". Ie mandant, en vendant personnellement son immeuble ". au 
mépris de son obligation de ne pas faire, comme! une inexécution contractuelle ... ·• - nietigheid van het 
schadebeding); Rb. Brugge 27 april 1993, T. V.B.R. 1993, 168, noot; W. GOOSSENS, o.c" T.B.B.R. 2000, 
434, nr. JO; B. WEYTS. '·De vastgoedmakelaarsovereenkomst: kwalificatie en rechterlijke controle op het 
schadebeding", noot onder Brussel 26 september 1996, A.J. T. 1997-98, 574, nr. 8. 
(5000) Zie voor een mooi voorbeeld: Kh. Brussel 5 juli 1990, Rev. not. b. 1991, 462 (exclusiviteit omvatte 
enkel een verbod om de opdracht aan een andere makelaar toe te vertrouwen en niet om zelf een huurder te 
zoeken - eigenaar vindt zelf huurder - toekenning van opzeggingsvergoeding). 
Vgl.: Gent 12 mei 1987, T. Not. 1987, (338), 341, derde alinea; Rb. Tongeren 19 januari 1990, T.B.B.R. 
1990, 369. 
Anders: Gent 4 december 1990, Rec. [?én. enr. not. 1993, nr. 24.264, (38 l ), 384, vierde en vijfde alinea, noot 
A. CULOT (het Hof stelt vast dat de exclusiviteit de opdrachtgever niet verbood om zelf de overeenkomst te 
sluiten en kwalificeerde de verkoop door de opdrachtgever zelf als een opzegging - de clausule waarbij in 
dergelijk geval de commissie was verschuldigd, werd evenwel als een schadebeding gekwalificeerd). 
(5001) Zie inzake lastgeving: C. DELFORGE, o.c" in Lafïn du contrat, 134, nr. 139. 
(5002) Rb. Luik 4 januari 1986, J.L. 1986, ( 108), tweede overwegende (inzake de overeenkomst met een 
huwelijksbureau). 
Vgl.G.J.BAERT,o.c"R.W. 1990-91, 1113. 
(5003) Antwerpen 2 september 1997, Limb. Rechts/. 1997. (226), 229. zevende overwegende, noot A. VAN 
DER GRAESEN (afwezigheid van reactie op brief van aannemer waarin deze vraagt standpunt te kiezen); 
Kh. Doornik 1 1 februari 1965, Bouwbedrijf! 966, afl. 10, aangehaald bij A. DEL VA UX, 236, nr. 137 en bij 
M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 197, nr. 294bis. 
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v. Andere toepassingen 

1149. Van volgende gedragingen werd eveneens geoordeeld dat zij als een opzeg
ging konden worden beschouwd: de weigering om gevolg te geven aan een geldig 
totstandgekomen overeenkomst (5004); het ontnemen van het werk aan de aanne
mer (5005); de telefonische mededeling aan een aannemer die belast is met de orga
nisatie van een verkaveling dat de eigenaar/opdrachtgever het goed zelf heeft ver
kocht (5006); de passiviteit van de cliënt van een huwelijksbureau (5007); een brief 
van de bouwheer aan zijn architect waarin hij van de bouw van het hotel afziet en 
stelt dat de plannen derhalve niet moeten worden opgemaakt (5008) of waarin hij 
stelt geen vertrouwen meer in de aannemer te hebben en hem niets meer verschul
digd te zijn (5009); de mededeling dat de contracten om welke reden ook zullen 
worden stopgezet (5010), dat de aannemer (een makelaar) zich niet langer als "ge
mandateerd" mocht beschouwen (5011); het feit dat de opdrachtgever van een ar
chitect de koopoptie met betrekking tot de bouwgrond niet licht (de architecten
overeenkomst was wel definitief totstandgekomen) (5012); een brief waarin de op
drachtgever meedeelt de overeenkomst niet te "hernieuwen" (5013); het opvra
gen van de rekening (5014); het laten uitvoeren door derden van werken waarbij de 
reeds uitgevoerde werken ongedaan werden gemaakt (5015); de terugvordering 
van het materiaal dat het voorwerp is van de overeenkomst of dat de aannemer no
dig heeft om de overeenkomst uit te voeren (vgl. art. 1944 B.W.) (5016). 

(5004) Brussel 14 januari 1981, T. Aann. 1981, 90, noot, bevestigd door Cass. 11 maart 1982, Pas. 1982, I, 
820, concl. CHARLES. 
(5005) R.v.A. 26 april 1979, Bouwr. 1979, (544), 546, eerste kolom, vierde overwegende. 
(5006) Brussel 9 juni 1959, J.T. 1959, 528 en Rec. gén. enr. not. 1961, nr. 20393, 404. 
(5007) Rb. Luik 4 januari 1986, J.L. 1986, ( 108), tweede overwegende. 
(5008) Rb. Tongeren 20 oktober 1989, T.B.B.R. 1990, (363), 365, eerste kolom, achtste overwegende. 
(5009) Kh. Brussel 4 oktober 1991, T. Aann. 1994, (67), 70, eerste kolom, eerste twee overwegendes. 
(5010) Brussel 8 december 1965, J. T. 1966, 321 en Pas. 1966, II, 302 (overeenkomst van bouw van kazerne 
in Congo dient te worden stopgezet aangezien de Belgische troepen zich omwille van een VN-resolutie 
moeten terugtrekken); Gent 8 februari 1984, Res Jur. !mm. 1990, nr. 6256, 237 (brief waarin de bouwheren 
meedelen van de diensten van de architect afte zien); Brussel 25 juni 1986, Res Jur. !mm. 1988, nr. 6149, 
(5), 13 (voortijdige beëindiging van architectenovereenkomst zonder opgave van een reden); Rb. Doornik 
7 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 395. 
Vgl.: Antwerpen 17 april 1989, Pas. 1989, II, (261), 264-26 (mededeling van stopzetting); R.v.A. 22 augus
tus 1979, Bouwr. 1979, (940), 943, tweede kolom, eerste en tweede overwegende (idem); R.v.A. 6 augustus 
1999, Bouwr. 2000, 963 (financiële moeilijkheden). 
(5011) Rb. Veurne 28 januari 1999,A.J.T. 1999-00, (302), 304, eerste kolom, nr. 3, noot B. WYLLEMAN. 
(5012) Brussel 6 juni 1986, Res Jur. !mm. 1986, nr. 6097, 249. 
(5013) Brussel 13 november 1997, J.L.M.B. 1998, (1823), 1825, laatste overwegende, bevestigd door Cass. 
22 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1318, R.C.J.B. 2001, 103, noot 1. MOREAU-MARGREVE, J.L.M.B. 
2000, 476 en T.B.H. 2000, 181. 
(5014) Kh. Antwerpen 16 maart 1895, J.P.A. 1895, I, 184. 
(5015) Kh. Antwerpen 16 maart 1895, J.P.A. 1895, 1, 184. 
(5016) R. GRIMME, o.c., 245. vn. 10. 
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4. Inhoud 

a. Afwezigheid van motiveringsplicht (5017) 

1150. De opdrachtgever dient geen redenen voor de opzegging op te geven (5018). 
Hij is immers het best geplaatst om het nut van de uitvoering van de overeenkomst te 
beoordelen zonder dat hij dit de aannemer moet meedelen. De (afwezigheid van een) 
motivering is in voorkomend geval echter wel een element bij de beoordeling of de 
opdrachtgever van zijn opzeggingsbevoegdheid misbruik heeft gemaakt (zie randnr. 
1156) (5019). 

b. Geen ingebrekestelling 

1151. Aangezien de opzegging op basis van art. 1794 B.W. vreemd is aan een fout 
van de aannemer, moet de opdrachtgever die de aannemingsovereenkomst wil opzeg
gen, de aannemer niet in gebreke stellen (5020). De opzegging heeft immers niets te 
maken met een fout van de opdrachtgever (zie randnrs. 1104-1105). 

(5017) Zie in het algemeen: M. FABRE-MAGNAN, "L'obligation de motivation en droit des contrats··. in 
Etudes offertes à Jacques Ghestin, Parijs, LGDJ. 2001, 301-330. 
(5018) Zie specifiek voor de aannemingsovereenkomst: Gent 16 november 1990, T.G.R. 1991, (8). 9, tweede 
kolom, eerste alinea; Kh. Luik 24 december 1949, J.L. 1949-50, (247), 248, tweede kolom, derde overwegen
de; Kh. Brussel 2januari 1952, J.C.Br. 1953, (297), 301, derde overwegende; Kh. Brussel 7 oktober 1963, 
J.C.Br. 1964, (30), 34, eerste overwegende (makelaarsovereenkomst); Rb. Brussel 24 juni 1970, T. Aann. 
1980, ( 187), 188, eerste kolom, negende overwegende, om andere redenen hervormd door Brussel 14 januari 
1972, erna gepubliceerd; G. BAERT, 615; G.J. BAERT, o.c" R. W. 1990-91, 1113; C. BEUDANT, 222, 
nr. 201 ("il peut exerceren ne tenant compie que de son intérêt égoïste "".); T. DELAHA YE, o.c" 87, nr. 65; 
C. DELFORGE, o.c" in la.fin du contrat, 130, nr. 124; A. DELVAUX, 233, nr. 137; H. DE PAGE en 
R. DEKKERS, 1060, nr. 914; A. FETTWEIS, o.c., Act. dr. 1992, 396; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 
192, nr. 281; P. GAUCH, 161, nr. 523 en 162, nr. 527; A. HILBERT, 91, nr. 117; J. HUET, 1309-1310, nr. 
32367; Y. MERCHIERS, o.c., in Les contrats de service, 284, nr. 4; M. PLANIOL, noot onder Cass. fr. 
5 januari 1897, D.P. 1897, 90 ("".Ie droit de résiliation ".est absolument arbitraire"".); J.M. VAN DUNNE, 
Normatieve uitleg van rechtshandelingen, o.c" 47-48 (die dit zeer zwaar bekritiseert); J. VAN MULLEN en 
M.-C. ERNOTTE, 42, nr. 59 ("absolument discrétionnaire"); P. WERY, o.c., in la fin du contrat, 28, nr. 19. 
Vgl.: Gent 17 juni 1913, Pand. pér. 1914, nr. 869, 591 en Pas. 1913, II, 273. 
Zie in dezelfde zin voor de opzegging van een aannemingsovereenkomst voor onbepaalde duur: Berge.n 
16 oktober 1984, T.B.H. 1985, (636), 637, zesde overwegende, noot C. PARMENTIER. 
Zie voor het gemene recht van de opzegging: T. DELAHA YE, o.c" 17, nr. 8 en 129, nr. 108; B. TILLE~ 
MAN (lastgeving). 291, nr. 519. 
Zie in dezelfde zin voor de lastgevingsovereenkomst: Kh. Antwerpen 11 juli 1951, R. W. 1951-52, (663), 
665, vijfde overwegende; B. TILLEMAN (lastgeving), 305, nr. 544; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, 
V, 453, nr. 467. 
Vgl. anders: Rb. Brussel 28 december 1898, Pas. 1898, III, 49 (opdrachtgever die zonder reden overeen
komst opzegt, begaat een zware fout en is aansprakelijk voor de aldus berokkende schade). 
Zie in dezelfde zin voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c" 244. 
(5019) Uitdrukkelijk met betrekking tot art. 1794 B.W.: C. BEUDANT, 222, nr. 201 (opzegging mag niet 
gebeuren met de bedoeling om de aannemer schade te berokkenen); J. HUET, 1310, nr. 32367. 
(5020) A. DELVAUX en D. DESSARD. 247, nr. 326; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 389 en 396: 
M.-A. FLAMME en P. FLAMME ( 1984), 387, nr. 422; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de service. 
285, nr. 4; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 42, nr. 59. 
Vgl.: L. SIMONT. J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS (1986), 353, nr. 176. 
Zie in dezelfde zin voor Nederland: Hof 's-Gravenhage 21 december 1942, N.l. 1943, nr. 308, (411 ), 413, 
eerste kolom, eerste alinea; Arrondrb. Maastricht 18 mei 1933, N.l. 1934, 374. 
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c. Aanbod van opzeggingsvergoeding 

1152. Uit een zeer letterlijke lezing van art. 1794 B.W. en de buitenlandse varianten 
(zie randnr. 1115), leidde een bepaalde oudere strekking af dat de opzegging enkel 
geldig is indien de opdrachtgever in de opzegging tevens ook aanbood om de voorzie
ne vergoeding te betalen (5021 ). Dit is niet correct aangezien deze vergoeding een 
gevolg is van de opzegging, geen geldigheidsvereiste of voorwaarde (5022). De 
"mits" van art. 1794 B.W. en 7A:1647 N.B.W. mag derhalve niet worden begrepen als 
"op voorwaarde dat", maar wel als "onder verplichting om" (5023). 

II. Tijdstip 

1153. In het algemeen kan de aannemingsovereenkomst worden opgezegd wanneer 
de opdrachtgever dit wenst (5024). In tegenstelling tot de regeling inzake 'lastgeving 
(5025) (art. 2004 B.W.: "".wanneer hem zulks goeddunkt".") en de meeste buiten
landse wettelijke bepalingen (zie randnr. 1115) (5026), is dit in art. 1794 B.W. niet 
uitdrukkelijk bepaald. De vrijheid van de opdrachtgever terzake vloeit evenwel voort 
uit de afwezigheid van een beperking in dit artikel en de ratio ervan. 

(5021) Zie bijvoorbeeld: Rb. Brussel 25 maart 1896, Pas. 1896, III, ( 151 ), 152, tweede kolom, eerste over
wegende (opzegging zonder aanbod te vergoeden is onwerkzaam en doet de overeenkomst niet beëindigen). 
(5022) Zie uitdrukkelijk: Luik 24 juni 1932, 1.L. 1932, (241 ), 243, eerste kolom, tweede overwegende(" ... 
qu'au surplus il n'était nullcmcnt nécessaire que cette manifestation de volonté de l'appelante fût accom
pagnée d'une offre de dédommagement ".;"); G. BAERT, 620; G.J. BAERT. o.c" R.W. 1990-91, 1112; 
P. RIGAUX, noot onder Kh. Brussel 12 februari 1970, B.R.H. 1971, 40. 
Zie voor Nederland: Hof Amsterdam 16 juni 1954, N.l. 1954, nr. 637, 1193 ("." waarbij de in dat artikel 
genoemde verplichting tot schadeloosstelling, niet is voorwaarde voor de geldigheid der opzegging, doch 
slechts een daaruit voortvloeiende verplichting ... "); Concl. NOYON bij H.R. 8 november 1918, N.l. 1918, 
1244; ASSER-KAMPHUISEN, 443; ASSER-THUNISSEN (Il), 461, nr. 619. 
Zie voor Zwitserland: Trib. Féd. 27 oktober 1970, 96 ATF Il, ( 192), 195-196, ov. 3; Trib. Féd. 25 januari 
1972, 98 ATF II, ( 113), 115, nr. 3 ("Die Rücktrittserklärung braucht, urn wirksam zu sein, kein An gebot auf 
Ersatz des Schadens zu enthalten"); P. GAUCH, 162, nr. 527. 
(5023) Concl. NOYON bij H.R. 8 november 1918, N.l. 1918, 1244; ASSER-KAMPHUISEN, 443; 
G. BAERT (A.P.R.), 324, nr. 968. 
(5024) Zie uitdrukkelijk: G.J. BAERT, o.c" R. W. 1990-91. 1113 ("ad libitum"); G. BAUDRY-LACANTI
NERIE en A. W AHL, 460, nr. 2036bis ("Le maître peut manifester sa volonté à l' époque qui lui convient 
"".); C. BEUDANT, 222, nr. 201; B. BOUBLI, 21, nr. 126 ("".que! que soit leur degré d'avancement "".); 
T. DELAHA YE, o.c" 85, nr. 63 ("en tout temps et à tout moment"); M.-A. FLAMME en P. FLAMME 
(1991), 191, nr. 241; A. HILBERT, 91, nr. 117; M. PLANIOL en G. RIPERT, 185-186, nr. 937 ("que! que 
soit l'état d'avancement des travaux"); 0. PORUMB, o.c" 94; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 42, 
nr. 59. 
(5025) Zie eveneens: Cass. 26 februari 1885, Pas. 1885, 1, 85; Rb. Antwerpen 5 oktober 1927, Pas. 1928, 
III, 51. 
(5026) Voor Nederland: Art. 7:1647 N.N.B.W. ("".des goedvindende ".");Wetsontwerp nr. 23095 (art. 
7.12.4: "".te allen tijde"."); Art. 7:408, lid 1 N.N.B.W. (ten aanzien van de opdracht:"". te allen tijde 
... "); J.M. VAN DUNNE, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, o.c., 41-42. 
Zie voor Zwitserland: Art. 377 CO("". toujours ". "). 
Zie voor Duitsland: § 649 BGB (" ... jcderzeit ... "). 
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A. Vanaf wanneer? 

1154. Op grond van de bewoordingen van art. 1794 B. W. zelf kan de overeenkomst 
opgezegd worden "ook al is het werk reeds begonnen". Hieruit volgt afortiori dat het 
werk reeds voor de aanvang ervan kan worden opgezegd (5027). 

Dit blijkt ook uit de stelling inzake overheidsopdrachten dat niet art. 42, § 4 AA V 
doch art. 1794 B.W. van toepassing is indien de overheidsopdracht volledig wordt 
opgezegd of wordt opgezegd vooraleer de werken worden aangevangen (5028). 

In combinatie met het toepassingsvereiste dat er een aannemingsovereenkomst tot 
stand moet zijn gekomen (zie randnr. 1120), betekent dit dat de aannemingsovereen
komst kan worden opgezegd vanaf het ogenblik dat deze (of een contractbelofte - zie 
randnr. 1137) tot stand is gekomen (5029). 

B. Tot wanneer? 

1155. Het wordt algemeen aanvaard dat de aannemingsovereenkomst kan worden 
opgezegd zolang het overeengekomen werk niet werd voltooid (5030). De opzeg-

(5027) Vred. 7 februari 1939, J.J.P. 1939, (294), 296, vierde overwegende; Juriscl. civ., art. 1788-1794, 
Fase. 2, 11, nr. 72; P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, 360, nr. 431; G. BAERT, 618; B. BOUBLI, 
21, nr. 126; M.-A. FLAMME, Traité, 2. 967, nr. 1172; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 192, nr. 282; A. 
HILBERT, 93, nr. 117; C. LEVINTOFFen P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977,42; Y. MERCHIERS, o.c" 
in Les contrats de service, 286, nr. 4. 
Vgl. in dezelfde zin in het Zwitserse recht m.b.t. art. 377 CO: Trib. Féd. 13 juni 1991, 117 ATF II, 273 
("Dieses Rücktrittsrecht, welches seinem Wesen nach ein ex nunc wirkendes Kündigungsrecht ist, mithin 
auch bereits vor Inangriffnahme der Arbeiten durch den Untemehmer . .''.). 
Zie in dezelfde zin voor het Nederlandse recht: R.v.A. 9 december 1993, Bouwr. 1994, 429. noot H.O. 
THUNISSEN (evenwel met toepassing van de UAV); ASSER-KAMPHUISEN, 442; ASSER-THUNIS
SEN (II), 459, nr. 615. 
Vgl. met het hieronder in randnr. 1157 vermelde voorstel van het Tribunal de Lyon tijdens de besprekingen 
van het Burgerlijk Wetboek waarbij de voorgestelde opzeggingsbevoegdheid voor de aannemer beperkt 
was tot de periode voor de aanvang van de werken: Observations du Tribunal de Lyon, Fenet, IV, 212. 
(5028) Brussel 13 april 1994, Res Jur. !mm. 1995, nr. 6406, (47), 57, vierde - zesde overwegende. 
(5029) Zie uitdrukkelijk: A. FETTWEIS, o.c., Act. dr. 1992, 396; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de 
service, 286, nr. 4. 
(5030) Juriscl. civ" art. 1788-1794, Fase. 2, 11, nr. 71; P.-H. ANTONMATTEI en J. RA YNARD, 360, nr. 
431 ("un moment oü !'entrepreneur a exécuté ses engagements"); G. BAERT, 618; C. BEUDANT, 222, nr. 
201; B. BOUBLI, 21, nr. 126; T. DELAHAYE, o.c" 85, nr. 63; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992. 396 
("jusqu·à l'achèvement des travaux"); M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 192, nr. 282 (''pas complètement 
terminés"); J. HUET, 1310, nr. 32367 (""de droit est paralysé dès lors que les travaux sont tenninés "."): 
C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 42; M. PLANIOL en G. RIPERT. 185. nr. 937 
("que! que soit l'état d'avancement des travaux"). 
Zie voor Duitsland: § 649 BGB ("".bis zur Vollendung des Werkes ".");R. GRIMME, o.c" 245. 
Zie voor Frankrijk: Cons. Etat 12 november 1897, D.P. 1899, lll, 10 (opdrachtgevend bestuur kan de over
eenkomst na de aanvaarding van de werken niet meer opzeggen). 
Zie voor Nederland: Arrondrb. Rotterdam 25 juni 1931, N.l. 1932, 950 (overeenkomst voor de bouw van 
een vaartuig - kan niet meer opgezegd worden aangezien de scheepswerf reeds alle werken had uitgevoerd 
en reeds had laten weten dat het schip gereed was). 
Vgl. in dezelfde zin in het Zwitserse recht: art. 377 CO (''Tant que l'ouvrage n'est pas terminé "".); Trib. 
Féd. 13 juni 1991, 117 ATF II, 273 ("Dieses Rücktrittsrecht, welches seinem Wesen nach ein ex nunc wir
kendes Kündigungsrecht ist, stcht dem Besteller jederzeit LU. solange das Werk nicht vollendet isf'). 
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gingsbevoegdheid verliest haar uitwerkingskracht immers pas op het ogenblik dat de 
aannemer aan al (5031) zijn verplichtingen heeft voldaan (5032). Tot dan behoudt de 
opzeggingsbevoegdheid immers haar nut. 

Zo kan de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst m.i. nog opzeggen op het 
ogenblik dat de aannemer het werk heeft uitgevoerd maar nog niet geleverd (5033). 
Het praktische nut van een opzegging op dit ogenblik zal voor de opdrachtgever 
natuurlijk wel beperkt zijn aangezien de opzeggingsvergoeding in dit geval bijna 
gelijk zal zijn met de contractuele vergoeding (zie randnr. 1179 e.v.). 

Het Franse Hof van Cassatie (5034) was daarentegen van oordeel dat de opzegging 
op grond van art. 1794 B.W. niet meer mogelijk is op een ogenblik dat de werken 
bijna zijn afgewerkt ("pratiquement achevés"). Een bepaald deel van de Franse 
rechtsleer volgt deze visie (5035). Hiermee kan men het echter niet eens zijn. M.i. 
dooft de opzeggingsbevoegdheid slechts uit indien de werken volledig beëindigd 
zijn (5036). Dit zet ten eerste de deur wijd open naar onoplosbare discussies en 
brengt daarenboven een beperking aan die geen rechtvaardiging vindt in art. 1794 
B.W. Wel zou men zich in voorkomend geval op rechtsmisbruik door de opdracht
gever kunnen beroepen doch dit situeert zich op het vlak van de uitvoering van de 
opzeggingsbevoegdheid, niet op het vlak van het bestaan ervan (5037). 

(5031) Vgl.: Trib. Comm. Rochefort 23 oktober 1931, S. 1932, II, 52, om andere redenen hervormd door 
Poitiers 16 februari 1932, S. 1934, II, 19 (art. 1794 B.W. wordt toegepast in een geval waarbij de werken 
bijna waren afgewerkt); M. TROPLONG, 388, nr. 1024 ("quand même l'ouvrage serail fort avancé .. ".). 
Zie een oud arrest in het Franse recht: Cour Roy. Bastia 26 maart 1838, S. 1838, II, 342. 
Zie uitdrukkelijk voor het Zwitserse recht: Trib. Féd. 25 januari 1972, 98 A TF II, (113 ), 116 ("Dass die 
Vollendung ... offenbar sehr nahe bevorstand ... ändert nichts") (bouw van een woning- partijen woonden al 
op het gelijkvloers en bijna alle werkzaamheden waren verricht - belet niet dat opzegging mogelijk blijft). 
(5032) Zie de verwijzingen in de vorige voetnoot. 
(5033) Vgl.: Cass. 24 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 131 (inzake de verhouding tussen de risicorege
ling en art. 1794 B.W. - uit het cassatiearrest zelf kan men hoogstens een impliciete verwijzing in die zin 
halen aangezien het probleem van het tijdstip tot wanneer de opzegging kon plaatsvinden niet aan de orde 
was - niettemin blijkt uit de feitelijke gegevens dat het een geval betrof waarbij de goederen waren afge
werkt maar nog niet waren geleverd); G. BAERT (A.P.R.), 320, nr. 950 (zolang het werk nog niet werd 
goedgekeurd). 
Zie anders voor het Zwitserse recht inzake art. 377 CO dat het heeft over "bis zur Vollendung": P. GAUCH, 
o.c" in Festschriftfür Horst Locher zum 65 Geburtstag, 36, nr. 2. 
(5034) Cass. fr. 18 februari 1976, J.C.P. 1976, IV, 124, D. 1976, l.R" 42 en Bull. Civ. III, nr. 69, 53. 
(5035) H. PERINET-MARQUET, 883, nr. 5541 ("Le droit à la résiliation ".est inapplicable lorsque les tra
vaux se trouvent quasiment achevés"). 
(5036) In een oud Frans arrest werd geoordeeld dat de aannemingsovereenkomst ook kon worden opgezegd 
indien er nog een heel klein deel van de werken moesten worden verricht: Cour Roy. Bastia 26 maart 1838, 
S. 1838, II, 342. 
Zie uitdrukkelijk in dezelfde zin voor het Zwitserse recht: Trib. Féd. 25 januari 1972, 98 A TF II, ( 1 13 ), 116 
("Dass die Vollendung ". offenbar sehr nahe bevorstand ". ändert nichts"). 
Vgl.: G. BAERT, 618; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 460-461, nr. 2036bis. 
(5037) C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 43. 
Vgl.: G. BAERT, 618 (stelt het vereiste van de goede trouw centraal). 
Vgl. voor Nederland: Arr. Rb. Rotterdam 25 juni 1931, N.l. 1932, 950 (steunt dit op de g~de trouw). 
Vgl. voor Zwitserland: Trib. Féd. 25 januari 1972, 98 ATF Il, (113), 116 (gaat na of er een inbreuk was op 
de goede trouw). 
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C. Rechtsmisbruik 

1156. De vrijheid van de opdrachtgever om op te zeggen wanneer hem dit uitkomt, 
belet niet dat een opzegging op een ontijdig ogenblik aanleiding kan geven tot rechts
misbruik en een daaraan gekoppelde schadevergoeding (vgl. randnr. 1128) (5038). 

111. Opzeggingsgerechtigden 

A. Algemeen 

1. Aanneming van werk 

1157. Enkel de opdrachtgever heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op grond 
van art. 1794 B.W. op te zeggen (5039) (5040). Bij gebreke van een contractuele voor
ziening of een andersluidend gebruik (bijvoorbeeld bij makelaars (5041)), bestaat een 
dergelijke opzeggingsbevoegdheid niet ten voordele van de aannemer (5042). 

Dit is te verklaren vanuit de ratio van art. 1794 B.W. en de opzeggingsbevoegdheid 
van de opdrachtgever in een dienstenovereenkomst in het algemeen. Het belang 
van de schuldeiser van de verbintenis tot uitvoering van de dienst bestaat juist in de 
uitvoering van de dienst in natura en kan niet door een financiële compensatie 

(5038) Kh. Namen 14 juli 1977, R.R.D. 1978, 432 (opzegging van een accountant op een ogenblik dat hij 
voor dat jaar geen cliënten meer kon vinden); C. BEUDANT, 222, nr. 201 (opzegging mag niet gebeuren 
met de bedoeling om de aannemer schade te berokkenen); M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUX 
en F. POTTIER, 504, nr. 614; J. HUET, 1310, nr. 32367. 
(5039) Zie uitdrukkelijk: Cass. fr. 22 oktober 1894, D.P. 1895, I, 252, noot; Rb. Luik 20 mei 1848, B.J. 
1848, (1440), 1442, vierde overwegende; Rb. Nijvel 12 oktober 1977, Res Jur. /mm. 1978, nr. 5672, (177), 
178, laatste overwegende (in casu was de rechtbank evenwel van oordeel dat de opdrachtgever akkoord was 
gegaan met de "opzegging" door de aannemer door niet te antwoorden op de brief waarin de aannemer zijn 
wil om op te zeggen, kenbaar maakte); G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 461, nr. 2037bis; 
T. BORMANS, 434, nr. 1503; J. DE BOCK, o.c., T. Aann. 1981, 126; T. DELAHAYE, o.c., 84, nr. 62; 
C. DELFORGE, o.c., in La fin du contrat, 130, nr. 125; A. DELVAUX, 233, nr. 137; A. DELVAUX en 
D. DESSARD, 251, nr. 335; A. FETTWEIS, o.c., Act. dr. 1992, 395; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 
191, nr. 280; L. GUILLOUARD, 371, nr. 806; C. LEVINTOFFen P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 37; 
M. PLANIOL en G. RIPERT, 185, nr. 937; M. TROPLONG, 390, nr. 1031; R. VAN RANSBEECK, o.c., 
R. W. 1995-96, 352, nr. 47; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 54, nr. 1. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 180, nr. 598. 
In dezelfde zin voor de bewaargevingsovereenkomst: P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contrac
tuelles par disparition d'un élément essentie/ à leur formation, o.c., 168, nr. 156. 
(5040) Dit neemt natuurlijk niet weg dat de aannemer een aanbod kan doen om de overeenkomst in onder
ling overleg op te zeggen: Rb. Nijvel 12 oktober 1977, Res Jur. !mm. 1978, nr. 5672, 177 (architect deelt 
mee geen tijd te hebben om de overeenkomst uit te voeren - rechtbank leidt akkoord af uit het stilzwijgen 
van de bouwheer). 
(5041) R.P.D.B., tw. Courtier, 92, nr. 189; S. DE PEUTER, "De vastgoedmakelaar", Res Jur. !mm. 1991, 
239, nr. 6; P.-A. FORIERS, o.c., T.B.H. 1983, 178-179, nr. 27; P.-A. FORIERS, o.c., in Les intermédiaires 
commerciaux, 112, nr. 115 ("Chacune des parties peut mettre fin au courtage pour autant que la résiliation 
n'intervienne pas à contretemps"); J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes, IV, 125, nr. 167 (''chacun des 
parties peut mettre fin au contra!, sans préavis ni indemnité" - met het tweede deel van dit beginsel kan men 
het echter niet geheel eens zijn). 
(5042) Zie de verwijzingen in de vorige voetnoot. 
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worden vervangen (5043). Het voornaamste (maar niet enige (5044)) belang van de 
aannemer bestaat daarentegen in de betaling van de aannemingsprijs, een belang 
dat wettelijk wordt beschermd bij opzegging door de opdrachtgever zodat de aan
nemer van de opzegging geen nadeel ondervindt (zie randnr. 1179 e.v.). 
Daarenboven wordt de aannemer geacht in staat te zijn de omvang van de werken 
en de kostprijs in te schatten zodat latere omstandigheden geacht worden hem niet 
te verrassen. 

Tijdens de besprekingen van art. 1794 B.W. deed het Tribunal de Lyon evenwel het 
voorstel om ook aan de aannemer een opzeggingsbevoegdheid toe te kennen (5045). 
Achterliggende idee hiervoor was dat de aannemer de kosten van een opdracht kon 
hebben onderschat (5046). 

2. Lastgeving 

1158. Het onderscheid tussen enerzijds de lastgeving en anderzijds de aanneming van 
werk en de andere dienstenovereenkomsten is opvallend. Enkel de lasthebber beschikt 
immers over een opzeggingsbevoegdheid op grond van de artikelen 2003 en 2007 
B.W. Deze opzeggingsbevoegdheid vindt haar oorsprong in de traditionele visie op de 
lastgevingsovereenkomst als een vriendendienst of een overeenkomst om niet (5047) 
(5048). De idee is dan dat de dienstverstrekker zich van de overeenkomst mag ontdoen 
indien deze te belastend wordt (5049). Deze opzeggingsmogelijkheid bestaat echter 
eveneens in het kader van de bezoldigde lastgeving (5050). 
De opzeggingsbevoegdheid van de lasthebber wordt evenwel getemperd in die zin dat 
ook de belangen van de lastgever in aanmerking worden genomen. De opzegging mag 

(5043) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un é/ément essentie/à 
leur formation, o.c., 182, nr. 167. 
(5044) Zo kan de aannemer met de concrete opdracht naam en ervaring nastreven of heeft de opzegging 
hijvoorbeeld kwalijke publicitaire gevolgen. 
(5045) Observations du Tribunal de Lyon, Fenet, IV, 212 ("Lajuste sévérité des articles précédents exige 
que !'entrepreneur puisse résilier jusqu'au moment ou les ouvrages sont commencés; qu'il trouve les ma
tériaux, la main-d'c.euvre, plus chers qu'il ne les avait calculés, il abandonnera Ie marché. En conséquence, 
on propose d' ajouter au commencement del' article: "L' architecte ou entrepreneur peut résilier, .par sa seule 
volonté, dans l' intervalle de la convention au commencement des constructions, Ie marché qu' il a fait. Il ne 
Ie peut plus lorsque les constructions sont commencées""). 
Vgl.: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 461. nr. 2037bis ("Cctte solution est, du reste, difficile 
àjustifier .. ".). 
(5046) Vgl.: G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 461-462, nr. 2037bis. 
(5047) P.-A. FORIERS, La caducité des ob/igations contractuelles par dfaparition d'un élément essentie/ à 
/eurformation, o.c., 164, nr. 151; J. HUET (2001), 1194, nr. 31272; F. LAURENT, Principes, XXVIII, 116-
118, nrs. 107-108: C. PAULUS en R. BOES, 157, nr. 287; B. TILLEMAN (lastgeving), 367. nr. 585. 
(5048) POTHIER laat evenwel een ander geluid horen (Traité du mandat, 227, nr. 44). Volgens hem vloeit 
de opzegbaarheid voort uit het feit dat de lastgever er geen nadeel van ondervindt indien de stopzetting hem 
tijdig wordt meegedeeld (zie eveneens: F. LAURENT, Principes, XXVIII, 117, nr. 108). 
(5049) M. TROPLONG, Du mandat, 91, nr. 338. 
(5050) R.P.D.B., tw. Mandat, 807, nr. 978; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 459, nr. 466; J.-M. 
NELISSEN. o.c., R. W. 1970-71, 473, nr. 16; C. PAULUS en R. BOES, 157, nr. 287; B. TILLEMAN (last
geving), 367, nr. 585. 
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immers niet ontijdig geschieden en wordt in evenwicht gebracht door de plicht tot 
schadeloosstelling op grond van art. 2007, tweede lid B.W. (5051 ). 

1159. De lege ferenda kan deze opzeggingsbevoegdheid van de bezoldigde lastheb
ber worden bekritiseerd (5052). 
De achterliggende idee en de grondslag van de opzeggingsbevoegdheid van de last
hebber gaat in het kader van de bezoldigde lastgeving vooreerst niet op. De belasting 
van de lasthebber wordt in dit geval immers door de vergoeding opgevangen en de 
bezoldigde en professionele lasthebber moet de omvang van de te verrichten diensten 
op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst daarenboven kunnen inschatten 
(zie eveneens randnr. 628). 
Indien men de opzeggingsbevoegdheid van de lasthebber tegenover het huidige kwa
lificatiecriterium stelt, moge blijken dat het criterium van het stellen van een materiële 
dan wel een rechtshandeling geen onderscheid op dit vlak verantwoordt (5053), ook 
een materiële handeling kan (veel) bezwarender blijken te zijn dan op het ogenblik van 
het sluiten van de overeenkomst kon worden voorzien. Daarenboven is de achterlig
gende idee van de opzegbaarheid in hoofde van de dienstverstrekker die zijn dienst om 
niet verricht, eveneens toepasselijk in het kader van aanneming van werk. 

Ook hier weer illustreert het Nederlandse recht dat het onderscheid tussen lastge
ving en aanneming van werk achterhaald is. In het kader van de regeling inzake de 
opdracht (art. 7:408, tweede lid N.N.B.W.) heeft de Nederlandse wetgever de op
zeggingsbevoegdheid van de opdrachtnemer immers beperkt door te stellen dat de 
overeenkomst aangegaan in de uitoefening van het bedrijf, door de opdrachtnemer 
slechts kan worden opgezegd indien de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt 
en niet door volbrenging eindigt, een oplossing die in het Belgische recht op het 
gemene recht kan worden gesteund (5054). Enkel de particuliere opdrachtnemer 
(5055) kan de opdracht derhalve opzeggen. 

B. Rechtsopvolgers 

1. Rechtsopvolgers onder bijzondere titel - kopers 

1160. Het is logisch dat de opzeggingsbevoegdheid mee overgaat indien de aanne
mingsovereenkomst wordt overgedragen (5056), de overnemer verkrijgt dan immers 

(5051) Zie verder: P.-A. FORIERS, la caducité des ohligations contracruelles pardisparirio11 d'un é/ément 
essentie/ à leurfórmation, o.c., 164-166, nrs. 151-153. 
(5052) H. DE PAGE en R. DEKKERS, Trairé, V. 459, nr. 466 (zijn evenwel van oordeel dat het hier niet om 
een opzeggingsbevoegdheid ad nutum gaat, maar omwille van de vergoedingsplicht om een bepaling die 
met het gemene recht overeenstemt- zie randnr. 1104 inzake art. 1794 B.W.); J.-M. NELISSEN, o.c" R. W. 
1970-71, 473, nr. 16; B. TILLEMAN (lastgeving), 366, nr. 585. 
(5053) Vgl.: F. LAURENT, Principes, XXVIll, 116, nr. 107. 
(5054) In het oorspronkelijke ontwerp wou men daarentegen de gelijkheid tussen opdrachtnemer en op
drachtgever bewaren: Toelichting, 994-995. 
(5055) Zie voor een kritiek in de zin dat het al dan niet bezoldigde karakter centraal moet staan: ASSER
KORTMANN, 85-86, nr. 109. 
(5056) T. DELAHA YE, o.c" 84, nr. 62; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 191. nr. 279. 
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de hoedanigheid van opdrachtgever (5057). De koper van een woning of een goed 
waar werken worden uitgevoerd, kan de aannemingsovereenkomst derhalve in begin
sel opzeggen (5058). Anders dan de vordering op grond van de tienjarige aansprake
lijkheid op grond van art. 1792 B.W. (zie randnr. 107) (5059), gaat het hier echter over 
een opzeggingsbevoegdheid die wordt overgedragen als deel uitmakende van de over
dracht van de overeenkomst, niet als accessorium van het verkochte goed of als kwali
tatief recht (5060). De opzeggingsbevoegdheid gaat met andere woorden enkel over 
indien de aannemingsovereenkomst zelf als accessorium van het goed overgaat. 

2. Rechtsopvolgers onder algemene titel 

1161. De opzeggingsbevoegdheid wordt vanzelfsprekend samen met de aannemings
overeenkomst aan de rechtsopvolgers onder algemene titel zoals erfgenamen en op
volgers van vennootschappen overgedragen (5061). Zij verkrijgen deze opzeggings
bevoegdheid niet zozeer uit hoofde van de rechtsopvolging, als wel uit hoofde van de 
hoedanigheid van opdrachtgever die zij door deze algemene rechtsopvolging verkrij
gen (5062). 

C. Schuldeisers - zijdelingse vordering 

1162. Op de vraag of de schuldeisers van de opdrachtgever de overeenkomst door 
middel van de zijdelingse vordering kunnen opzeggen (art. 1166 B.W.), dient negatief 

(5057) T. HUC, 600, nr. 430; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 38. 
(5058) Juriscl. civ" art. 1788-1794, Fase. 2, 10, nr. 66; G. BAERT, 617; A. DELVAUX, 233, nr. 137; 
A. DELV AUX en D. DESSARD, 251, nr. 335; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 395 (steunt dit op art. 
1615 B.W. op grond waarvan de accessoria van de verkochte zaak mee overgaan); M.-A. FLAMME en 
J. LEPAFFE. 191, nr. 279; T. HUC, 600, nr. 430; 0. PORUMB, o.c" 94. 
(5059) Zie onder andere: E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, o.c" 31, 
nr. 17; J. HERBOTS, o.c" R.C.J.B. 1992, 516-517, nr. 5. 
(5060) Vgl. in dezelfde zin: T. HUC, 600, nr. 430 ("Si eet immeuble a été licité, et en même temps Ie droit 
au marché considéré comme accessoire, l'adjudicataire se trouve investi de la faculté de résilier. Cela 
montre que cette faculté est cessible en même temps que Ie marché lui-même"); C. LEVINTOFF en P.-A. 
FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 38 ("Il sera aussi cessible avec l'immeuble dans la mesure ou Ie marché lui
même est cédé en tant qu'accessoire de celui-ci. Il ne nous semble cependant pas qu'un contrat d'entreprise 
revête nécessairement ce caractère"). 
Zie evenwel: A. DELVAUX en D. DESSARD, 251, nr. 335 ("cessible comme accessoire de la chose ven
due"). 
(5061) Gent 17 juni 1913, Pand. pér. 1914, nr. 869, 591 en Pas. 1913, Il, 273 (de overledene had echter zelf 
reeds laten weten de overeenkomst te willen beëindigen); Juriscl. civ" art. 1788-1794, Fase. 2. 10, nr. 66: 
Pand. b" tw. Entrepreneur d'ouvrages, 251-252, nrs. 459-460; R.P.D.B" tw. Devis et mdrchés, 743, 
nr. 135; G. BAERT, 617; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 461, nr. 2037; B. BOUBLI, 21. 
nr. 127; A. COLIN en H. CAPITANT, 648, nr. 719; T. DELAHAYE, o.c" 84, nr. 62; A. DELVAUX, 233, 
nr. 137; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 1060, nr. 914; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 395; M.-A. 
FLAMME en J. LEP AFFE, 191, nr. 279; T. HUC, 600, nr. 430; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" 
T. Aann. 1977, 40; M. PLANIOL en G. RIPERT, 185, nr. 937; 0. PORUMB, o.c" 94; M. TROPLONG, 
389, nr. 1028; V. VANHOUTTE-VANPOPPEL, "Art. 1794 B.W"" 54, nr. 1. 
(5062) Zie duidelijk: M. TROPLONG, 389, nr. 1029 ("Le droit du maître passe à ses héritiers, ou pour 
mieux dire, les héritiers, en succédant au contra!, trouvent en eux-mêmes Ie droit dont la loi avait investi leur 
auteur"). 

1098 



EINDE - OPZEGGING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

te worden geantwoord (5063). De zijdelingse vordering is er immers in wezen op ge
richt om het vermogen van de schuldenaar intact te houden, niet om de schuldeisers 
toe te staan actief in het beheer van het vermogen van de schuldenaar/opdrachtgever in 
te grijpen. Welnu, de opzegging van een contractuele verhouding heeft een geheel 
andere draagwijdte dan bijvoorbeeld de vordering tot nakoming van een verbintenis 
(5064). Bij de opzegging wordt immers een nieuwe toestand gecreëerd (het einde van 
de aannemingsovereenkomst), bij de vordering tot nakoming wordt een bestaande si
tuatie geëffectueerd of onderhouden (5065). Natuurlijk draagt de opzegging in zekere 
mate bij tot de gedeeltelijke vrijwaring van het vermogen van de schuldenaar/op
drachtgever aangezien de opzeggingsvergoeding de aannemingssom in de regel niet 
overstijgt. Dit effect is evenwel slechts secundair aan de beslissing van de opdrachtge
ver om de aannemingsovereenkomst te beëindigen, een beslissing waarvan enkel de 
opdrachtgever de opportuniteit kan beoordelen. 

IV. Rechtsgevolgen 

A. Beëindiging 

1. Onmiddellijke beëindiging 

a. Uitgangspunt 

1163. Als wettelijke opzeggingsbevoegdheid geeft art. 1794 B. W. de opdrachtgever 
het recht om de overeenkomst te beëindigen, niet om de uitvoering van de overeen
komst op te schorten (5066). 

1164. Door de opzegging neemt de overeenkomst dan onmiddellijk een einde zodat 
zowel de contractuele verbintenissen van de aannemer als deze van de opdrachtgever 
een einde nemen, de aannemer moet de werken derhalve onmiddellijk stopzetten 
(5067). Het ogenblik van het einde van de overeenkomst is dan het ogenblik waarop 
de opdrachtgever zijn wil om stop te zetten heeft geuit en de aannemer er kennis heeft 

(5063) Juriscl. civ., art. 1788-1794, Fase. 2, 10, nr. 66; G. BAERT, 617; G. BAERT (A.P.R.), 312, nr. 926; 
B. BOUBLI, 21, nr. 127; T. DELAHAYE, o.c" 84, nr. 62; A. DELVAUX, 233, nr. 137; H. DE PAGE en 
R. DEKKERS, 1060, nr. 914; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 395; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 
191, nr. 279; T. HUC, 600, nr. 430; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 39-40; 
M. PLANIOL en G. RIPERT, 185, nr. 937; 0. PORUMB, o.c" 94; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, 
"Art. 1794 B.W"" 54, nr. 1. 
Zie in dezelfde zin maar op grond van een strikte interpretatie van art. 1794 B.W.: M. PLANJOL en G. RI
PERT, 185, nr. 937. . 
Zie in dezelfde zin inzake opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur: R. VAN RANSBEECK, 
o.c" R. W. 1995-96, 352, nr. 45•. 
(5064) Zie vooral en zeer duidelijk: C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 39-40. 
(5065) C. LEVlNTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 40. 
(5066) Vgl.: P. GAUCH, 179-180, nr. 596. 
(5067) F. BURSSENS, 353, nr. 464. 
Zie in het algemeen: P. WERY, o.c" in La fin du contrat, 26, nr. 18. 
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van gekregen of geacht wordt er kennis te hebben van gekregen (5068). Het is niet 
nodig een opzeggingstermijn in acht te nemen (5069). 

Het Nederlandse recht neemt een andere houding aan. De Hoge Raad was immers 
van oordeel dat de opzegging op grond van art. 7 A: 1647 N.B.W. de verbintenissen 
van de aanbesteder laat voortbestaan (5070): "Uitdrukkelijke of stilzwijgende op
zegging van de aannemingsovereenkomst door de aanbesteder laat diens verbinte
nissen uit die overeenkomst in beginsel onverlet en staat dus op zichzelf aan een 
vordering tot nakoming daarvan - ... - niet in de weg." Deze afwijkende visie van 
de Hoge Raad die in de rechtsleer (5071) en in de lagere rechtspraak (5072) ten 
andere op kritiek stuit, dient te worden begrepen vanuit de visie op art. 7 A: 1647 
N.B.W. als een toepassing van het algemene beginsel dat een schuldeiser niet ver
plicht kan worden om de bedongen prestatie te ontvangen, mits hij zelf maar aan 
zijn verplichting voldoet (crediteursverzuim) (5073). In het basisarrest terzake leidt 
de Hoge Raad uit de verplichting tot schadeloosstelling immers af: "dat evenwel 
art. 164 7 niet vormt een inbreuk op den regel dat partijen niet eenzijdig hunne over
eenkomsten kunnen herroepen, daar het integendeel, blijkens de verplichting tot 
schadeloosstelling, den rechtsband, niettegenstaande de opzegging, zijn werking 
laat behouden [eigen cursivering], ... ". M.i. kan het Nederlandse recht terzake niet 
gevolgd worden. Het blijkt immers duidelijk uit de tekst van art. 7 A: 1647 N.B.W. 
(schadeloosstelling voor "gemaakte kosten, arbeid en winstderving") dat deze gel
delijke verbintenis geenszins gelijk is aan de verbintenis van de opdrachtgever om 
de aannemingsprijs te betalen maar wel een opzeggingsvergoeding uitmaakt. Daar
enboven valt het niet in te zien hoe de andere verplichtingen van de opdrachtgever 

(5068) G. BAERT, 619; T. DELAHAYE, o.c., 58, nr. 43 en 91, nr. 71; A. DELVAUX en D. DESSARD, 
248, nr. 328; A. FETTWEIS, o.c., Act. Dr. 1992, 397; Y. MERCHIERS, o.c., in Les contrats de setTice, 
285, nr. 4; Y. MERCHIERS, o.c., T.B.B.R. 1994, 299, nr. 8; 0. PORUMB, o.c., 242. 
Zie duidelijk bij POTHIER, o.c., 10, nr. 441 ("".du jour qu'il a signifié à !'entrepreneur qu'il n'entendait 
plus que l'ouvrage fût continué, !'entrepreneur doit Ie discontinuer"). 
Vgl. voor de arbeidsovereenkomst: Cass. 11 mei 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1038 ("Overwegende dat de 
partij aan wie ontslag is gegeven, zich op de gevolgen daarvan kan beroepen op de datum waarop de andere 
partij haar wil te kennen heeft gegeven"."): Cass. 14 januari 1991, 1.T.T. 1991, 153, noot C. GILLES (op
zegging is pas effectief op het ogenblik dat de bestemmeling er kennis heeft van kunnen nemen). 
Vgl. voor de lastgevingsovereenkomst: X, noot onder Cass. fr. 25 juni 1872, D.P. 1874, I, 38. 
Vgl. in dezelfde zin inzake de opzegging van een concessieovereenkomst: Cass. 25 maart 1976, Pas. 1976, 
I, 822 (recht op opzeggingsvergoeding ontstaat op het ogenblik van het meedelen van de wil om op te zeg
gen). 
Vgl. in dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, o.c., in Festschriftfür Horst Lacher zum 65 Ge
burtstag,,36, nr. 3; P. GAUCH, 162, nr. 528. 
(5069) J. DE BOCK, o.c., T. Aann. 1981, 126. 
(5070) H.R. 24 september 1982, Bouwr. 1982, 922, concl. TEN KATE, noot LD. PELS RJJCKEN en N.l. 
1983, nr. 327, 1038. 
Zie eveneens: H.R. 14 oktober 1994. N.l. 1996, nr. 345, 1798, concl. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE. 
noot CJHB (in dit arrest werd het vermelde citaat van het arrest van 24 september 1982 herhaald, de Raad 
leidde hieruit af dat de vergoeding waarover art. 1647 B.W. spreekt, geen opzeggingsvergoeding was). 
In dezelfde zin: Arrondrb. Rotterdam 25 juni 1931, N.l. 1932, 950. 
(5071) ASSER-THUNISSEN (!), 258-259; ASSER-KAMPHUISEN, 442; ASSER-THUNISSEN (Il), 456. 
nr. 614; G.J.P. DE.VRIES, o.c., 220-229; LD. PELS-RJJCKEN, noot onder H.R. 24 september 1982, 
Bouw r. 1982, 926. 
(5072) Pres.'s-Hertogenbosch 29 juni 1979, Bouwr. 1979, (728), 730, randnr. 8 (opzegging op grond van 
art. 1647 N.B.W. geeft slechts recht op schadeloosstelling, niet tot een vordering tot nakoming). 
(5073) H.R. 8 november 1918, N.l. 1918, 1242, concl. NOYON. 
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(medewerkingsplicht, . ") na de opzegging kunnen blijven bestaan. Daarenboven 
valt de oplossing van de Hoge Raad niet te rijmen met de ratio van de opzeggings
bevoegdheid van de opdrachtgever (zie randnr. 1116). Tenslotte is een "opzegging 
die de overeenkomst in stand houdt" een contradictio in terminis of wordt hier min
stens van een andere visie op de opzegging uitgegaan. 

b. Plicht verder te zetten? 

1165. In het kader van de lastgeving (5074) en de daarop geënte contractsvormen 
zoals de overeenkomst met de bestuurder van een vennootschap (5075) of een com
missaris (5076) wordt algemeen aanvaard dat de lasthebber/ bestuurder/ commissaris 
zelfs in geval van opzegging door de lastgever/ vennootschap (zogenaamd gedwon
gen ontslag) ( 5077) het mandaat voort moet zetten of in functie moet blijven indien het 
belang van de lastgever of de vennootschap zulks vereist. In het kader van deze over
eenkomsten steunt deze plicht op de artikelen 1991, tweede lid en 2010 B.W. (5078). 
Ook art. 2007, tweede lid B.W. (zie randnr. 1158) wordt in het geval van een opzeg
ging door de lasthebber/bestuurder/commissaris als een grondslag beschouwd aange
zien de voortzetting er dan mede op gericht is om schade aan de lastgever of de ven
nootschap te voorkomen (5079). 

M.i. verdient een aldus opgevatte verderzettingsplicht navolging in het kader van aan
neming van werk en elke dienstenovereenkomst. 

Men zou tegen een uitbreiding van de verderzettingsplicht naar de aannemingsover
eenkomst kunnen inbrengen dat er in dit kader geen wettelijke grondslag voorhanden 
is. De artikelen 1991, tweede lid, 2007 en 2010 B.W. worden echter als de wettelijke 
uitdrukking van een algemeen beginsel beschouwd (5080). Welnu, niets belet dat zij 
als de uitdrukking van een algemeen beginsel inzake dienstenovereenkomsten worden 
beschouwd. Het kwalificatiecriterium van het verrichten van een materiële dienst dan 

(5074) B. TILLEMAN. Bestuur \'lln vennootschllppen, o.c" 369. nr. 641. 
(5075) Brussel 8 februari 1963, Rei'. prat. soc. 1965, nr. 5260, 91. noot J. 't KINT; Kh. Brussel 28 maart 
1904, Pand. pér. 1904, nr. 657, 442; R.P.D.B" tw. Sociétés anonymes, 390, nr. 705; J. RONSE, o.c" TP.R. 
1964, 84, nr. 28; J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschllpsrecht, Leuven, Acco, 1975, 359-360; 
B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, o.r., 370 e.v" nr. 642 e.v.; J. 't KINT, noot ond~r Brussel 
8 februari 1963, R.P.S. 1965. 94 (heeft het recht en zelfs de plicht dit te doen); J. VAN RYN. ·'Examen de 
jurisprudence (1949-1953). Les sociétés commerciales", R.C.J.B. 1954, 217-218, nr. 23: J. VAN RYN en 
P. VAN OMMESLAGHE, "Chronique de jurisprudence (1961-1965). Les sociétés commerciales'', 
R.C.J.B. 1967, 308, nr. 26. 
(5076) B. TILLEMAN, Het statuut mn de co111111issaris-revisor, o.c" 73, nr. 161. 
(5077) Kh. St.-Niklaas 19 januari 1960, R. W. 1961-62, 493; B. TILLEMAN, Bestuur 1w1 1·e11nootschappen, 
o.c" :no, nr. 642. 
(5078) Kh. Brussel 28 maart 1904, Pllnd. pér. 1904, nr. 657, 442; R.P.D.B" tw. Sociétés anonymes, 390, nr. 
705; J. RONSE, o.c., T.P.R. 1964, 84, nr. 28; J. RONSE, Algemeen deel van het vennootsclwpsrecht, o.c" 
360; B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, o.c" 369, nr. 641 en 370, nr. 643; J. VAN RYN, o.c" 
R.C.J.B. 1954, 217-218, nr. 23. 
(5079) J. RONSE, o.c" T.P.R. 1964, 84, nr. 28; J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, o.c" 
360; J. VAN RYN. o.c" R.C.J.B. 1954, 217-218, nr. 23; J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, o.c .. 
R.C.J.B. 1967, 308, nr. 26. 
(5080) B. TILLEMAN. Het statuut van de commissaris-revisor, o.c" 73. nr. 161. 
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wel het stellen van een vertegenwoordigingshandeling verantwoordt immers geens
zins dat deze overeenkomsten op dit vlak verschillend worden behandeld. Ook in het 
kader van een dienstenovereenkomst die betrekking heeft op het stellen van een mate
riële dienst kan het belang van de opdrachtgever immers vereisen dat de dienstver
strekker bepaalde handelingen stelt na de beëindiging van de overeenkomst. 
Los van enige verwijzing naar de regeling inzake lastgevings- en bestuursovereen
komsten aanvaardt een bepaalde strekking ook in het kader van aanneming van werk 
dat de aannemer in geval van opzegging het recht heeft bepaalde werken uit te voeren 
indien dit noodzakelijk is ter vrijwaring van het belang van de opdrachtgever (5081). 
Deze strekking gaat terug op een oud arrest van het Franse Hof van Cassatie (5082). 

Het staat partijen natuurlijk vrij om in de overeenkomst een regeling op te nemen, 
bijvoorbeeld in de zin van § 14, lid 3 UA V van toepassing in geval van beëindiging 
op grond van lid 9: "Gedurende de schorsing is de aannemer verplicht: a. in overleg 
met de directie gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van 
schade, die aan het werk zou kunn.en ontstaan ; b. na te laten zowel hetgeen schade 
aan het werk ten gevolge zou kunnen hebben als hetgeen de latere voortzetting zou 
kunnen bemoeilijken". 

In dit kader kan men eveneens verwijzen naar hetgeen ten opzichte van derden geldt 
(zie randnr. 1172). 

Overeenkomstig de lastgevings- en bestuurdersovereenkomst (5083) is de plicht om 
het werk in zekere mate voort te zetten evenwel beperkt tot die diensten die noodzake
lijk zijn om het belang van de opdrachtgever te vrijwaren. 

2. Concrete gevolgen 

a. Geen uitvoering in natura 

1166. De aannemer moet de werken behoudens de verderzettingsplicht na de opzeg
ging door de opdrachtgever onmiddellijk staken en heeft derhalve niet langer het recht 
om een uitvoering in natura te vorderen noch om op de plaats van de werken aanwezig 
te zijn (5084). 

(5081) Zie de verwijzingen bij C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 42-43. 
(5082) Cass. fr. 3 februari 1851, D.P. 1851, 1, 52 (vergoeding van werken aan het dak na opzegging-wer
ken waren noodzakelijk om het werk te beschermen). 
Zie contra: G. BAUDRY-LACANTINERIEen A. WAHL, 460-461, nr. 2036bis; C. LEVINTOFF en P.-A. 
FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 42-43. 
(5083) B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, o.c" 370, nr. 643. 
(5084) Brussel 29 april 1953, J.T. 1953, (398), 399, tweede kolom, laatste overwegende(" ... eu égard à la 
nature de la convention celle-ci est résiliable unilatéralement ... que l'exécution forcée ... ne se conçoit 
même pas"); Kh. Brussel 2 januari 1952, J.C.Br. 1953, (297), 301-302 (aannemer kan na opzegging geen 
termijnverlenging vorderen); Kh. Brussel 12 februari 1970, B.R.H. 1971, 37, noot P. RIGAUX (geen recht 
op betaling van de werken die na de opzegging werden uitgevoerd); Juriscl. civ" art. l 788-1794, Fase. 2, l 1, 
nr. 76; G. BAERT, 619; J. DE BOCK, o.c., T. Aann. 1981, 126; T. DELAHAYE, o.c" 58, nr. 43 en 90, 
nr. 71; C. DELFORGE, o.c" in La fin du contrat, 133, nr. 133; A. FETTWEIS, o.c., Act. dr. 1992, 397; 

.. ./". 
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b. Risico 

1167. Met betrekking tot aannemingsovereenkomsten waarbij de aannemer de stof
fen levert, draagt deze het risico tot aan de levering of de ingebrekestelling om het 
goed in ontvangst te nemen (art. 1788 B.W.) (5085). Deze regel behoudt zijn volle 
waarde in geval van opzegging door de opdrachtgever (5086). Alhoewel dit geenszins 
verplicht is (5087), doet de aannemer er derhalve goed aan om de opdrachtgever na de 
opzegging in gebreke te stellen om het goed in ontvangst te nemen, de opzegging kan 
als dusdanig immers niet als een levering of inontvangstname worden beschouwd 
(5088). 

c. Niet-toepassing van contractuele bepalingen 

1168. De opzegging van de aannemingsovereenkomst brengt de niet-toepasselijk
heid van de clausules van die overeenkomst met zich mee (5089). Deze niet-toepasse
lijkheid heeft echter enkel betrekking op de toekomst. 

B. Beëindiging ex nunc 

1169. De opzegging werkt ex nunc en heeft geenszins een retroactief effect (5090) 
zodat de overeenkomst voor het verleden, met andere woorden voor het gedeelte vóór 

. ../. .. 
M.-A. FLAMMEen P. FLAMME (1984), 387, nr. 421; P. MALINVAUDen B. BOUBLI, noot onderCass. 
fr. 17 oktober 1978, Rev. Dr. !mm. 1979, 207; Y. MERCHIERS, o.c., in Les contrats de service, 284, nr. 4; 
P. RIGAUX, noot onder Kh. Brussel 12 februari 1970, B.R.H. 1971, 39-40. 
In dezelfde' zin voor Nederland: Rb. Amsterdam 25 februari 1976, Bouw r. 1978, (964 ), 966, eerste kolom, 
tweede overwegende; Pres.'s-Hertogenbosch 29 juni 1979, Bouwr. 1979, (728), 730, randnr. 8; R.v.A. 26 
april 1979, Bouwr. 1979, (544), 546, eerste kolom, achtste overwegende (aannemer kan niet vorderen de 
overeenkomst verder te mogen uitvoeren); ASSER-THUNISSEN (Il), 462, nr. 619. 
In dezelfde zin voor Frankrijk: Trib. Saint-Jean-d'Angely 4 februari 1937, S. 1937, II, 166. 
(5085) G. BAERT, 619; A. DELVAUX en D. DESSARD, 251, nr. 334. 
(5086) Cass. 24 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 131 en J.T. 1982, 57 ("dat die regel [art. 1788 B.W.] 
algemeen is en terecht wordt toegepast in het geval bepaald bij artikel 1794 ... "en "Dat de aannemer die de 
opdrachtgever, die eenzijdig de overeenkomst heeft verbroken, niet in gebreke heeft gesteld, het risico 
draagt van het verlies van de afgewerkte maar nog niet geleverde zaak; Overwegende dat het arrest, nu het 
beslist dat de opdrachtgever, sedert hij de overeenkomst heeft verbroken, het risico van het verlies van de 
niet geleverde zaak mQet dragen, de artikelen 1788 en 1794 van het Burgerlijk Wetboek schendt"); T. DE
LAHA YE, o.c., 91, nr. 71; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., R.C.J.B. 1988, 43, nr. 150. 
(5087) Cass. 7 december 1978, Pas. 1979, 1, 407. 
(5088) Vgl. in deze zin: Cass. 24 december 1999, Arr. Cass. 1999, 1674 (kennisgeving van het opdrachtge
vend bestuur dat de werken niet moeten worden uitgevoerd, is geen "oplevering" in de zin van art. 18 AA V). 
(5089) Bergen 3 mei 1988, J.L.M.B. 1988, 1299 (samenv.) (geen contractuele interesten); A. DELVAUX en 
D. DESSARD, 248, nr. 328. 
(5090) G. BAERT, 619 en 623; G.J. BAERT, o.c., R.W. 1990-91, 1113; J. DE BOCK, o.c., T. Aann. 1981, 
126; J. MARTIN DE LA MOUTIE, L'actejuridique unilatéra/, o.c., 242, nr. 258. 
Vgl. anders: Kh. Brussel 28 november 1912, Pand. pér. 1914, nr. 37, 41 en J.C.Br. 1915, 328 ("les parties 
doivent être mises dans Ie même état que si elles n' avaient pas contracté"). 

. . ./ ... 
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de opzegging, rechtsgevolgen blijft sorteren (5091 ). Met betrekking tot de voor de op
zegging uitgevoerde werken rust op de aannemer met andere woorden een wettelijke 
of contractuele aansprakelijkheid (5092). 

C. Onherroepelijke beëindiging 

1170. De opzegging maakt op een onherroepelijke wijze een einde aan de aanne
mingsovereenkomst (5093), de opdrachtgever kan derhalve niet terugkomen op zijn 
beslissing en de aannemingsovereenkomst nieuw leven inblazen (5094). Indien de op
drachtgever na de opzegging aan de aannemer een aanbod doet om de overeenkomst 
voort te zetten en de aannemer dit aanvaardt, komt m.i. derhalve een nieuwe aanne
mingsovereenkomst tot stand die aan eigen voorwaarden beantwoordt (5095) . 

.. ./ ... 
Zie in dezelfde zin voor Duitsland: BGH 13 november 1981. N.l. W. 1982. 2553. noot Kr. ("' ... auch eine 
Kündiging des Werkvertrags ... führte nur zur Beendigung des Werkvertragsverhältnisses ex nunc . ."".); 
R. GRIMME. o.c.. 244. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: Trib. Féd. 13 juni 1991, 117 A TF II, 273 ("Dieses Rücktrittsrecht, 
welches seinem Wesen nach ein ex nunc wirkendes Kündigungsrecht ist"); P. GAUCH, 162, nr. 528. 
Zie in dezelfde zin voor het Nederlandse recht: ASSER-THUNISSEN (II), 456, nr. 614. 
In dezelfde zin voor het gemene recht van de opzegging: Y. CHEMINADE, o.c., R.T.D.C. 1972. 319, nr. 29; 
B. TILLEMAN (lastgeving), 298, nr. 532. 
(5091) Zie uitdrukkelijk voor het Duitse recht: BGH 13 november 1981, N.l. W. 1982, (2553), 2554, noot 
Kr. (" ... eine Kündigung ... lieB aber den Werkvertrag für die Vergangenheit als Rechtsgrund für bereits er
brachte Leistungen ebenso bestehen .. ".);R. GRIMME, o.c., 244. 
Zie voor het Nederlandse recht:§ 14, lid 10 UAV: "Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op 
hetgeen overigens terzake van de overeenkomst verschuldigd is, blijven onverlet". 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, o.c., in Festschrift für Horst Locher zum 65 Ge
burtstag, 36, nr. 3. 
(5092) G. BAERT, 623; G. BAERT (A.P.R.), 323, nr. 962; F. BURSSENS, 356, nr. 468. 
Zie:§ 14, lid 10 UA V: "Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens terzake van 
de overeenkomst verschuldigd is, blijven onverlet". 
(5093) Juriscl. civ., art. 1788-1794. Fase. 2, 11, nr. 77; R.P.D.B., tw. Devis et marchés, 742-743, nr. 130 
(eens de wil te beëindigen is meegedeeld, kan de opdrachtgever hier niet op terugkomen); G. BAERT, 620; 
G. BAERT (A.P.R.), 321, nr. 955; F. BURSSENS, 353, nr. 463; T. DELAHAYE, o.c., 91, nr. 72; C. DEL
FORGE, o.c., in La fin du contrat, 133, nr. 134; A. DELVAUX, 236, nr. 137; A. DELVAUX en D. DES
SARD, 248, nr. 328; A. FETTWEIS, o.c., Act. dr. 1992, 397. 
Zie in dezelfde zin voor het gemene recht van de opzegging: Y. CHEMINADE, o.c., R.T.D.C. 1972, 323 
e.v., nr. 34 e.v.; P. WERY, o.c., in La fin du contra!, 26, nr. 18. 
Zie in dezelfde zin voor de arbeidsovereenkomst: W. VAN EECKHOUTTE, "Ontslagrecht in België. Pre
advies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland", T.P.R. 
2001. afl. 4, 12. 
Vgl. voor de arbeidsovereenkomst: Cass. 12 september 1988, R. W. 1988-89, 507 ("Dat een ontslag niet een
zijdig kan worden herroepen door de partij die het gaf'). 
Vgl. voor vennootschapsbestuurders: J.-M. NELISSEN-GRADE, o.c., R. W. 1970-71, 474, nr. 31. 
(5094) Zie de verwijzingen in de vorige voetnoot. 
(5095) Anders: G. BAERT (A.P.R.), 321, nr. 955 (aannemer kan op de opzegging terugkeren indien de op
drachtgever het ermee eens is); F. BURSSENS, 353, nr. 463 (idem). 
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D. Gedeeltelijke beëindiging 

1171. De opzeggingsbevoegdheid van art. 1794 B.W. laat de opdrachtgever ook toe 
eenzijdig te verzaken aan een gedeelte van de uit te voeren werken (5096). De op
drachtgever heeft dan recht op een overeenkomstige prijsvermindering maar moet de 
áanrtemer wel schadeloos stellen voor de gederfde winst (zie randnr. 1168 e.v.) 
(5097). 

E. Positie van derden 

1172. De opzegging heeft een contractuele draagwijdte en kan derden derhalve niet 
benadelen (5098). Dit is van belang bij aannemingsovereenkomsten in de bouwsector. 
Daar ontlast de opzegging de aannemer geenszins van zijn verplichting om maatrege
len te nemen voor de veiligheid van derden (5099). In die mate dient aan de aannemer 
dan ook het recht te worden gegeven om ondanks de opzegging bepaalde werkzaam
heden te verrichten teneinde een schadegeval te voorkomen (vgl. randnr. 1165) 
(5100). 

(5096) Brussel 3 oktober 1958, onuitg., aangehfiald bij M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE. 316, nr. 558; 
Brussel 7 maart 1962, J.T. 1962. (260), 261. eerste kolom, laatste overwegende, in fine: Kh. Namen 28 mei 
1959, J.L. 1959-60, 53 (past art. 1794 "B.W. toe in een geval waarbij een aantal posten worden weggelaten); 
Rb. Brussel 29 april 1974, T. Aann. 1976, 336 (eenzijdige wijziging van opdracht door opdrachtgevend be
stuur- geen toepassing van art. 42 AA V aangezien geen eenheidsprijzen werden overeengekomen - toepas
sing van art. 1794 B.W.); R.P.D.B., tw. Devis et marchés, 752, nr. 209; G. BAERT, 571en623; G. BAERT 
(A.P.R.), 328-329, nr. 985; A. DELVAUX, 128, nr. 75; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 1053, nr. 909; 
M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 316, nr. 558; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 3, 
nr. 3. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, o.c., in Festschrift für Horst Lacher zum 65 Ge
hurtstag, 40, nr. 6; P. GAUCH, 79, nr. 592. 
In dezelfde zin voor het Franse recht: Cass. fr. 25 april 1972, D. 1972, somm., 183. 
In dezelfde zin voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c., 245. 
Vgl. enigszins anders voor het Nederlandse recht: G. DE GROOTH, 190. 
Zie eveneens H.R. 8 november 1918, N.l. 1918, 1244, Concl. NOYON. Uit dit arrest mogen evenwel niet al 
te verregaande conclusies worden getrokkel1 aangezien de Hoge Raad hier van een andere visie op art. 1647 
N.B.W. uitging (randnr. 1164). 
In andere zin voor het gemene recht van de opzegging: Y. CHEMINADE, o.c., R. T.D.C. 1972, 322-323, 
nr. 33; B. TILLEMAN (lastgeving), 289, nr. 514. 
In dezelfde zin voor lastgeving: R.P.D.B., tw. Mal1(/at, 805, nr. 946. 
(5097) Zie naast de verwijzingen in de vorige voetnoot: Kh. Brussel 28 januari 1897, R.D.C. 1897, 23, 
nr. 31; P. GAUCH, 179, nr. 594. 
(5098)T. DELAHAYE, o.c., 91. nr. 71. 
(5099) Cass. 10 januari 1969, J. T. 1969, 240, T. Aann. 1971, 83, noot J. VERMEERSCH, noot G. VAN 
WONTERGHEM en Arr. Cass. 1969, 457 (schade omwille van achterwege laten van verhardingswerken -
"dat hij van zijn eigen aansprakelijkheid tegenover derden niet ontlast wordt door het feit alleen dat hij van 
een gedeelte van de aanneming door zijn opdrachtgever ontslagen wordt"); Luik 8 maart 1963, nv Auxeltra 
en Gel!leente Houthalen, onuitg., aangehaald bij M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE. 459, nr. 774 (vrachtwa
gen zakt in met zand opgevulde put - aansprakelijkheid aannemer ondanks het feit dat hij de weg niet moest 
asfalteren); Rb. Aarlen 28 mei 1974, J.L. 1974-75, (172), 173, eerste kolom; M.-A. FLAMMEen J. LEP AF
FE, 458, nr. 773. 
Zie in het algemeen ("initiatiefplicht ondanks de overeenkomst"): W. GOOSSENS, o.c., T. Aann. 1991, 
51-52, nr. 36. 
(5100) G. BAERT, 619; T. DELAHAYE, o.c., 91, nr. 71. 
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§ 4. OPZEGGINGSVERGOEDING 

1. Algemeen 

A. Aanneming van werk 

1173. De aannemer dient ten gevolge van de opzegging schadeloos te worden gesteld 
voor alle op het ogenblik van de opzegging gedane kosten en verrichte arbeid (dam
num emergens) evenals voor de winst die hij uit de uitvoering ervan had kunnen halen 
(lucrum cessans). 

Dit recht op vergoeding ontstaat ten gevolge van de opzegging, bestaat los van enige 
contractuele bepaling in die zin ( 5101) en vereist geenszins een ingebrekestelling door 
de aannemer aan het adres van de opdrachtgever om het werk in ontvangst te nemen 
(5102) (5103). Aangezien dit recht op het ogenblik van de opzegging ontstaat, is vanaf 
dat ogenblik ook interest verschuldigd (5104). 

B. Lastgeving 

1174. Het onderscheid met de lastgevingsovereenkomst is opvallend. Daar is de last
gever geen opzeggingsvergoeding verschuldigd (5105), enkel de kosten moeten wor
den vergoed indien de lasthebber reeds met de uitvoering van de opdracht was begon
nen. Dit geldt eveneens voor de bezoldigde lasthebber zodat zelfs in dit geval een ver
goeding wegens winstderving niet toelaatbaar is (5106). Voor de bezoldigde lastheb
ber dient men deze oplossing de legeferenda evenwel te bekritiseren (5107). Het be-

(5101) Cass. 16 februari 1984, Arr. Cas.1-. 1983-84, 752 (vernietiging van een arrest waarin werd geoordeeld 
dat de architect in geval van opzegging geen recht had op een vergoeding wegens winstderving aangezien 
dit niet in de overeenkomst voorzien was en aangezien de opdrachtgever geen fout had begaan); G. BAERT, 
620; J. HERBOTS en C. PAUWELS ( 1989), 1357, nr. 409; Y. MERCHIERS, o.c" in les contrats de servi
ce, 286, nr. 4. 
(5102) Cass. 7 december 1978, Pas. 1979, 1, 407; G. BAERT, 620; T. DELAHA YE, o.c" 88, nr. 66; M.-A. 
FLAMME en P. FLAMME (1984), 388, nr. 422; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS (1986), 
353, nr. 176; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 42, nr. 60; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 
350, nr. 449. 
Zie in dezelfde zin voor Nederland: Hof 's Gravenhage 21december1942, N.l. 1943, nr. 308, (411), 413, 
eerste kolom, eerste alinea. 
(5103) In het algemeen: Cass. fr. 3 februari 1851, D.P. 1851, 1, 52 ("".en résiliant, par sa seule volonté, Ie 
marché à forfait, Ie demandeur en cassation devait indemniser Painchaux de tout ce qu' il aurait pu gagner 
dans 1' entreprise"). 
(5104) Zie onder andere: Bergen 17 juni 1991, onuitg" bevestigd door Cass. 28 oktober 1993, J.L.M.B. 
1995, 1232, noot 1. DURANT; Gent 30 mei 1997, T. G.R. 1997, (140), 144, zevende alinea (toekenning van 
verwijlinteresten vanaf de dag van de opzegging). 
(5105) Zie onder andere: F. LAURENT, Principes, XXVIII, 106, nr. 98; C. PAULUS en R. BOES, 162, nr. 
299; B. TILLEMAN (lastgeving), 333, nr. 538. 
(5106) R.P.D.B" tw. Mandat, 805, nr. 957; ASSER-KAMPHUISEN, 743; F. LAURENT, Principes, 
XXVIII, 106-110, nrs. 98-101; B. TILLEMAN (lastgeving), 334, nr. 541. 
(5107) Zie eveneens: P.-A. FORIERS, la caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élé
ment essentiel à leur formation, o.c., 181-182, nr. 166; F. LAURENT, Principes, XXVIII, 106-110, nrs. 98-
101. 
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lang van de lastgever dat erin bestaat de overeenkomst om welke reden dan ook stop te 
zetten, moet immers gecompenseerd worden door een vergoedingsplicht met betrek
king tot hetgeen de dienstverstrekker ten gevolge van de opzegging heeft verloren; 
tegenover het belang van de lastgever staat dat van de lasthebber. Het criterium van 
het stellen van een materiële handeling dan wel vertegenwoordiging rechtvaardigt 
geenszins een verschillende oplossing op het vlak van de opzeggingsvergoeding. De 
niet-vergoedbaarheid van de gederfde winst is met andere woorden ook hier door de 
evolutie op het vlak van de kwalificatiecriteria achterhaald (vgl. randnr. 287). 

Bij de Nederlandse regeling inzake opdracht bepaalt art. 411, lid 1 N.N.B.W. in het 
algemeen dat de opdrachtnemer bij voortijdig einde van de opdracht recht heeft op 
een redelijk deel van het loon, min de besparingen die de voortijdige beëindiging 
voor de opdrachtnemer met zich heeft meegebracht. 

C. Bewaargeving 

1175. Art. 1944 B.W. dat voorziet in een opzeggingsbevoegdheid van de bewaarge
ver (zie randnr. 1115) is eveneens van toepassing op bezoldigde bewaargevingsover
eenkomsten (5108). De vraag naar een opzeggingsvergoeding geeft in dit kader even
wel aanleiding tot discussie. Een bepaalde strekking is van oordeel dat in het geval de 
dienstverstrekker contractueel recht had op een loon, dit loon ondanks de voortijdige 
beëindiging zonder meer moet worden toegekend (5109). Deze strekking haalt als ar
gument aan dat art. 1944 B.W. enkel betrekking heeft op de restitutieplicht van de be
waarnemer doch niet op de betalingsplicht van de bewaargever (5110). 
Hiermee kan men het m.i. niet eens zijn, deze strekking gaat er immers van uit dat de 
bewaargevingsovereenkomst door de restitutie op basis van art. 1944 B.W. geen einde 
neemt (5111). Hoger werd er evenwel op gewezen dat art. 1944 B.W. als een opzeg
gingsbevoegdheid moet worden beschouwd (zie randnr. 1115) zodat de overeen
komst, inclusief de verbintenis van de bewaargever om het loon te betalen, een einde 
neemt op het ogenblik dat de bewaargever het depositum terugvordert (zie in het alge
meen randnr. 1164 en de kritiek op de visie van de Nederlandse Hoge Raad). Het pro
bleem verschuift dan van de verplichting de contractuele vergoeding te betalen naar 
het al dan niet verschuldigd zijn van een opzeggingsvergoeding. 

Eens het probleem in zijn ware context is geplaatst, moet worden nagegaan of de be
waargever een opzeggingsvergoeding verschuldigd is en hoe groot deze is. Welnu, 
m.i. kan men inderdaad aanvaarden dat de bezoldigde bewaargever die de overeen
komst opzegt naar analogie met art. 1794 B.W. een opzeggingsvergoeding in de vorm 

(5108) H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 218, nr. 214; J. KIRKPATRICK, noot onder Vred. St.
Joost-ten-Node 20 september 1957, J.T. 1958, 46, nr. 8. 
(5109) J. KIRKPATRICK, o.c" J.T. 1958, 46-47, nr. 9; B. TILLEMAN (bruikleen, bewaargeving), 287, 
nr. 649. 
(5110) Idem. 
(5111) Dit blijkt vooral bij J. KIRKPATRICK: J. KIRKPATRICK, o.c" J.T. 1958, 46, nr. 8 ("".pas plus 
dans l 'hypothèse du dépöt que du bail, la reprise de l' automobile par Ie dient ne met fin au contrat de garage 
". C' est donc à tort, selon nous, que la décision étudiée a cru poµvoir déduire de!' article 1944 du Code ei vil 
que !'automobiliste avait en l'espèce Ie droit de résilier Ie contra! de garage ad nutum, sans aucun préavis"). 
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van de vergoeding van de gederfde winst verschuldigd is (5112). Meer nog dan in het 
kader van de lastgevingsovereenkomst geldt immers dat de bewaargevingsovereen
komst niet wezenlijk om niet is (zie randnrs. 227-287). Als (rechtshistorisch) argu
ment kan men hierbij eveneens aanhalen dat de bezoldigde bewaargevingsovereen
komst vroeger als een aanneming van werk werd beschouwd (zie randnr. 227). 

II. Aard van de vergoeding 

1176. De vergoeding die de opdrachtgever ten gevolge van de opzegging verschul
digd is, heeft tot doel de schade te compenseren die de aannemer ten gevolge van de 
opzegging heeft ondervonden. Het gaat derhalve om een verplichting tot schadeloos
stelling en niet om de vervulling van de betalingsverplichting. De betalingsverplich
ting vindt immers haar oorsprong in de aannemingsovereenkomst en ging door de op
zegging samen met de overeenkomst te niet. 

Ook hier weer neemt de Nederlandse Hoge Raad een ander standpunt in, hetgeen 
door bepaalde Belgische rechtsleer werd overgenomen (5113) (zie eveneens rand
nr. 1164 ). Uitgaande van de stelling dat de opzegging de verbintenis van de op
drachtgever onverlet laat (5114), leidde de Raad hieruit immers af dat de betaling 
van de in art. 1647 N.B.W. bepaalde vergoeding geen schadevergoeding kán zijn 
(5115). Ook hiermee kan men het echter niet eens zijn (zie randnr. 1164). 

De schadeloosstelling van art. 1794 B.W. kan evenmin gelijk worden gesteld met een 
contractuele schadevergoeding ten gevolge van een fout van de opdrachtgever (5116). 
De berekening gebeurt derhalve autonoom aan de hand van de voorschriften van art. 
1794 B.W. en niet aan de hand van de artikelen 1146-1155 B.W., en meer bepaald de 
artikelen 1150-1151 B.W. (5117). Dit verklaart ook waarom de aannemer geen aan
spraak kan maken op een vergoeding voor de eventuele morele schade (zie randnr. 
1191 ). 

(5112) Zie in dezelfde zin: P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un 
élément essentie/ à leur formation, o.c., 167, nr. 155 en 181, nr. 166. 
(5113) G. BAERT (A.P.R.), 311, nr. 922 (heeft het blijvend over een betalingsverplichting die evenwel 
wordt geminderd). 
(5114) H.R. 24 september 1982, Bouwr. 1982, 922, concl. TEN KATE, noot L.O. PELS RIJCKEN en N.l. 
1983. nr. 327. 1038. 
(5115) H.R. 14 oktober 1994, N.l. 1996, nr. 345, (1798), 1805, randnr. 3.9, concl. DE VRIES LENTSCH
KOSTENSE, noot CJHB ("Opzegging van een aannemingsovereenkomst door de aanbesteder laat diens 
verbintenis tot betaling onverlet, zij het dat daarop in mindering komen de besparingen die voor de aanne
mer uit de opzegging voortvloeien ... De verbintenis welke jegens de aannemer rust op de aanbesteder die 
de aannemingsovereenkomst heeft opgezegd, heeft dan ook niet het karakter van een wettelijke - secundai
re - verbintenis tot schadevergoeding ... "). 
(5116) P. GAUCH, o.c" in Festschrijifür Horst Locher zum 65 Geburtstag, 38, nr. 4; P. GAUCH, 165, nr. 543. 
(5117) T. DELAHA YE, o.c" 87, nr. 66; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 398; C. LEVINTOFF en P.-A. 
FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 46-47. 
Anders, doch dit standpunt dient te worden begrepen vanuit de klassieke visie op art. 1794 B.W. als een 
toepassing van de gemeenrechtelijke schadevergoeding (zie randnr. 1104): Rb. Nijvel 22 juni 1899, Pas. 
1900, III, 121, eerste overwegende; T. BORMANS, 433, nr. 1495 (is nochtans van oordeel dat art. 1794 
B.W. van het gemene recht afwijkt); M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 195, nr. 291. 
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111. Berekening 

A. Algemeen - twee systemen 

1. Optelsom / aftreksom 

1177. Op grond van art. 1794 B.W. dient de aannemer volledig schadeloos te worden 
gesteld (5118). Bij de berekening van de schadeloosstelling kan men in het algemeen 
op twee manieren te werk gaan (5119). 
Vooreerst kan de vergoeding aan de hand van een optelling van alle posten worden 
berekend ("méthode positive", "Additionsmethode"). Dit is het systeem van art. 1794 
B.W. dat bepaalt dat de aannemer schadeloos dient te worden gesteld "voor al zijn uit
gaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen" (5120). 
Kort gezegd dient te worden nagegaan welk deel van de overeenkomst de aannemer 
op het ogenblik van de opzegging heeft uitgevoerd (5121). Voor dit deel dient de aan
nemer dan te worden vergoed voor alle gedane uitgaven en verrichte arbeid. Met be
trekking tot het niet uitgevoerde deel dient enkel de gederfde winst te worden bere
kend. 

De werkwijze waarbij de posten worden opgeteld, is het Franse systeem. Ook art. 
1647 N.B.W. hanteert dit systeem: schadeloosstelling "wegens alle deszelfs ge
maakte kosten, arbeid en winstderving". Omwille van de bijzondere interpretatie 
van art. 1647 N.B.W. door de Nederlandse Hoge Raad (de opzegging laat de ver
bintenissen van de opdrachtgever bestaan - zie randnr. 1164 ), sluit deze zich on
danks de bewoordingen van art. 1647 N.B.W. echter bij het tweede systeem aan 
waarbij van de contractuele aannemingssom de besparingen voor de aannemer 
worden afgetrokken (zie verder) (5122): "Uitdrukkelijke of stilzwijgende opzeg
ging van de aannemingsovereenkomst door de aanbesteder Iaat diens verbintenis
sen uit die overeenkomst in beginsel onverlet en staat dus op zichzelf aan een vor
dering tot nakoming daarvan ... niet in de weg. Opzegging brengt wel mede dat op 
hetgeen hij de aannemer uit de aannemingsovereenkomst verschuldigd is, de be
sparingen in mindering komen die voor de aannemer uit de opzegging voort
vloeien. [eigen cursivering]" Deze oplossing is ingegeven door het Duitse recht 
(§ 649 BGB) (zie hieronder) (5123). 

(5118) Zie in dezelfde zin voor het Zwitserse recht: Trib. Féd. 13 juni 199 !, 117 ATF Il (273), 277 ("vollen 
Schadloshaltung"). 
(5119) Zie voor een zeer verduidelijkend overzicht: Trib. Féd. 27 oktober 1970, 96 ATF Il, ( 192), 196-197, 
ov. 5; GAUCH, P" noot onder Obergericht AR 31 mei 1983, Baur. 1985, 60; P. GAUCH, 166-168, nrs. 546-
553. 
(5120) G. BAERT, "De bestanddelen van de schadeloosstelling uit art. 1794 B.W"" noot onder Gent 
23 september 1987, T. Aann. 1991, 152, nr. 7. 
(5121) A. HILBERT, 92, nr. 117. 
(5122) H.R. 24 september 1982, Bouw r. 1982, 922, concl. TEN KA TE, noot L.O. PELS RIJCKEN en N.J. 
1983, nr. 327, 1038. 
Daarna werd deze rechtspraak bevestigd in H.R. 14 oktober 1994, N.J. 1996, nr. 345, ( 1798), 1805, randnr. 
3.9, concl. DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, noot CJHB ("Opzegging van een aannemingsovereen
komst door de aanbesteder laat diens verbintenis tot betaling onverlet, zij het dat daarop in mindering komen 
de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien"). 
(5123)G. DEGROOTH, 191. 
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Ook het Zwitserse wettelijke systeem hanteert de positieve methode (art. 377 CO) 
(5124 ): "Tant que I' ouvrage n' est pas terminé, Ie maître peut toujours se départir du 
contrat, en payant Ie travail fait et en indemnisant complètement )'entrepreneur. 
[eigen cursivering]" Ook hier !s de invloed van het Duitse recht merkbaar aange
zien men de negatieve methode toepast indien dit met de wil van de partijen over
eenstemt (5125). 

In het tweede systeem gaat men niet over tot een optelsom van alle schadeposten maar 
vertrekt men van de contractuele aannemingsprijs. Van deze aannemingsprijs wordt 
dan de som afgetrokken die de aannemer door de beëindiging van de werken heeft 
kunnen uitsparen ("méthode de la déduction", "Abzugsmethode") (5126). Dit systeem 
komt er in wezen op neer dat de betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft be
staan doch dat de besparingen worden afgetrokken (vgl. het hierboven weergegeven 
standpunt van de Nederlandse Hoge Raad) (5127). 

Dit is het Duitse systeem. § 649 BGB bepaalt immers (5128): "Der Besteller kann 
bis zur Vollendung des Wcrkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Be
steller, so ist der Untemehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; 
er muB sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufuebung des 
Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner 
Arbeitskraft erwirbt oder zu erwirben böswillig unterläBt." 
Het toekomende Nederlandse recht verlaat het "Franse" systeem en gaat het Duitse 
gedeeltelijk (enkel voor overeenkomsten die niet als regiecontracten kunnen wor
den beschouwd) (5129) achterna. Art. 7.12.14 van Wetsontwerp nr. 23095 bepaalt 
immers: "De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst geheel of gedeelte
lijk opzeggen. In dat geval zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten 
betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging 
voortvloeien, tegen aflevering door de aannemer van het reeds voltooide deel van 
het werk. Indien de prijs afuankelijk was gesteld van de door de aannemer te maken 
kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag 
van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de aannemer over het 
gehele werk zou hebben gemaakt." De aldus opgevatte berekeningswijze van de 
opdrachtgever werd overgenomen in het Benelux Ontwerp Verdrag inzake aanne
ming van werk (art. 14). De Nederlandse UAV passen eveneens de deductiemetho
de toe (§ 14, lid 10) (5130) (5131): "De aannemer heeft alsdan recht op de aanne-

(5124) P. GAUCH, noot onder Obergericht AR 31 mei 1983, Baur. 1985, 60; P. GAUCH, 166, nr. 546 en 
168, nrs. 552-553 (het optelsysteem is het wettelijke systeem - de negatieve berekeningswijze "ne corres
pond pas à la lettre de !'art. 377 CO". - "ce n'est ".pas la solution du droit suisse"). 
(5125) P. GAUCH, o.c., in Festschriftfür Horst Lacher zum 65 Geburtstag, 40, nr. 5. 
(5126) Vgl. voor België eveneens: A. HILBERT, 92, nr. 117. 
(5127) P. GAUCH, 168, nr. 552 ("En réalité, elle ne confère pas à I' entrepreneur de droit à une indemnité; 
elle lui laisse au contraire droit au paiement de l 'ouvrage entier, moins les déductions"). 
(5128) Zie over de berekening van de opzeggingsvergoeding in dit kader: R. GRIMME, o.c., 247 e.v. 
(5129) Zie eveneens: L.D. PELS-RUCKEN, o.c., Bouwr. 1982, 926. 
(5130) Zie voor toepassingen: R.v.A. 27 januari 1983, Bouwr. 1983, 299; R.v.A. 3 februari 1983, Bouwr. 
1983, 303, noot H.O. THUNISSEN; R.v.A. 9 oktober 1987, Bouwr. 1987, 73; R.v.A. 5 januari 1993, 
Bouwr. 1994, 421; R.v.A. 9 december 1993, Bouwr. 1994, 429, noot H.O. THUNISSEN. 
(5131) Ook in andere Nederlandse standaardvoorwaarden wordt deze berekeningswijze gehanteerd: R.v .A. 
20 december 1996, Bouwr. 1997, 861. 
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mingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing 
heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kos
ten." 

2. Belang 

1178. Het onderscheid tussen beide systemen heeft niet enkel betrekking op de con
crete werkwijze bij de berekening van de vergoeding maar heeft ook gevolgen op het 
vlak van de bewijslast (5132). Aangezien men in het eerste systeem vertrekt van de 
vergoeding van de door de aannemer geleden schade, rust de bewijslast met betrek
king tot het bestaan en de omvang van de posten op de aannemer (5133). Bij het twee
de systeem gaat men uit van de betaling van de volledige contractuele vergoeding, min 
de besparingen die de aannemer heeft kunnen doen zodat de bewijslast met betrekking 
tot het bestaan en de omvang van deze besparingen in beginsel op de opdrachtgever 
rust (5134). Het moge echter duidelijk zijn dat dit bewijs zeer moeilijk te leveren is, 
hoe kan de opdrachtgever immers inschatten welke kosten de aannemer nog moest 
doen om het werk tot een goed einde te brengen ( 5135)? 

B. Verschuldigde vergoeding met betrekking tot het reeds uitgevoerde deel 

1179. Het damnum emergens bestaat uit: ( 1) de betaling van het reeds verrichte werk; 
(2) de kosten gedaan met het oog op de uitvoering van het werk en (3) de kosten ten 
gevolge van de opzegging (5136). Daarnaast moet men zich afvragen of de zogenaam
de algemene kosten voor vergoeding in aanmerking komen. 

1. Betaling van het reeds verrichte werk 

a. Algemeen 

1180. De arbeid die op het ogenblik van de opzegging reeds werd verricht, dient 
volledig te worden vergoed. Het gaat hier dan zowel over de voorbereidende arbeid 
(5137) (opmaken van tekeningen, verrichten van voorstudies, gereedmaken van de 

(5132) Zie: Trib. Féd. 27 oktober 1970, 96 ATF II, ( 192), 197, ov. 5; R.v.A. 14 oktober 1981, Bouwr. 1982, 
(87), 90, eerste kolom, eerste overwegende, noot H.O. THUNISSEN. 
(5133) Zie: Antwerpen 16 december 1996, Limb. Rechts!. 1997, (131 ), 137, eerste overwegende; Kh. Brus
sel 2januari 1952, J.C.Br. 1953, (297), 302 (impliciet-de rechtbank aanvaardt de posten en de begroting 
door de aannemer); R.v.A. 14 oktober 1981, Bouwr. 1982, (87), 90, noot H.O. THUNISSEN; ASSER
THUNISSEN (Il), 462, nr. 620; P. GAUCH, 168, nr. 552. 
(5134) Concl. TEN KATE bij H.R. 24 september 1982, Bouwr. 1982, 924. 
Zie eveneens: ASSER-THUNISSEN (Il), 463, nr. 624; G. DE GROOTH, 191-192; P. GAUCH, 168, 
nr. 552. 
(5135) L.D. PELS-RIJCKEN, o.c" Bouwr. 1982, 926-927. 
(5136) M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DELVAUXen F. POTTIER, 507, nr. 620. 
(5137) P. GAUCH, o.c., in Festschrift fiir Horst Locher zum 65 Geburtstag, 37, nr. 3; P. GAUCH, 164, 
nr. 536. 
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bouwplaats (5138), ... ) als het reeds uitgevoerde deel van het eigenlijke werk (5139). 
Deze vergoeding dient te gebeuren volgens de contractvoorwaarden (5140). 

1181. In ruil voor de betaling van het reeds verrichte werk heeft de opdrachtgever 
vanzelfsprekend recht op de levering ervan (zie eveneens toekomstig art. 7 .12.14 
N.N.B.W. - zie randnr. 1115) (5141). Deze leveringsverplichting vloeit niet voort uit 
de wet maar is de tegenprestatie voor de vergoeding die de opdrachtgever verschul
digd is. Dit uitgevoerde deel wordt dan geleverd in de staat zoals het zich op het ogen
blik van de opzegging bevond, de aannemer moet de werken immers onmiddellijk sta
ken. 

b. Concrete berekening 

1182. Welke ook de wijze is waarop de prijs in de aannemingsovereenkomst werd 
bepaald, steeds moet art. 1794 B. W. worden toegepast (zie eveneens randnrs. 1118-
1119) (5142). 

Indien een vaste aannemingsprijs voor het gehele werk werd overeengekomen, dient 
de vergoeding in verhouding met het reeds uitgevoerde deel te worden berekend. De 
verschuldigde vergoeding is dan het resultaat van volgende rekensom (5143): 

waarde uitgevoerd deel 
vaste aannemingsprijs x 

waarde volledige prestatie 

Indien het een overeenkomst in vrije rekening betreft, dient dit prijsbepalingsmecha
nisme m.i. te worden toegepast op het gedeelte dat op het ogenblik van de opzegging 
reeds was uitgevoerd (5144). 

Indien het om een aannemingsovereenkomst tegen eenheidsprijzen gaat, rijst de vraag 
of deze eenheidsprijzen onverkort op het reeds uitgevoerde gedeelte kunnen worden 
toegepast. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of de aannemer bij een dergelijke 
berekeningswijze volledig wordt vergoed. M.i. is dit niet steeds het geval. Eenheids
prijzen worden immers niet enkel berekend in functie van de kosten die aan deze een-

(5138) P. GAUCH, o.c., in Festschriftfür Horst Lacher zum 65 Geburtstag, 37, nr. 3, vn. 12. 
(5139) Kh. Brussel 2 januari 1952, J.C.Br. 1953, (297), 302, tweede en derde overwegende (overeenkomst 
voor het restaureren van oude meubels en het vervaardigen van nieuwe - vergoeding voor de op het ogenblik 
van de opzegging reeds opgemaakte werktekening en verrichte restauratie). 
(5140) G. BAERT, 620-621. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 164, nr. 537. 
(5141) V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 9, nr. 17. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht waar art. 377 CO terzake evenmin een uitdrukkelijke regeling geeft: 
GE Cjc 28 februari 1986, Baur. 1987, afl. 3, 68, noot P. GAUCH; P. GAUCH, o.c" in Festschriftfür Horst 
Lacher zum 65 Geburtstag, 38, nr. 3; P. GAUCH, 162-163, nr. 530. 
(5142) Zie uitdrukkelijk: L. GUILLOUARD, 374, nr. 810. 
(5143) P. GAUCH, 164, nr. 538. 
(5144) P. GAUCH, 164, nr. 537. 
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heid eigen zijn, maar omvatten voor een deel ook een omslag van de algemene kosten 
die niet afuankelijk zijn van de uitvoering van de eenheid maar betrekking hebben op 
een andere gebeurtenis, handeling of post (bijvoorbeeld het vervoer, de kosten die ver
bonden zijn aan de oplevering, ... - zie randnr. 733). Welnu, op het ogenblik van de 
opzegging kunnen de betreffende handelingen en de hieraan verbonden kosten al dan 
niet verricht zijn. Indien de aannemer de betreffende uitgave reeds heeft gedaan, zal de 
toepassing van de eenheidsprijzen op het reeds uitgevoerde deel ertoe leiden dat deze 
kost niet volledig wordt gedekt (vgl. randnr. 733) (5145). Omgekeerd zal de vergoe
ding die men bekomt door de eenheidsprijs met de reeds uitgevoerde hoeveelheden te 
vermenigvuldigen, overdreven zijn indien deze handeling nog niet is geschied en de 
aannemer de betreffende kost nog niet effectief heeft gedragen. 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Neem een overeenkomst waarbij een aanne
mer een fundering giet aan een eenheidsprijs van 100 euro/ m3

• In deze eenheids
prijs zal ook de kost van het vervoer van het beton naar de bouwplaats begrepen 
zijn (bijvoorbeeld I0.000 euro). Bij de berekening van zijn eenheidsprijs ging de 
aannemer dan uit van een te verwachten uit te voeren hoeveelheid (neem 1.000 m3

) 

hetgeen resulteert in een kostenomslag van 10 euro/ m3 voor de vervoerskosten. 
Welnu, indien de opdrachtgever opzegt nadat het beton ter plaatse werd gebracht 
(en de vervocrskost van 10.000 euro door de aannemer effectief was gedragen) en 
er bijvoorbeeld nog maar 200 m3 was gegoten, is het duidelijk dat de betaling van 
20.000 euro (200 eenheden x 100 euro) niet voldoende zal zijn om de aannemer 
volledig te vergoeden. Ongeacht de andere kosten beslaat de vervoerskost alleen al 
de helft van het bedrag. 
Omgekeerd zal een dergelijke prijsberekening overdreven zijn indien de aannemer 
in zijn eenheidsprijs de kosten voor de oplevering heeft omgeslagen en de opzeg
ging gebeurt op het ogenblik dat de oplevering nog niet is geschied (hetgeen meest
al het geval is). 

M.i. kunnen de eenheidsprijzen bij de berekening van de opzeggingsvergoeding der
halve hoogstens als een uitgangspunt worden beschouwd en kan de aannemer / op
drachtgever trachten aan te tonen dat er respectievelijk meer of minder kosten waren. 

2. Kosten met het oog op het werk 

1183. Alle kosten van de aannemer moeten volledig worden vergoed. Naast de beta
ling van de reeds gedane werken, moeten derhalve ook de kosten die de aannemer 
heeft verricht met het oog op de uitvoering van die werken worden vergoed (5146). 

(5145) P. GAUCH. 164, nr. 538. 
(5146) M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 350, nr. 449. 
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Volgende posten komen derhalve voor vergoeding in aanmerking (5147): 
bestelde materialen, verwerkt of niet (op voorwaarde dat ze niet elders kunnen 
worden gebruikt) (5148); 
de kosten voor de aankoop, huur of leasing van machines met het oog op de be
treffende opdracht (5149), kosten met betrekking tot leningen die specifiek 
voor die opdracht waren aangegaan, kosten met betrekking tot gestelde waar
borgen, ... ; 

3. Kosten ten gevolge van de opzegging 

1184. Een volledige vergoeding van de kosten impliceert eveneens een vergoeding 
ten belope van de kosten die de aannemer ten gevolge van de opzegging zelf heeft 
gedragen (5150). 

Zo moeten volgende posten worden vergoed: 
de kosten voor het weghalen van materieel en materialen (afbraak- en vervoers
kosten e.d.) (5151); 
de kosten die voortvloeien uit de stilstand van het materieel en die niet reeds op 
een andere wijze zijn vergoed (5152); 
de socialezekerheidsbijdrage voor het trimester dat door de opzegging verloren 
is gegaan (5153); 

(5147) Zie met betrekking tot de concrete posten vooral: G. BAERT, 620-621; T. DELAHAYE, o.c., 88, nr. 
67; A. DELVAUX, 237-238, nr. 138; M.-A. FLAMME, Traité, 2, 967-968, nr. 1172; M.-A. FLAMME en 
P. FLAMME (1984), 386, nr. 420; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 194, nr. 287; C. LEVINTOFF en 
P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 45; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 60, nr. 14; 
M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 350, nr. 449. 
(5148) Brussel 16 april 1866, Pas. 1870, II, ( 153), 165, eerste kolom; Brussel 13 december 1979. 4de K., T. 
Aann. 1992, 347, eveneens aangehaald bij M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 387, nr. 420 (overeen
komst voor het verrichten van ruwbouwwerken - vergoeding voor het verloren cement); M. PLANIOL en 
G. RIPERT, 186, nr. 937; POTHIER, 410, nr. 440; G. RIPERT en J. BOULANGER, 682, nr. 2074; M. 
TROPLONG, 388, nr. 1025. 
(5149) Trib. Saint-Jean-d' Angely 4 februari 1937, S. 1937, II, 166 (materiaal dat niet specifiek voor de be
treffende opdracht was aangekocht, komt niet in aanmerking). 
(5150) Zie eveneens § 14, lid 10 UA V waar sprake is van de "aannemingssom, vermeerderd met de kosten 
die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging 
bespaarde kosten" [eigen cursivering]. 
Zie: R.v.A. 17 juli 1978, Bouwr. 1978, 776. 
Vgl. anders: Rb. Almelo 16 januari 1935, N.l. 1935, 295 (overeenkomst voor zaaiklaar maken van heide
grond waarbij de aannemer de vrijgemaakte grond mocht houden - aannemer die de grond reeds had ver
kocht doch deze omwille van een opzegging niet verkrijgt, kan geen vergoeding vorderen voor de schade
vergoeding die hij aan de koper zal moeten betalen). 
(5151) Brussel 13 december 1979, 4de K., T. Aann. 1992, (347), 353, eerste kolom, laatste overwegende, 
aangehaald bij M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 387, nr. 420 (overeenkomst voor het verrichten 
van ruwbouwwerken - vergoeding voor demontagekosten); A. HILBERT, 92, nr. 117. 
Vgl. Cass. fr. 13 november 1980, Gaz. Pal. 1981, Pan. Jur., I, 67. 
(5152) Brussel 13 december 1979, 4de K., T. Aann. 1992, 347, eveneens aangehaald bij M.-A. FLAMMEen 
P. FLAMME (l 984), 387, nr. 420 (overeenkomst voor het verrichten van ruwbouwwerken). 
Zie voor Frankrijk: Cass. fr. 18 maart 1963, Bull. Civ. I, nr. 165, aangehaald bij Juriscl. civ., art. 1788-1794, 
Fase. 2, 12, nr. 78. 
(5153) Brussel 13 december 1979, 4de K., T. Aann. 1992, (347), 353, tweede kolom, eerste overwegende, 
eveneens aangehaald bij M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 387. nr. 420 (overeenkomst voor het 
verrichten van ruwbouwwerken). 
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de kosten veroorzaakt door de desorganisatie van de bouwplaats ten gevolge 
van de opzegging (5154); 
de opzeggingsvergoedingen die de aannemer verschuldigd is ten opzichte van 
onderaannemers, leveranciers (5155) en werknemers (5156). 

4. Algemene kosten? 

1185. Algemene kosten zijn kosten die niet aan de uitvoering van een welbepaalde 
opdracht verbonden zijn maar die uit de algemene bedrijfsvoering van de aannemer 
voortvloeien. Komen deze kosten, of beter gezegd een omslag ervan naar de opgezeg
de opdracht, in dit kader in aanmerking voor vergoeding? 

Uit een oppervlakkige lezing van art. 1794 B.W. zou men kunnen afleiden dat dit niet 
het geval is. Alle daarin vermelde posten lijken immers betrekking te hebben op die 
welbepaalde opgezegde aannemingsovereenkomst. Anderzijds is het duidelijk dat ook 
de algemene kosten in de contractuele aannemingssom zijn verrekend. In de negatieve 
berekeningsmethode maken deze kosten derhalve als dusdanig deel uit van de opzeg
gingsvergoeding. 

M.i. komen de algemene kosten in beginsel in aanmerking voor vergoeding en wel in 
verhouding tot de omvang van de werkelijk uitgevoerde werken (5157). Enkel zo 
wordt de aannemer immers volledig schadeloos gesteld. Het is echter niet per se nodig 
om een afzonderlijke post "algemene kosten" te berekenen en toe te kennen. De alge
mene kosten zullen in de praktijk immers reeds vaak vervat zijn in de vergoeding van 
de reeds verrichte arbeid (voor het reeds uitgevoerde deel van de werken) (5158) en de 
gederfde winst (voor het nog niet uitgevoerde deel van de werken). 

(5154) Brussel 13 december 1979, 4de K., T. Aann. 1992, (347), 353, tweede kolom, tweede overwegende, 
eveneens aangehaald bij M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 387, nr. 420 (overeenkomst voor het 
verrichten van ruwbouwwerken). 
(5155) Rb. Brussel 28 april 1966, ! !de K., onuitg., aangehaald bij M.-A. FLAMME, Traité, 2, 968, 
nr. 1172. 
(5156) Zie eveneens: Brussel 13 december 1979, 4de K., T. Aann. 1992, 347, eveneens aangehaald bij 
M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 387, nr. 420 (overeenkomst voor het verrichten van ruwbouw
werken); M. PLANIOL en G. RIPERT, 186, nr. 937; POTHJER, 410, nr. 440; M. TROPLONG, 388-389, 
nr. 1024. 
(5157) G. BAERT, 621 (vaste algemene kosten komen in aanmerking voor vergoeding in de mate van en 
naar verhouding tot de werkelijk uitgevoerde werken); T. DELAHA YE, o.c., 88, nr. 67 ("Les frais généraux 
ne peuvent être réclamés à titre d'indemnité que dans la mesure et la proportion des travaux réellement exé
cutés, sauf si !'entrepreneur justifie d'une relation causale spécifique"). 
Vgl.: Brussel 6 februari 1907, Pand. pér. 1907, nr. 1010, 684 (algemene kosten komen enkel in aanmerking 
als er al een deel van de werken werd uitgevoerd - indien dit niet het geval is, komen deze kosten niet in 
aanmerking indien de aannemer niet bewijst dat hij specifieke uitgaven heeft moeten doen met het oog op 
die opdracht). 
In dezelfde zin voor Nederland: R.v.A. 27 januari 1983, Bouwr. 1983, (299), 302; R.v.A. 22 januari 1990, 
Bouwr. 1990, (712), 713, zevende en volgende alinea's; ASSER-THUNISSEN (II), 462, nr. 620. 
(5158) Vgl. voor Nederland: R.v.A. 27 januari 1983, Bouwr. 1983, (299), 302, eerste kolom, vierde overwe
gende. 

1115 



EINDE - OPZEGGING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

C. Gederfde winst 

1. Algemeen 

1186. De aannemer moet eveneens vergoed worden voor alle (5159) winst die de 
volledige uitvoering van de overeenkomst hem had kunnen opleveren, hoe klein deze 
ook moge zijn (5160). Het positieve belang van de aannemer op de volledige uitvoe
ring van de overeenkomst moet derhalve worden vergoed (5161). 

Het gaat hier niet om een theoretische winst die hij "had kunnen verdienen", maar om 
de concrete winst naar aanleiding van de uitvoering van de betreffende opdracht 
(5162). 

De concrete aard van de begroting van de winstderving brengt met zich mee dat er 
rekening moet worden gehouden met de ongerechtvaardigde kosten die de aanne
mer maakt of fouten die hij zou hebben moeten herstellen (5163) en het ogenblik 
van de opzegging (5164 ). 

Een bepaalde strekking is daarenboven van oordeel dat rekening moet worden ge
houden met de ten gevolge van de opzegging verminderde aansprakelijkheid 
(5165). M.i. kan men het hier echter niet mee eens zijn (5166). De opzegging 
brengt immers in se met zich mee dat de werken niet moeten worden uitgevoerd 
zodat er logischerwijze ook geen sprake van een aansprakelijkheid kan zijn. 

1187. Er mag echter geen rekening worden gehouden met het feit dat de aannemer in 
de door de opzegging vrijgekomen tijd al dan niet onmiddellijk andere werken heeft 
aangenomen en hieruit winsten heeft kunnen puren, laat staan met de tijd die door de 

(5159) Zie zeer uitdrukkelijk: M. TROPLONG, 389, nr. 1026 (is van oordeel dat de winst moet worden 
berekend als ware de overeenkomst afgewerkt). 
(5160) Obergericht AR 31 mei 1983. Baur. 1985, 60, noot P. GAUCH. 
(5161) P. GAUCH, 166, nrs. 546-547. 
(5162) G. BAERT, 621; G. BAERT (A.P.R.), 326, nr. 975; T. DELAHA YE, o.c., 89, nr. 68; M.-A. FLAM
ME en P. FLAMME (1976), 75, nr. 174. 
(5163) Rb. Nijvel 11maart1965, 4de K., onuitg., aangehaald bij M.-A. FLAMMEen P. FLAMME (1976), 
75, nr. 174; G. BAERT, 621; T. DELAHAYE, o.c., 89, nr. 68; A. DELVAUX, 237-238, nr. 138; M.-A. 
FLAMMEen P. FLAMME (1976), 75, nr. 174; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 61, 
nr. 16. 
(5164) Brussel 13 december 1979, 4de K., T. Aann. 1992, (347), 353, eerste kolom. derde overwegende. 
eveneens aangehaald bij M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 387, nr. 420 (overeenkomst voor het 
verrichten van ruwbouwwerken - bij opzegging mag men niet zomaar het gemiddelde nemen van de maan
delijkse inkomsten van de aannemer aangezien de overeenkomst net voor de minder drukke wintermaa.nden 
was opgezegd). 
(5165) Gent 23 september 1987, T. Aann. 1991, 149, noot G. BAERT (architectenovereenkomst); Kh. Brus
sel 28 november 1912, Pand. pér. 1914, nr. 37, 41 (impliciet: winstmarge van 10 % wordt voldoende geacht 
aangezien het werk nog maar net was begonnen en de aansprakelijkheid van de aannemer derhalve heel 
gering was); Rb. Kortrijk 17 juni 1948, R. W. 1950-51, (60), 66, negende overwegende. 
(5166) In dezelfde zin: G. BAERT (A.P.R.), 325, nr. 972. 
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opzegging is vrijgekomen (5167). Deze omstandigheden hebben immers geen invloed 
op de omvang van de winst met betrekking tot het overeengekomen werk. 

De winst die de aannemer heeft gederfd omdat hij omwille van de opgezegde overeen
komst niet op andere winstgevende opdrachten is kunnen ingaan, komt evenmin voor 
vergoeding in aanmerking (5168). Vooreerst heeft deze winst niets te maken met de 
winstderving met betrekking tot die concrete opdracht, daarenboven zou een toeken
ning van een dergelijke winstderving een dubbele vergoeding uitmaken (éénmaal voor 
de opgezegde overeenkomst en éénmaal voor de verbeurde opdrachten). 

POTHIER vatte de vergoeding wegens gederfde winst daarentegen anders op 
(5169). Volgens hem omvatte deze vergoeding ook de winst van de werken die hij 
omwille van de opgezegde aanneming had moeten weigeren (5170): "On doit aussi 
comprendre dans les dommages et intérêts de !'entrepreneur, Ie profit qu'il aurait 
pu faire sur d'autres marchés que celui dont on demande la résolution lui a fait refu
ser". Het ging bij POTHIER met andere woorden om een vergoeding van de oppor
tuniteitskost. Op een voorstel van het Parlement van Parijs om de visie van 
POTHIER over te nemen (5171), is men bij de redactie van het Burgerlijk Wetboek 
echter niet ingegaan. 

Aangezien deze winstderving geen betrekking heeft op een levering of op verrichte 
diensten, is hierop geen B.T.W. verschuldigd (5172). 

(5167) Uitdrukkelijk: R.v.A. 22 januari 1990, Bouwr. 1990, (712), 713, vierde alinea; ASSER-THUNIS
SEN (Il), 463, nr. 622; G. BAERT, 621 (het doet er niet toe dat de aannemer onmiddellijk elders winstge
vend werk heeft gevonden); T. BORMANS, 433, nr. 1494 (er mag niets van de vergoeding worden afge
trokken wegens de vrijgekomen tijd); M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1991 ). 194, nr. 243, vn. 591 (on
der verwijzing naar de beslissing van de Raad van Arbitrage van de Bouwbedrijven); B. VAN HOUTTE, 
o.c" Jura Fale. 1977-78, 365. 
Zie eveneens in dezelfde zin: Luik 24 juni 1932, J.L. 1932, (241), 243, tweede kolom. eerste twee overwe
gendes (overeenkomst voor het plaatsen van publiciteit tegen forfaitaire prijs - opdrachtgever die opzegt, 
stelt dat er geen vergoeding voor gederfde winst mag worden toegekend aangezien er weer ruimte is vrij
gekomen in het tijdschrift waarvoor een hogere prijs kan worden gevraagd - het Hof acht deze redenering 
onjuist aangezien de vaste prijs niet doet vermoeden dat de aannemer in zijn nadeel heeft gecontracteerd); 
Pand. b" tw. Enrrepreneurd'ouvrages, 251, nr. 456; T. HUC, 599, nr. 430 (van de vergoeding mag geen 
som worden afgetrokken ter compensatie van de vrije tijd waarover de aannemer door de opzegging be
schikt). 
Anders voor het Zll'irserse rechr: P. GAUCH, 167, nr. 549. 
(5168) Uitdrukkelijk: ASSER-THUNISSEN (Il), 463, nr. 622; G. BAERT (A.P.R.), 325, nr. 970; B. VAN 
HOUTTE, o.c" Jura Fale. 1977-78, 365. 
(5169) Zie: G. BAUDRY-LACANTINERIEen A. WAHL, 462, nr. 2038; L. GUILLOUARD, 374, nr. 810. 
(5170) POTHIER, 410, nr. 440. 
Vgl. in dezelfde zin: J. HUET, 1311, nr. 32368. 
(5171) Fenet, V, 277 ("Les derniers mots, et de tout ce qu 'il aurair pu gagner dans cerre entreprise, sont de 
trop; il faut mettre à la place: et de la perte qu'il a pu faire, à raison d'autres entreprises que Ie marché <lont 
on demande la résiliation lui a fait refuser"). 
(5172) G. BAERT, o.c" T. Aann. 1991, 152, nr. 5. 
Zie in dezelfde zin voor Nederland: R.v.A. 17 juli 1978, 779, tweede kolom, vierde overwegende. 
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2. Forfaitaire begroting 

1188. Het behoeft weinig verduidelijking dat de concrete begroting van de winst die 
een aannemer naar aanleiding van een bepaald werk maakt of zal maken, tot moeilijk
heden leidt. Daarom bestaat in de rechtspraak een duidelijke tendens om de gederfde 
winst van aannemers in bepaalde sectoren zoals de bouwsector forfaitair te begroten 
op 10 % van het bedrag van de overeenkomst dat met de nog niet uitgevoerde werken 
overeenkomt (5173). Dit is echter geenszins een gebruik, laat staan een vaste regel 
zodat dit enkel kan worden toegepast indien er geen andere elementen voorhanden zijn 
(5174). In voorkomend geval kan de rechter ook een vergoeding ex aequo et bono toe
kennen (5175). 

3. Verlies van een kans 

1189. De begroting van de gederfde winst geeft aanleiding tot problemen bij aanne
mingsovereenkomsten waarbij het op het ogenblik van de opzegging nog niet zeker is 
dat er zich een winst zal voordoen, laat staan hoe groot die winst zal zijn. Dit is bij
voorbeeld het geval bij makelaarsovereenkomsten waarbij de makelaar vergoed wordt 
door een commissie. Indien de overeenkomst wordt opgezegd voordat de makelaar 
een koper had gevonden, is het immers niet zeker of de makelaar een koper zou vinden 
en welke de verkoopprijs zou zijn. · 

(5173) Zie: Brussel 16 april 1866, Pas. 1870, Il, (153), 165, eerste kolom; Brussel 13 december 1979, 4de 
K., T. Aann. 1992, (347), 353, eerste kolom, derde overwegende, eveneens aangehaald bij M.-A. FLAMME 
en P. FLAMME (1984), 387, nr. 420 (opzegging van ruwbouwwerken bij het begin van de uitvoering- be
rekening van 10 % op de ganse aannemingsprijs); Brussel 13 april 1994, Res Jur. /mm. 1995, nr. 6406, (47), 
58, eerste overwegende (verbreking van een overheidsopdracht voor de aanvang van de uitvoering); Kh. 
Brussel 28 november 1912, Pand. pér. 1914, nr. 37, 41 (overeenkomst met een loodgieter). 
Vgl.: G. BAERT, 623; T. DELAHA YE, o.c" 89, nr. 68; A. DELVAUX, 238-239, nr. 138; A. DELVAUX 
en D. DESSARD, 250, nr. 333; M.-A. FLAMME, Traité, 2, 969, nr. 1172; M.-A. FLAMME en P. FLAM
ME (1984), 387, nr. 420; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1991), 194, nr. 243; M.-A. FLAMME en J. 
LEPAFFE, 194, nr. 288; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 45. 
Zie in het algemeen: M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 350, nr. 449. 
(5174) Zie onder andere: Brussel 13 december 1979, 4de K" T. Aann. 1992, (347), 353, eerste kolom, derde 
overwegende ("à défaut d'éléments certains d'appréciation ". ''); Kh. Hasselt 4 mei 1981, Limh. Rechts/. 
1982, 27 (5 % winstmarge in tijd van crisis); C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c., T. Aann. 1977, 45. 
Zie voor een aantal andere voorbeelden: L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS ( 1999), 842, nr. 
202. 
(5175) Zie voor volgende voorbeelden: Brussel 9 juni 1959, J. T. 1959, 528 (overeenkomst voor organisatie 
van een verkaveling - 100.000 BEF voor verricht werk en gederfde winst); Gent 16 november 1990, T.G.R. 
1991, 8 (60.000 BEF voor de opzegging van een volledige architectenopdracht voor de bouw van een villa); 
Gent 30 mei 1997, T.G.R. 1997, ( 140), 144 en A.J.T. 1997-98, 199 (7.000 DEM voor de opzegging van de 
overeenkomst met een bekende operazangeres); Kh. Brussel 2januari 1952, J.C.Br. 1953, (297), 302, vier
de overwegende (opzegging van een overeenkomst met een schrijnwerker voor de restauratie van oude 
meubels en het vervaardigen van nieuwe); Kh. Bergen 9 september 1997, T.B.H. 1998, (459), 462, zevende 
overwegende (installatie van een informaticasysteem - 135.000 BEF); Vred. St.-Jans-Molenbeek 7 februari 
1939, J.J.P. 1939, (294), 297. 
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Deze moeilijkheid neemt niet weg dat ook in deze gevallen de gederfde winst moet 
worden vergoed (5176). Concreet heeft de begroting van de winst dan betrekking op 
het verlies van de kans van de makelaar om een bepaalde commissie op te strijken 
(5177). 

4. Uitzonderlijke winsten 

1190. Alhoewel oudere rechtsleer (5178) dit betwist, heeft de aannemer ook recht op 
vergoeding van uitzonderlijke winsten die hij omwille van bijzondere omstandighe
den had kunnen opstrijken (5179). Ook dit vloeit voort uit het vereiste om de concrete 
winst van een bepaalde opdracht te bepalen en wordt geenszins verhinderd door art. 
1150 B.W. dat terzake niet van toepassing is (zie randnr. 1176). 

D. Vergoeding van de morele schade? 

1191. Men is het erover eens dat de vergoeding van art. 1794 B.W. niet een vergoe
ding voor de morele schade omvat, dit in tegenstelling tot de contractuele schadever
goeding in geval van wanprestatie (5180). Dit is in de praktijk van belang aangezien 

(5176) Brussel 26januari 1998, J.LM.B. 1998, 1469; Kh. Brussel 5 juli 1990, Rev. not. b. 1991, (462), 464; 
X. DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 543, nr. 6. 
Anders: Kh. Brussel 7 oktober 1963, J.C.Br. 1964, (30), 35, tweede overwegende (art. 1794 niet van toepas
sing op makelaarsovereenkomst aangezien de winst moeilijk te berekenen is en deze overeenkomst als alea
toir moet worden beschouwd). 
Vgl. enigszins anders: P.-A. FORIERS, o.c" in Les intermédiaires commerciaux, 114, nr. 118 (geeft even
wel enkel een bepaalde strekking weer, op de volgende pagina lijkt deze auteur zich aan te sluiten bij de leer 
die de toekenning van een vergoeding ten belope van de lucrum cessans toestaat). 
(5177) Brussel 26 januari 1998, J.L.M.B. 1998, (1469), 1470-1471; Kh. Brussel 5 juli 1990, Rev. not. b. 
1991, (462), 464; X. DIEUX, o.c" R.C.J.B. 1981, 543, nr. 6; M.-A. FLAMME, P. FLAMME, A. DEL
VAUX en F. POTTIER, 509, nr. 624; P.-A. FORIERS, o.c" T.B.H. 1983, 180, nr. 27. 
Vgl.: Kh. Gent 26 juni 1952, R. W. 1953-54, (77), 79-80 (bij de berekening van de gederfde winst ten gevol
ge van de opzegging van de makelaarsovereenkomst moet rekening worden gehouden met een "alea" - in 
het hoedje is ten onrechte sprake van de matiging van hel loon van de lasthebber). 
(5178) A. DELVAUX, 238, nr. 138 (dit standpunt dient evenwel te worden begrepen vanuit de klassieke 
visie op art. 1794 B.W. als een toepassing van de gemeenrechtelijke schadevergoeding zodat de art. 1150 en 
1151 B.W. zich verzetten tegen de toekenning van een vergoeding voor deze uitzonderlijke winsten); M.-A. 
FLAMME en J. LEPAFFE, 195, nr. 291 (idem). 
(5179) T. DELAHA YE, o.c" 89, nr. 68; C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 46. 
(5180) Cass. 8 oktober 1959, Pas. 1960, 1, 165 en Arr. Verbr. 1960, 111 (verbreking van een arrest dat een 
vergoeding had toegekend voor het "zedelijk nadeel dat hij noodzakelijk geleden heeft bij al zijn leveran
ciers en bij zijn vakgenoten ten gevolge van ". de verbreking van het contract"); Gent 6 maart 1990, T. G.R. 
1990, (2), 3-4, randnr. 3.2 (opzegging van een overeenkomst met een jonge architect voor de uitvoering van 
een prestigieus project - geen vergoeding voor ontnemen van kans op naambekendheid) ; Kh. Brussel 
13 oktober 1971. B.R.H. 972, (166), 173-174; T. DELAHAYE, o.c" 89-90, nr. 69; A. DELVAUX en 
D. DESSARD, 250, nr. 333; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 1060, nr. 914; A. FETTWEIS, o.r" Act. dr. 
1992, 397; M.-A. FLAMME, Traité, 2, 969, nr. 1172; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1984), 386, 
nr. 420; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 195, nr. 290; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 554; 
C. LEVINTOFF en P.-A. FORIERS, o.c" T. Aann. 1977, 47-48; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de 
service, 286, nr. 4; C. PAULUS, 43, nr. 56; P. RIGAUX, Le droit de l'architerte, o.c" 446, nr. 471; L. SI
MONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS (1986), 352, nr. 176, vn. l; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, 
"Art. 1794 B.W"" 55, nr. 2; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 42, nr. 59. 

".!". 
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de uitvoering van een opdracht voor de aannemer soms een belang heeft dat de betref
fende opdracht of het aan die opdracht klevende financiële belang overstijgt, bijvoor
beeld het opdoen van ervaring, het verkrijgen van naambekendheid, een goede naam, 

Een morele schadevergoeding zou in voorkomend geval wel kunnen worden toege
kend indien de opdrachtgever bij de opzegging rechtsmisbruik heeft begaan (zie rand
nr. 1156) (5181 ). In dat geval maakt deze vergoeding deel uit van de vergoeding die op 
grond van deze fout verschuldigd is. 

E. Verrekening van het reeds betaalde deel van de prijs 

1192. Indien de opdrachtgever op het ogenblik van de opzegging reeds een deel van 
de aannemingsprijs had betaald, dient dit met de vergoeding van de aannemer te wor
den verrekend (5182). In voorkomend geval moet de aannemer (een deel van) de ver
kregen gelden teruggeven (5183). 

IV. Schadebeperkingsplicht 

1193. Ondanks het feit dat de opzeggingsvergoeding op grond van art. 1794 B.W. 
niet als een contractuele schadevergoeding kan worden beschouwd, verzet m.i. geen 
enkel principieel argument zich tegen de toepassing van de leer van de schadebeper
kingsplicht op de schadeloosstelling van art. 1794 B.W. (5184). De grondslag van de 

.. ./ ... 
Zie evenwel: Gent 30 mei 1997, T.G.R. 1997, (140), 144 en A.J. T. 1997-98, 199 (bij begroting van de scha
devergoeding die verschuldigd is bij de opzegging van een operazangeres, houdt het Hof er rekening mee 
dat het concert de zangeres veel naambekendheid zou geven en een nieuw forum zou bieden); Rb. Brussel 
28 december 1898, Pas. 1899, III, 49 (dit vonnis is evenwel te begrijpen vanuit de oude visie op art. 1794 
B.W. - opdrachtgever begaat fout door op te zeggen); G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 462, 
nr. 2038; M. PLANJOL en G. RIPERT, 187, nr. 937; B. VAN HOUTTE, o.c" Jura Fale. 1977-78, 366 (is 
van oordeel dat de vergoeding voor de morele schade begrepen is in de post van "alles wat hij bij de aanne
ming had kunnen winnen"). 
(5181) A. DELVAUX en D. DESSARD, 250, nr. 333; H. DE PAGE, 1060, nr. 914: Y. MERCHIERS, o.c., 
in Les contrats de service, 286, nr. 4. 
(5 J 82) Kh. Brussel 2 januari 1952, J.C.Br. 1953, 297; Kh. Bergen 9 september 1997, T.B.H. 1998, (459). 
462: Pand. h" tw. Entrepreneurd'ouvrages, 251, nr. 458: T. BORMANS, 433, nr. 1496; T. DELAHAYE, 
o.c" 88, nr. 66; A. DELVAUX, 239, nr. 138; J. HUET, 1311, nr. 32368. 
In ~zelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 165, nr. 541. 
In dezelfde zin voor Nederland: R. v .A. 17 juli 1978, Bouw r. 1978, (776), 778, eerste kolom, vijfde overwe
gende. 
(5183) Pand. h" tw. Entrepreneur d'ouvrages, 251, nr. 458; T. BORMANS, 433, nr. 1496; T. DELA
HA YE, o.c" 88, nr. 66; A. DELVAUX, 239, nr. 138; POTHIER, 411, nr. 442; M. TROPLONG, 389, nr. 
1027. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, o.c" in Festschrift fiir Horst Lacher zum 65 Ge
hurtstag, 37, nr. 3; P. GAUCH, 165, nr. 541. 
(5184) Zie voor de berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding in Duitsland:(§ 649 BGB) "er muB sich 
jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart 
oder ... zu erwirben böswillig unterläBt". 

. . ./." 
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schadebeperkingsplicht in het kader van de contractuele aansprakelijkheid rust im
mers op het gemeenrechtelijke leerstuk van de aanvullende werking van de goede 
trouw tussen contractanten (5185). 

De aannemer moet met andere woorden alle redelijke maatregelen nemen om de scha
de ten gevolge van de opzegging zo veel mogelijk te beperken, zoals bijvoorbeeld het 
nemen van alle redelijke maatregelen om materialen die hij heeft aangekocht elders te 
gebruiken ofte verkopen (5186). 

V. Opeisbaarheid 

1194. De vordering tot schadeloosstelling vloeit voort uit de loutere opzegging en is 
dan ook opeisbaar op het ogenblik van de opzegging zelf (5187). In de praktijk wordt 
deze vordering echter pas later zeker en vaststaand, meer bepaald op het ogenblik van 
de begroting van de posten. 

"./. .. 
Zie voor Nederland: Hof 's Hertogenbosch 18 april 1978, Bouwr. 1978, (691 ), 695, eerste kolom, vierde 
overwegende (opvolgende aannemer biedt aan ontwerpen en tekeningen over te nemen, hetgeen de eerste 
aannemer weigert - " ... blijkens de tekst van artikel 1647 van het Burgerlijk Wetboek het hier een vordering 
van de aannemer betreft tot schadeloosstelling en niet valt in te zien, waarom op de aannemer niet de ver
plichting zou rusten de schade waarvoor hij vergoeding vordert, zo veel mogelijk te beperken"). 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, o.c., in Festschrift Jur Horst Lacher zum 65 Ge
hurtstag, 39, nr. 4; P. GAUCH, 169, nrs. 554-556. 
Zie evenwel: Trib. Féd. 27 oktober 1970, 96 ATF Il, (192), 199, ov. 8. 
(5185) Zie onder andere: R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DEL Yen B. DE TEMMERMAN, o.c., T.P.R. 
1994, 466, nr. 189. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, o.c., in Festschrift für Horst Locher zwn 65 Ge
hurtstag, 39, nr. 4. 
(5186) P. GAUCH, o.c., in Festschrififür Horst Lacher zwn 65 Geburtstag, 39, nr. 4; P. GAUCH, 169, 
nr. 556. 
(5187) P. GAUCH, o.c., in Festschrift.fur Horst Lacher zum 65 Geburtstag, 37, nr. 3; P. GAUCH, 165, 
nr. 540 en 170, nr. 557. 
Anders: Trib. Féd. 13 juni 1991, 117 ATF Il (273), 278. 
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§ 5. AFWIJKINGEN 

1. Algemeen 

1195. Art. 1794 B.W. is geenszins van openbare orde of van dwingend recht (5188). 
Partijen kunnen er derhalve volledig rechtmatig van afwijken. Deze afwijking kan 
zowel betrekking hebben op het principe van de opzegbaarheid (Il) als op de bepaling 
van de opzeggingsvergoeding (III) (5189). 

(5188) Dit wordt algemeen aanvaard: Antwerpen 19 januari 1976, R. W. 1976-77, 159; Brussel 1 oktober 
1976, Res Jur. !mm. 1976, 7; Bergen 22 maart 1984, onuitg" aangehaald bij M. GODFROID en J. LEPAF
FE, "Champ d'application de !'art. 42D de l'arrêté ministerie! du JO août 1977 en cas de renonciation par 
I' Administration à la totalité du marché conclu'', T. Aann. 1990, 465 (inzake een clausule waarbij de op
dracht kon worden gewijzigd zonder vergoedingsplicht van de opdrachtgever); Gent 6 maart 1990, T.G.R. 
1990, (2), 4, randnr. 3.2.; Brussel 13 november 1997, J.L.M.B. 1998, 1823, bevestigd door Cass. 22 oktober 
1999, Arr. Cass. 1999, 1318, R.C.J.B. 2001, 103, noot l. MOREAU-MARGREVE, J.L.M.B. 2000, 476 en 
T.B.H. 2000, 181; Kh. Namen 28 mei 1959, J.L. 1959-60, 53 (was evenwel van oordeel dat de clausule 
waarbij de opdrachtgever tot aan de definitieve gunning wijzigingen kon doorvoeren, niet als een contrac
tuele afwijking kon worden beschouwd); Kh. Brussel 7 oktober 1963, J.C.Br. 1964, (30), 34, tweede over
wegende; Kh. Brussel 20 maart 1974, J. T. 1975, 13; Kh. Brussel 19 juni 1989, T. Aann. 1990, (395), 400, 
eerste kolom, tweede en derde overwegende (architectenovereenkomst); Kh. Charleroi 29 oktober 1996, 
J.L.M.B. 1997, ( 1289), 1292, derde overwegende; Juriscl. civ., art. 1788-1794, Fase. 2, 10, nr. 61; Pand. b., 
tw. Entrepreneur d'ouvrages, 252, nr. 462; R.P.D.B" tw. Courtier, 93, nr. 193; G. BAERT, 615; T. DELA
HA YE, o.c" 57, nr. 42; C. DELFORGE, o.c" in Lafinducontrat, 131, nr. 126;A. DELVAUX, 234, nr. 137; 
A. DELVAUX en D. DESSARD, 251, nr. 337; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 1060, nr. 914; A. FETT
WEIS, o.c., Act. dr. 1992, 398; M.-A. FLAMMEen P. FLAMME (1976), 75, nr. 174; M.-A. FLAMME en 
P. FLAMME ( 1984), 389, nr. 424; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1991 ), 194, nr. 244; M.-A. FLAM
ME en J. LEPAFFE, 193, nr. 285; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 556, nr. 687; M. GODFROID en 
J. LEPAFFE, o.c" T. Aann. 1990, 465; W. GOOSSENS, "Over managementadviseurs en interimmanagers: 
kwalificatie en aansprakelijkheid", noot onder Kh. Charleroi 3 september 1996, T.R. V. 1999, 446, nr. 12; J. 
HERBOTS en C. PAUWELS (1989), 1358, nr. 409; J. LEPAFFE, o.c., J.T. 1962, 134, nr. 47; Y. MER
CHIERS, o.c" in Les contrats de service, 286, nr. 4; C. PAULUS, 47, nr. 58; M. PLANIOL en G. RIPERT, 
186, nr. 937; L. SIMONTen J. DE GAVRE (1976), 350, nr. 218; V. VAN HOUTTE-VANPOPPEL, "Art. 
1794 B.W"" 56, nr. 5; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 42, nr. 60; M. WUYTSWINKEL en C. 
JASSOGNE, 350, nr. 449. 
Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: Parijs 23 mei 1961, D. 1962, somm., 17 en R.T.D.C. 1962, 130, noot G. 
CORNU; Parijs 29 oktober 1992, D. 1993, l.R., 37 en Rev. Dr. !mm. 1993, noot P. MALINVAUD en B. 
BOUBLI; P. PIC, noot onder Req. 28 december 1892, D.P. 1895, I, 83; 0. PORUMB, o.c., 96. 
Zie in dezelfde zin voor Nederland waar inzake aannemingsovereenkomsten in de bouwsector toepassing 
moet worden gemaakt van de afrekening in art. 14 UAV: R.v.A. 22 augustus 1979, Bouwr. 1979, (940), 943, 
tweede kolom, voorlaatste overwegende (impliciet); R.v.A. 9 oktober 1987, Bouwr. 1988, 73; ASSER
THUNISSEN (Il), 460, nr. 616. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 176, nr. 582. 
In dezelfde zin voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c., 246. 
(5189) Vgl.: C. DELFORGE, o.c" in La.fin du contrat, 131, nr. 126. 
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Il. Onopzegbaarheid 

A. Contractuele onopzegbaarheid 

1. Algemeen 

1196. Op grond van het aanvullende karakter van art. 1794 B.W. kunnen de partijen 
in beginsel overeenkomen dat de overeenkomst onopzegbaar is (5190). De onopzeg
baarheid van de aannemingsovereenkomst kan ook stilzwijgend worden overeengeko
men (5191). 

2. Exclusiviteitsclausules 

1197. Vooreerst geeft de kwalificatie van een exclusiviteitsclausule in de praktijk 
soms aanleiding tot problemen, vooral dan in het kader van makelaarsovereenkom
sten. Een bepaalde strekking is van oordeel dat een exclusiviteitsclausule steeds een 
onopzegbaarheid met zich meebrengt (5192). Beide clausules gaan inderdaad vaak 
hand in hand (5193) doch met een volledige gelijkschakeling kan men het niet eens 
zijn (5194). Een exclusiviteitsclausule verbiedt de opdrachtgever immers om de op
dracht aan een andere aannemer toe te vertrouwen en in voorkomend geval (5195) om 

(5190) Pand. b., tw. Entrepreneurd'ouvrages, 252, nr. 462; G. BAERT, 617; A. DELVAUX, 234, nr. 137; 
V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1794 B.W"., 56, nr. 5. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 176, nr. 583. 
(5191) Zie onder andere: Kh. Brussel 7 oktober 1963, J.C.Br. 1964, (30), 34-35 (onopzegbare makelaars
overeenkomst/ aannemingsovereenkomst aangezien de partijen het regime van het "onherroepelijke man
daat" hadden toegepast); T. DELAHAYE, o.c., 57, nr. 42; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 193, nr. 285; 
M. PLANIOL en G. RIPERT, 186, nr. 937. 
In dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 178, nrs. 590 en 591 (deze auteur gaat wel heel ver en 
stelt dat art. 377 CO niet toepasselijk is indien dit niet aan de omstandigheden is aangepast). 
In dezelfde zin voor de lastgevingsovereenkomst: M. SALLE DE LA MARNIERRE, "Le mandat irrévoca
ble", R. T.D.C. 1937, (241 ). 252, nr. 6; B. TILLEMAN (lastgeving). 315, nr. 558. 
(5192) Zie: Brussel 26 juni 1985, Res Jur. !mm. 1986, nr. 6073, (71), 74; Kh. Brussel 7 oktober 1963, 
J.C.Br. 1964, (30), 34, laatste overwegende. 
Zie voor auteurs die deze strekking vaststellen doch ze terecht bekritiseren: F. BURSSENS, o.c., TOGOR 
1999, (184), 192, nr. 39; Y. MERCHIERS, o.c., T.B.B.R. 1994, 300, nr. 11; F. NAVEZ, o.c.,J.L.M.B. 1997, 
1131, nr. 3. 
Zie verder: W. GOOSSENS. "De kwalificatie van een makelaarsovereenkomst en van de vergoeding die 
verschuldigd is als gevolg van de verkoop door de opdrachtgever - vragen van overgangsrecht m.b.t.·de 
nieuwe wet op de schadebedingen", noot onder Bergen 23 februari 1999, T.B.B.R. 2000, 427-442. 
(5193) Zie bijvoorbeeld: Brussel 17 juni 1977, Res Jur. !mm. 1977, nr. 5639, 321; Bergen 18 januari 1983, 
Rev. not. b. 1983, 393. 
(5194) Zie in deze zin: Gent 12 mei 1987, T. Not. 1987, (338), 341, derde alinea; Kh. Brussel 1 maart 1962, 
J.C.Br. 1962, (297). 299-300, laatste overwegende (inzake een makelaarsovereenkomst: "Ie fait que Ie man
dal était donné à titre exclusif ne signifiait pas qu'il était irrévocable ... "); J. HERBOTS en C. PAUWELS 
( 1989), 1358, nr. 409; Y. MERCHIERS, o.c., T.B.B.R. 1994, 301, nr. 11 ("Exclusiviteit houdt echter niet 
noodzakelijk onherroepelijkheid in".); F. NAVEZ. o.c., J.L.M.B. 1997, 1131, nr. 3; F. NAVEZ, o.c., 
J.L.M.B. 1999, 1361. 
(5195) Zie voor de discussie in het kader van makelaarsovereenkomsten of een exclusiviteitsclausule de 
opdrachtgever verbiedt de opdracht zelf te vervullen (het goed te verkopen): W. GOOSSENS. o.c., T.B.B.R. 
2000, 431-433, nrs. 6-9. 
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de opdracht zelf te vervullen (5196). De exclusiviteitsclausule verschaft de aannemer 
met andere woorden een monopolie op de uit te voeren opdracht (5197). Behoudens 
het geval van een eventueel impliciete onopzegbaarheid, verhindert een dergelijke ex
clusiviteitsclausule de opdrachtgever echter geenszins om de overeenkomst op te zeg
gen (5198), het is enkel niet mogelijk om de uitvoering van het werk aan een derde toe 
te vertrouwen of om het werk zelf uit te voeren. 
Een onopzegbaarheidsclausule verbiedt de opdrachtgever sowieso de overeenkomst 
op te zeggen, op welke wijze dan ook. Dit houdt onder andere in dat de opdrachtgever 
de opdracht niet aan een derde kan toevertrouwen of de opdracht zelf kan uitvoeren 
(zie randnr. 1145 inzake de kwalificatie van dergelijke handelingen als een opzeg
ging). Een onopzegbaarheid impliceert derhalve in beginsel een exclusiviteit (5199). 

B. Onopzegbaarheid "uit nature" - "aannemingsovereenkomsten van gemeenschap
pelijk belang" 

1198. De onopzegbaarheid van een lastgevingsovereenkomst van gemeenschappelijk 
belang is uitgegroeid tot een quasi-zelfstandig leerstuk. In dat kader wordt algemeen 
aanvaard dat het belang dat de lasthebber bij de uitvoering van de lastgeving heeft, de 
niet-toepasselijkheid van de opzeggingsbevoegdheid van art. 2004 B.W. met zich 
meebrengt (5200). Het geldelijke belang (loon) volstaat dan niet, het gaat om het be
lang dat de lasthebber of een derde heeft dat de dienst effectief wordt uitgevoerd 
(5201). 

(5196)F.NAVEZ,o.c.,J.L.M.B.1999, 1361. 
(5197) Y. MERCHIERS, o.c" T.B.B.R. 1994, 301, nr. 11; F. NAVEZ, o.c., J.L.M.B. 1999, 1361. 
(5198) F. BURSSENS, o.c., TOGOR 1999, 192, nr. 38 (deze auteur beperkt dit tot de overeenkomst van 
lastgeving, de oplossing kan echter ook uitgebreid worden naar aanneming van werk); Y. MERCHIERS, 
o.c., T.B.B.R. 1994, 301, nr. 11 (idem); F. NAVEZ, o.c" J.L.M.B. 1999, 1361 (heeft het hierbij zowel over 
aanneming van werk als lastgeving). 
Vgl.: Rb. Brugge 27 april 1993, T. V.B.R. 1993, 168, noot (de opzeggingsmogelijkheid was ook in de over
eenkomst voorzien). 
Zie evenwel: Bergen 19 september 1983, Rec. gén. enr. not. 1984, nr. 23085, 312 (exclusiviteitsbeding in 
makelaarsovereenkomst met daaraan gekoppeld een strafbeding - eigenaars zeggen de overeenkomst op 
zonder dat zij het goed zelf verkopen of op een andere makelaar een beroep doen - het Hof acht het strafbe
ding van toepassing en nietig want overdreven - m.i. had dit probleem niets van doen met de exclusiviteits
clausule aangezien deze clausule de opzegging niet verbood). 
(5199)F.NAVEZ,o.c"J.L.M.B. 1999, 1361. 
(5200) Cass. 28 juni 1993, Pas. 1993, l, 629, R. W. 1993-94, 1425, noot A. VAN OEVELEN, ter bevestiging 
van Bergen 29 oktober 1991 en R.R.D. 1992, 222, noot D. ETIENNE. 
Zie eveneens: Cass. fr. 6 januari 1873, D.P., I, 116; Cass. fr. 13 mei 1885, D.P. 1885, l, 350: Cass. fr. 
2 februari 1891, D.P. 189 l, I, 197; Cass. fr. 8 oktober 1969 (eerste arrest), D. 1970, Jur., 143, noot J. LAM
BERT; Cass. fr. 3 juni 1997, Bull. Civ. IV, nr. 172, 153; Cass. fr. 29 februari 2000, Bull. Civ. IV, nr. 44, 37; 
C. JASSOGNE, "L'intérêt commun", in B. PINCHARTen J.-P. TRIAILLE (coord.), Les contrats de distri
hution commerciale en droit he/ge et en droitfrançais, Brussel, Larcier, 1996, 14; M. SALLE DE LA 
MARNIERRE, o.c., R. T.D.C. 1937, 254 e.v" nrs. 8 e.v.; B. TILLEMAN (lastgeving), 307, nr. 548. 
(5201) Zie voor een meer volledige definitie: A. VAN OEVELEN, o.c" R. W. 1993-94, 1429, nr. 10 (het 
gemeenschappelijk belang is gelegen in "ofwel het persoonlijk belang dat zowel de lastgever als de lastheb
ber hebben om de opdracht tot een goed einde te brengen waarmee de lasthebber werd belast, omdat het gaat 
om het beheer van een goed waarop zowel de lasthebber als de lastgever rechtstreekse rechten hebben en dat 
in die zin een gemeenschappelijk goed is, ofwel in het feit dat de opdracht van de lasthebber bestaat in het 

.. ./ ... 
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Het gemeenschappelijk belang kan dan bijvoorbeeld bestaan in het beheer van een 
gemeenschappelijk goed (5202) of de uitvoering van een werk waaraan beide par
tijen moeten meewerken (5203). 
Zo is sommige rechtspraak van oordeel dat de overeenkomst met een handelsagent 
voor de uitbating van een gemeenschappelijke cliënteel een lastgeving van ge
meenschappelijk belang is (5204), ook de agent heeft er immers belang bij dat de 
cliënteel blijvend wordt bewerkt. 
In dezelfde zin was het Hof van Cassatie van oordeel dat een lastgeving van kinde
ren aan hun vader tot verkoop van hun aller aandelen als een lastgeving van ge
meenschappelijk belang diende te worden beschouwd (5205). 

De vraag rijst of deze gedachtegang mutatis mutandis op de aanneming van werk kan 
worden toegepast. Kan er met andere woorden sprake zijn van een "aannemingsover
eenkomst van gemeenschappelijk belang", een aanneming waarbij ook de aannemer 
belang heeft bij de uitvoering van het werk zodat de opdrachtgever de overeenkomst 
niet kan opzeggen? M.i. is dit wel degelijk het geval (5206). Ook het verrichten van 
een materiële handeling kan immers zowel in het belang van de aannemer als van de 
opdrachtgever geschieden zodat ook de aannemer van werk er in dit geval belang bij 
heeft dat de aannemingsovereenkomst effectief en in natura wordt uitgevoerd (5207). 
Ook hier geldt dat het criterium om de aanneming van werk van de lastgeving te on-

. ../. .. 
verwezenlijken van een werk voor de uitvoering waarvan de medewerking en de deelneming van beide par
tijen noodzakelijk is"). 
Zie eveneens: M.-E. ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, Parijs, Economica, 2002, 126. 
nr. 179; 1. DEMUYNCK, o.c" R. Cass. 1993, 192; C. JASSOGNE, o.c" in Les contrats de distrihution com
merciale en droit beige et en droitfrançais, 14; B. TILLEMAN (lastgeving), 308-309, nrs. 550-551. 
(5202) Zie bijvoorbeeld: Cass. fr. 13 mei 1885, D.P. 1885, 1, 350; Rb. Brussel 29 juni 1892, Pand. pér. 
1892, nr. 1291, 704 (beheer van een nalatenschap); J. LAMBERT, noot onder Cass. fr. 8 oktober 1969, D. 
1970, Jur" 147. 
(5203) Cass. 28 juni 1993, Pas. 1993, 629 en R. W. 1993-94, (1425), 1426, derde overwegende, noot 
A. VAN OEVELEN, ter bevestiging van Bergen 29 oktober 1991, R.R.D. 1992, 222, noot D. ETIENNE 
(inzake het gezamenlijk zoeken van een koper voor aandelen: "Overwegende dat lastgeving van gemeen
schappelijk belang is onder meer wanneer de opdracht van de lasthebber bestaat in het maken van een werk 
voor de uitvoering waaraan de beide partijen noodzakelijk moeten samenwerken en deelnemen"); B. TIL
LEMAN (lastgeving), 341, nr. 554. 
(5204) Kh. Brussel 16 april 1927, J.C.Br. 1929, (259), 263, twee laatste overwegendes (agentuur die wordt 
toegekend om een product te lanceren aan diegene die het verkoopsmonopolie op dit product heeft, is van 
gemeenschappelijk belang). 
Zie eveneens: Cass. fr. 8 oktober 1969 (eerste arrest), D. 1970, Jur" 143, noot J. LAMBERT. 
(5205) Cass. 28 juni 1993, Pas. 1993, 629 en R. W. 1993-94, (1425), 1426, derde overwegende, noot 
A. VAN OEVELEN. 
(5206) In deze zin: P.-A. FORIERS, La caducité des oh/igations contractuelle.1· par disparition d'un élé
ment essentie/ à leur fonnation, o.c" 174-175, nr. 160 en 181, nr. 166. 
Zie in dezelfde zin voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 178, nr. 591; P. TERCIER, noot onder TC VD 
5 mei 1994, Baur. 1997, afl. 2, 53. 
In dezelfde zin voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c" 246-247 ("Ein Verzicht des Bestellers auf sein 
Kündigungsrecht kann auch aus den Umständen zu entnehmen sein, so insbesondere dann, wenn nach der 
Art des Werkes oder dem sonstigen Inhalt des Vertrages ein durch die Interessen des Unternehmers begrün
deter Anspruch auf die Durchführung des Vertrages als vereinbart anzunehmen ist"). 
(5207) Zie: P. GAUCH, 178, nr. 591 ("".il peut y avoir des cas pour lesquels Ie maître n'a pas Ie droit ".de 
se départir du contra! sur la base de l'art. 377 CO parce que cela s'avère manifestement incompatible avec 
l'intérêt propre de !'entrepreneur à l'exécution cffective de l'ouvrage "".). 
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derscheiden (stellen van een materiële handeling dan wel vertegenwoordiging) niet 
dienend is om een onderscheid op het vlak van de opzegbaarheid van een overeen
komst van gemeenschappelijk belang te rechtvaardigen. Daarenboven is de onderlig
gende grondslag van de opzegbaarheid in het kader van de aanneming van werk en in 
het kader van de lastgeving in heel grote mate gelijklopend (zie randnr. 1116) zodat 
ook de afwijking van het gemeenschappelijke belang gemeen is aan beide overeen
komsten. Indien het nut van de uitvoering van de overeenkomst aan beide partijen ge
meenschappelijk is, is het immers niet enkel aan de opdrachtgever om hierover te oor
delen. 
Zo kan de onopzegbaarheid van overeenkomsten die aanleiding geven tot auteursrech
telijke bescherming m.i. als een toepassing van dit beginsel worden beschouwd, ook 
de dienstverstrekker / auteur heeft in dit geval een belang bij de uitvoering van de 
overeenkomst dat het louter financiële overstijgt (zie randnr. 1138) (5208). In navol
ging van hetgeen inzake lastgeving geldt (5209), kan het gemeenschappelijk belang 
ook voortvloeien uit het feit dat de aannemingsovereenkomst in een groter contrac
tueel geheel kadert, bijvoorbeeld de ontwikkeling of uitvoering van een groot project 
(5210). 

Het voorbeeld van de handelsagent die verbonden is met zijn opdrachtgever door 
een lastgeving van gemeenschappelijk belang aangezien een gemeenschappelijk 
cliënteel wordt bewerkt, illustreert de algemene draagwijdte van dit leerstuk. In
dien men de handelsagent per hypothese zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid 
zou afnemen, neemt dit immers niet weg dat hij blijvend een belang heeft bij de 
bewerking van zijn cliënteel en dus bij de uitvoering van de overeenkomst. De 
omschakeling van de kwalificatie heeft met andere woorden geen invloed op het 
bestaan van een gemeenschappelijk belang en de invloed hiervan op de (on-) op
zegbaarheid. 
Hetzelfde geldt indien een aantal eigenaars van een pakket aandelen één onder hen 
zouden belasten met het zoeken van een koper en het voeren van onderhandelingen 
zonder hem een vertegenwoordigingsbevoegdheid te geven (een makelaarsop
dracht). Het feit dat deze dienstverstrekker niet over een vertegenwoordigingsbe
voegdheid beschikt en derhalve niet als een lasthebber kan worden beschouwd, 
verhindert niet dat ook hij persoonlijk belang heeft bij de uitvoering van zijn op
dracht. 

(5208) Vgl.: R. GRIMME, 246. 
(5209) Brussel 13 juli 1953, R. W. 1953-54, (165), 170; Rb. Charleroi 24 maart 1883, Pas. 1883, III, 291; 
I. DEMUYNCK, o.c., R. Cass. 1993, 192; D. ETIENNE, noot onder Bergen 29 oktober 1991, R.R.D. 1992, 
225; A. VAN OEVELEN, o.c., R. W. 1993-94, 1428, nr. 6. 
(5210) Zie eveneens: P. GAUCH, 178, nr. 591 (geeft het voorbeeld van een overeenkomst voor de bouw van 
een woning die in een groot wooncomplex is geïntegreerd). 
In dezelfde zin voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c., 246. 
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Een blik op de buitenlandse stelsels geeft een vertekend beeld. Een algemene toe
passing van het leerstuk van "dienstenovereenkomst van gemeenschappelijk be
lang" lijkt in een aantal landen te worden aanvaard (5211 ). 
In het Duitse recht zijn er zelfs voorstellen geweest om het opzeggingsrecht van 
§ 649 BGB inzake aanneming van werk als volgt aan te vullen (5212): "Diese Kün
digung ist ausgeschlossen, wenn der Untemehmer ein besonderes Interesse an der 
Durchführung des Vertrages hat und der Besteller dies bei AbschluB des Vertrages 
erkennen konnte." 
In het Franse recht ligt een uitbreiding van het regime van het leerstuk van het ge
meenschappelijk belang buiten het kader van de lastgevingsovereenkomst proble
matisch. Het Franse Hof van Cassatie verwierp een dergelijke uitbreiding immers 
voor overeenkomsten die niet als een lastgevingsovereenkomst kunnen worden be
schouwd (5213). 

1199. Om die reden is m.i. ook de bewaargevingsovereenkomst waarbij de bewaar
nemer een effectief belang heeft bij de bewaring van het depositum, onopzegbaar 
(5214). Het argument dat art. 1944 B.W. terzake geen onderscheid maakt (5215), 
houdt m.i. geen stand aangezien ook de artikelen 2003, 2004 en 1794 B.W. geen on
derscheid maken en de onopzegbaarheid uit de grondslag van de opzegbaarheid voort
vloeit en deze ratio ook voor de bewaargevingsovereenkomst opgaat (zie randnr. 
1116). 

111. Contractuele bepaling van de opzeggingsvergoeding 

A. Algemeen 

1200. De opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt ipso facto de 
betaling van de in art. 1794 B. W. bepaalde opzeggingsvergoeding met zich mee, hier
voor is niet vereist dat de betaling van een opzeggingsvergoeding contractueel voor
zien is (zie randnr. 1173). De partijen kunnen evenwel overeenkomen om de opzeg
gingsvergoeding forfaitair contractueel te bepalen of zelfs om het recht op een opzeg-

(5211) Zie voor het Zwitserse recht: P. GAUCH, 178, nr. 591. 
Zie voor het Duitse recht: R. GRIMME, o.c" 246-247 ("Ein Verzicht des Bestellers auf sein Kündigungs
recht kann auch aus den Umständen zu entnehmen sein, so insbesondere dann, wenn nach der Art des Wer
kes oder dem sonstigen Inhalt des Vertrages ein durch die Interessen des Unternehmers begründeter 
Anspruch auf die Durchführung des Vertrages als vereinbart anzunehmen ist"). 
(5212) Zie: R. GRIMME, o.c., 247. 
(5213) Cass. fr. 25 juni 1986, Bull. Civ. 1, nr. 269, 189 ("".que la convention litigieuse était un contrat 
d'exercice de la chimiothérapie, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait dorre utilement 
avoir fait référence à la notion de mandat d'intérêt commun qui n'est pas applicable et qu'elle a ... écarté 
également toute référence à la notion de contra! d'intérêt commun"). 
Zie over deze rechtspraak: J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les e.ffets du contrat, o.c., 344 e.v., 
nr. 282 e.v. 
Zie daarentegen: M.-E. AN CEL, La prestation caractéristique du contra!, o.c" 126 e. v" nr. 179 e.v. 
(5214) Comra: B. TILLEMAN (bewaargeving, bruikleen), 288, nr. 651. 
(5215) B. TILLEMAN (bewaargeving, bruikleen), 288, nr. 651. 
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gingsvergoeding uit te sluiten (bijvoorbeeld door in de overeenkomst een opzeg
gingstermijn op te nemen) (5216). 

B. Kwalificatie 

1201. Een clausule waarin de opzeggingsvergoeding forfaitair wordt bepaald, kan 
niet als een schadebeding worden beschouwd (5217). Een schadebeding bepaalt im
mers de schade die de schuldeiser in geval van een contractuele fout lijdt en veronder
stelt derhalve een fout van de opdrachtgever; een opzeggingsvergoeding bepaalt daar
entegen de vergoeding waar de aannemer in geval van opzegging recht op heeft 
(5218). Een opzegging kan ten andere geen aanleiding geven tot de toepassing van een 
schadebeding aangezien de opzegger bij de opzegging een recht uitoefent en derhalve 
geenszins een fout begaat (zie randnr. 1104). Theoretisch staan beide begrippen der
halve diametraal tegenover elkaar (5219). 

(5216) Gent 3 februari 1967, R.W. 1966-67, 1966 (opzeggingstermijn van één maand, geen bijkomende 
opzeggingsvergoeding); Kh. Brussel 19 juni 1989, T. Aa1111. 1990, (395 ), 400, eerste kolom, tweede en derde 
overwegende (uitsluiting van vergoeding voor gederfde winst in architectenovereenkomst - geldig); G. 
BAERT, 617; M.-A. FLAMME en P. FLAMME (1991), 194, nr. 244; P.-A. FORIERS en F. GLANS
DORFF, 555, nr. 686; T. HUC, 599, nr. 430. 
(5217) Zie specifiek ten aanzien van aanneming van werk: Cass. 22 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1318, 
R.C.J.B. 2001, 103, noot I. MOREAU-MARGREVE, J.L.M.B. 2000, 476 en T.B.H. 2000, 181, ter bevesti
ging van Brussel 13 november 1997, J.L.M.B. 1998, ( 1823 ), 1826, tweede overwegende ("Overwegende dat 
artikel 1229, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het strafbeding de schade vergoedt die de 
schuldeiser lijdt ten gevolge van het niet-nakomen van de hoofdverbintenis; dat daaruit volgt dat het als straf 
bedongen bedrag enkel kan bestaan in een forfaitaire vergoeding voor de schade die de schuldeiser kan lij
den ten gevolge van het niet-nakomen van die verbintenis en derhalve geen strafbeding in de zin van artikel 
1229 kan zijn het beding waarin een geldsom wordt overeengekomen niet ter vergoeding van de schade, 
maar als tegenprestatie voor de in de overeenkomst vastgelegde mogelijkheid om die overeenkomst eenzij
dig te verbreken: dat het in dat geval in de regel niet aan de rechter staat de verhouding tussen het overeen
gekomen bedrag en de schade die door de eenzijdige verbreking kan worden veroorzaakt, te beoordelen"); 
Brussel 6 juni 1986, Res Jur. /mm. 1986, nr. 6097, (249), 256-257 (contractuele toepasselijkheid van norm 
nr. 2 geen schadebeding); Bergen 2 december 1996, J.T. 1997, 341; Luik 5 juni 1997.J.L.M.B. 2000, (144), 
149 (contractuele toepassing van norm nr. 2 geen schadebeding); Kh. Brussel 10 december 1965, J.C.Br. 
1966, ( 173), 175 (forfaitaire som in geval van makelaarsovereenkomst kan niet worden herleid); Juriscl. 
civ., art. 1788-1794, Fase. 2, 10, nr. 61; J. HERBOTS en C. PAUWELS (1989), 1358, nr. 409; H. PERI
NET-MARQUET, 883, nr. 5540. 
Zie in het algemeen: Cass. 8 december 1988, Arr. Cass. 1988-89, 427; Cass. 6 december 1996, A.J.T. 1997-
98, l 02; Brussel 22 mei 1986, B.R.H. 1988, 192, noot C.S. (rechtspraak met betrekking tot schadebedingen 
niet van toepassing op clausules die de opzeggingsvergoeding vastleggen -kritische noot C.S.: wel toepas
selijk indien het enig doel van dergelijke clausules is om de rechtspraak m.b.t. schadebedingen te omzeilen); 
Brussel 2 oktober 1991, T.B.H. 1992. 267; K. VAN RAEMDONCK, noot onder Brussel 12 december 1995. 
R.W. 1996-97, 987, nr. 2. 
Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: Parijs 29 oktober 1992. D. 1993, !.R., 37 en Rev. Dr. /mm. 1993, noot 
P. MALINV AUD en B. BOUBLI. 
Vgl. anders: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 456, nr. 469. 
Vgl. voor het Zwitserse recht waar er sprake is van "unechte Konventionalstrafe": P. GAUCH. 176. nr. 583. 
(5218) Brussel 6 juni 1986, Res Jur. /mm. 1986, nr. 6097, (249), 256-257; E. WYMEERSCH, "Stratbedin
gen o.m. inzake enkele kredietovereenkomsten", in Liber amicorum E. Krings, Brussel, Story-Scientia, 
199 l, 925-926, nrs. 6-7. 
Zie voor een vonnis dat zeer uitgebreid ingaat op het onderscheid tussen beide: Kh. Brussel 20 februari 
1970, B.R.H. 1970, 681-713. 
(5219) D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, Parijs. LGDJ. 1992, 170, nr. 31 l. 
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C. Matiging/ nietigheid van overdreven contractuele vergoedingen? 

1202. Aangezien de clausule waarbij een opzeggingsvergoeding wordt toegekend, 
strikt juridisch niet als een schadebeding kan worden beschouwd, is een dergelijke 
contractuele opzeggings- of verbrekingsvergoeding niet onderworpen aan de mati
gingsbevoegdheid van de rechter op basis van art. 1226 B.W. (5220). Dit standpunt 
moet evenwel onder invloed van twee elementen worden genuanceerd. 

Vooreerst heeft de rechter de bevoegdheid om het betreffende beding te (her-) kwali
ficeren (5221 ), bijvoorbeeld indien de contractuele vergoeding zeer hoog is en veeleer 
een ontradend effect heeft (5222). 

Ten tweede kunnen ook opzeggingsvergoedingen een schadevergoedend karakter heb
ben (5223). Een niet onbelangrijke strekking in rechtsleer en rechtspraak is dan ook van 
oordeel dat opzeggingsvergoedingen die eenzelfde finaliteit hebben als een strafbeding 
nietig kunnen worden verklaard indien zij overdreven zijn of indien de aannemer er baat 
bij heeft de overeenkomst niet uit te voeren en de opzeggingsvergoeding er de aannemer 
met andere woorden toe aanzet om het werk niet uit te voeren (5224). 

(5220) Zie met betrekking tot de toestand na de nieuwe wet: Rb. Hasselt 28 mei 2001, T.B.B.R. 2002. 241 
(inzake een makelaarsovereenkomst-evenwel rechtsmisbruik); B. WYLLEMAN, '"Nieuwe wetgeving in
zake stratbedingen en moratoire intrest", A.I. T. 1998-99, (701 ), 703, nr. 5 (clausule die voorziet in opzeg
gingsvergoeding is geen schadebeding). 
Zie vóór de wet van 1998: Brussel 22 mei 1986, B.R.H. 1988, 192, noot C.S. (rechtspraak met betrekking tot 
schadebedingen niet van toepassing op clausules die de opzeggingsvergoeding vastleggen - kritische noot 
C.S.: wel toepasselijk indien het enig doel van dergelijke clausules is om de rechtspraak m.b.t. schadebedin
gen te omzeilen); Brussel 2 oktober 1991, T.B.H. 1992. 267; R. PASCARIELLO, noot onder Gent 8 januari 
1997, A.J.T. 1997-98, 7; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, o.c" J.T. 1996, 735, nr. LB. 
Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: Cass. fr. 6 maart 2001, Contr. Conc. Cons. juli 2001, 13 en R.T.D.C. 
2001, 589; Parijs 29 oktober 1992, D. 1993, !.R" 37 en Rev. Dr. /mm. 1993, noot P. MALINVAUD en 
B. BOUBLI. 
(5221) Luik 24 mei 1988, J.L.M.B. 1988, 1556, noot D.-M. PHILIPPE; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, 
F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, o.c" T.P.R. 1994, 684, nr. 359; S. STJJNS, D. VAN GERVEN en 
P. WERY, o.c" J. T. 1996, (689), 735, nr. 133. 
(5222) I. MOREAU-MARGREVE, "Que! sort réscrvcr aux clauses reconnaissant à une partie une faculté 
de ne pas exécuter Ie contra! moyennant Ie paiement d'une somme d'argent", noot onder Cass. 19 oktober 
1999, R.C.J.B. 2001, 128. 
(5223) K. VAN RAEMDONCK, o.c" R. W. 1996-97, 987, nr. 3; E. WYMEERSCH, o.c" in Liber amicorum 
E. Kring.1" 927, nr. 7. 
(5224) C.S" noot onder Brussel 22 mei 1986, B.R.H. 1988, 192; K. VAN RAEMDONCK, o.c" R. W. 1996-
97. 988, nr. 4; E. WYMEERSCH, o.c" B.R.H. 1982. 439. nr. 33; E. WYMEERSCH, o.c" in Liber amicorum 
E. Krings, 927, nr. 7. 
Zie specifiek inzake aanneming van werk en art. 1794 B. W.: Bergen 2 december 1996, J. T. 1997, 341 (33 o/r 
van prijs in geval van opzegging- geen schadebeding- nietig omwille van overdreven karakter); Rb. Veur
ne 28 januari 1999, A.J. T. 1999-2000, (302), 304, nr. 4, noot B. WYLLEMAN (kadert het probleem in art. 
1794 B.W. -evenwel toepassing van nieuwe artikelen 1226 en 1231 B.W.); Vred. Deurne 7 december 1984, 
R. W. 1987-87, 2667; A. DELVAUX en D. DESSARD, 252, nr. 337; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats 
de ser\'ice, 286-287, nr. 5 (citeert hierbij rechtspraak m.b.t. schadebedingen); H. PERINET-MARQUET, 
883, nr. 5540. 
Specifiek inzake aanneming van werk na de wetswijziging van 1998: I. MOREAU-MARGREVE, o.c" 
R.C.J.B. 2001, 129-130 en 133-135. 
Deze strekking kent succes in de rechtspraak: Brussel 29 mei 1995, J.L.M.B. 1995, 1263; Brussel 12 decem
ber 1995, R.W. 1996-97. noot K. VAN RAEMDONCK; Bergen 2 december 1996, J.T. 1997, 341; Gent 
Sjanuari t997,A.J.T. 1997-98. 5. 
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EINDE- OVERLIJDEN, ONBEKWAAMHEID, FAILLISSEMENT EN GERECHTELIJK AKKOORD 

§ J, INTUITU PERSONAE 

Specifieke bibliografie 

België 

LAGA, H., "Enige bedenkingen omtrent fusie en de overgang van intuitu personae
overeenkomsten", in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 237-
264 

LIEFSOENS, L, "Een toepassing van de schijnleer op fusie door opslorping en het lot 
van overeenkomsten intuitu personae", noot onder Brussel 5 oktober 1988, T,B,H, 
1989, 887-902 

MARCHANDISE, P" "Le changement du cocontractant dans les contrats à presta
tions successives", in Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams 
Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1991, 127-157 

Frankrijk 

ALOUAI, M., "L'élimination de l'intuitu personae dans Ie contrat", in P. DURAND 
(ed.), La tendance à la stabilité du rapport contractuel, Parijs, LGDJ, 1960, 1-36 

BEHAR-TOUCHAIS, M., Le déces du contractant, Parijs, Economica, 1988 

FORTUIT, P., "Le sort des contrats conclus intuitu personae en cas de fusion", noot 
onder Cass. fr. 18 februari 1997, Rev. Soc. 1998, 326-332 

PRIETO, C" La société contractante, Aix-Marseille, Presses universitaires d' Aix
Marseille, 1994 

PRIETO, C" "Evénements affectant la personne de la société contractante", in X, La 
cessation des relations contractuelles d'affaires, Aix-Marseille, Presses universitaires 
d' Aix-Marseille, 1997, 81-107 

V ALLEUR, F" L 'intuitu personae, Parijs, 1938 

Nederland 

WESSELS, B" "Opdrachten verleend met het oog op een persoon", TVVS 1993, 312-
317 

Zwitserland 

GAUCH, P" noot onder Obergericht BL 1 november 1983, Baur. 1984, afl. 3, 54 
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1203. Vooraleer de vraag naar de invloed van het overlijden en de aanverwante ge
beurtenissen zoals faillissement, onbekwaamheid en gerechtelijk akkoord op de aan
nemingsovereenkomst in het bijzonder en de dienstenovereenkomst in het algemeen 
van naderbij te bekijken, dient eerst te worden ingegaan op de intuitu personae-aard 
van de aannemingsovereenkomst en de rechtsgevolgen ervan. 

1. Beginsel 

A. Begrip 

1. Intuitu personae 

1204. In navolging van art. 1110, tweede lid B.W. wordt een overeenkomst intuitu 
personae gesloten indien de identiteit of een bepaalde eigenschap of kunde van de 
medecontractant doorslaggevend is om de overeenkomst te sluiten (5225). Bij intuitu 
personae-overeenkomsten bestaat er met andere woorden een nauw verband tussen de 
gevraagde prestatie en de vaardigheden of identiteit van de betrokken persoon (5226). 

Het begrip overeenkomst intuitu personae is geen homogeen geheel. Binnen dit ka
der worden er een aantal verschillende soorten of gradaties onderscheiden, hetgeen 
ook voor de aannemingsovereenkomst geldt (5227). Verschillende auteurs hebben 

(5225) Bergen 26 december 1990, T.B.H. 1992, 348; Luik 21maart1995, R.R.D. 1995, 468; M. ALOUAI, 
"L'élimination de l'intuitu personae dans Ie contra!", in P. DURAND (ed.), La tendance à la stabilité du 
rapport contractuel, Parijs, LGDJ, 1960, 1, nr. l; P. BOSSARD, noot onder Vred. Gouvin 10 maart 1988, 
J.L.M.B. 1989, 94-95, nr. 5; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, II, 422, nr. 460bis; P. FORTUIT, "Le 
sort des contrats conclus intuitu personae en cas de fusion", noot onder Cass. fr. (ch. com.) 18 februari 1997. 
Rev. Soc. 1998, 326; L. HERVE, "Aperçu général du sort des contrats en cours avant et après l'entrée en 
vigueur des nouvelles lois sur les faillites et sur Ie concordat judiciaire", Act. dr. 1997, ( 421), 425, nr. 3; B. 
HUBEAU, noot onder Vred. Gent 24 juni 1985, R. W. 1988-89, 1094, nr. 3; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, 
F. DEL Yen B. DE TEMMERMAN, o.c., T.P.R. 1994, 243, nr. 47; H. LAGA, "Enige bedenkingen omtrent 
fusie en de overgang van intuitu personae-overeenkomsten'', in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story
Scientia, 1986, 244; L. LIEFSOENS, "Een toepassing van de schijnleer op fusie door opslorping en het lot 
van overeenkomsten intuitu personae", noot onder Brussel 5 oktober 1988, T.B.H. 1989, 888, nr. 3; P. 
MARCHANDISE, "Le changement du cocontractant dans les contrats à prestations successives", in Het 
contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, 1991, (127), 149; C. RENARD, E. VIEUJEAN en Y. 
HANNEQUART, Théorie générale des obligations, o.c., 92, nr. 145; S. RUTTEN, o.c., T.B.H. 2002, 88, nr. 
14; F. VALLEUR, L'intuitu personae, Parijs, 1938, 7, nr. 1; J. VANANROYE, "Het uitgavecontract", Jura 
Fale. 1995-96, 352; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, o.c., 17; P. VAN OMMESLAGHE, 
"L'exécution des contrats de service par autrui", in Les contrats de service, Brussel, Ed. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 1994, (237), 242, nr. 5. 
Vgl. in dezelfde zin de definities die in de rechtspraak worden gegeven: Brussel 5 oktober 1988, T.B.H. 
1989, 883; Luik 19 oktober 1998, T.B.B.R. 2000, 53; Kh. Brussel 7 februari 1995, T.B.H. 1996, 450. 
(5226) P.-Y. GAUTIER, noot bij Cass. fr. 30 mei 2000 en 6 juni 2000, R. T.D.C. 2000, 858; B. WESSELS, 
"Opdrachten verleend met het oog op een persoon", TWS 1993, 314. 
(5227) L. AYNES, noot onder Cass. fr. 7 januari 1992, D. 1992, somm., 278; M. BEHAR-TOUCHAIS, Le 
déces du contractant, Parijs, Economica, 1988, 136-138, nrs. 143-145; P.-A. FORIERS, La caducité des 
obligations contractuelles par disparition d'un élément essentie/ à leur formation, o.c., 32, nr. 27; H. 
LAGA, o.c., in Liber amicorum Jan Ronse, 247-248; H.-P. LEMAITRE, "La réforme du droit des fusions et 
des scissions", DAOR 1993, afl. 29, 24, nr. 32; G. KEUTGEN en J.-F. TOSSENS, "La nouvelle loi sur les 
fusions et les scissions", J. T. 1994, 356, nr. 57; P. VAN OMMESLAGHE, o.c" in Les contrats de service, 
242-243, nr. 5. 
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dan een poging gedaan om deze categorieën te onderscheiden en hieraan rechtsge
volgen te hechten. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten 
waarbij het intuitu personae-karakter uit het voorwerp van de overeenkomst voort
vloeit of de oorzaak is om een bepaalde overeenkomst te sluiten (bijvoorbeeld 
overeenkomsten met een arts of een advocaat, ... ) en overeenkomsten waarbij de 
hoedanigheid of eigenschappen van de medecontractant weliswaar een bepaalde 
rol spelen maar de overeenkomst toch vooral in functie staat van het vervullen van 
een vermogensrechtelijke nood (bijvoorbeeld een schenking). Dergelijke pogingen 
bieden evenwel geen volledige voldoening (5228). Zo is binnen de eerste categorie 
een verdere opdeling mogelijk. Bij bepaalde overeenkomsten is de tussenkomst 
van de medecontractant immers noodzakelijk en kan de overeenkomst zonder hem 
niet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de bestelling van een bepaald kunstwerk van 
een bekend artiest). Bij andere overeenkomsten kan de prestatie objectief wel door 
een ander worden uitgevoerd maar spelen de eigenschappen van de betreffende 
persoon een min of meer grote rol bij het sluiten van de overeenkomst zodat een 
vertrouwensrelatie tot stand komt (5229). Een abstracte opdeling en hieraan ver
bonden koppeling van rechtsgevolgen is met andere woorden niet mogelijk, het
geen ook zal blijken bij de vraag of de aannemingsovereenkomst als een overeen
komst intuitu personae kan worden beschouwd (zie randnrs. 1207-1209). 

2. Overeenkomsten met vennootschappen 

a. In aanmerking van de rechtspersoon: intuitu firmae 

1205. Ook overeenkomsten met rechtspersonen kunnen intuitu personae worden 
aangegaan, men spreekt dan van overeenkomsten intuitu firmae (5230). Dit is meer 
bepaald het geval indien de hoedanigheden van de rechtspersoon/medecontractant 
doorslaggevend zijn bij het sluiten van de overeenkomst, hetgeen ook contractueel 
kan worden bepaald (5231). In dit kader staat vooral de concrete ondernemingsactivi-

(5228) Zie eveneens: H. LAGA, o.c" in Liber amicorum Jan Ronse, 247. 
(5229) Zie eveneens: J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes, IV, 2, nr. 2. 
(5230) Zie uitdrukkelijk: H. LAGA, o.c" in Liber amicorum Jan Ronse, 250; L. LIEFSOENS, o.c., T.B.H. 
1989, 888-889, nr. 4; P. MARCHANDISE, o.c" in Het contract met opeenvolgende prestaties, 154-157; C. 
PRIETO, La société contractante, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1994, 414, nr. 684; C. PRIETO, 
"Evénements affectant la personne de la société contractante", in X, La cessation des relations contractuel
les d'affaires, Aix-Marseille, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1997, 84-91, nrs. 5-14. 
Zie eveneens in het kader van de overdracht van overeenkomsten "intuitu personae" bij fusies en splitsin
gen: P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un é/ément essentie/ à 
leur formation, o.c" 126, nr. 118; K. GEENS, "Les effets de la fusion", in Les fusions et scissions internes 
des sociétés, Brussel, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1993, 155, nr. 27; G. KEUTGEN en J.-F. TOSSENS, 
o.c" J. T. 1994, 356, nr. 57; H.-P. LEMAÎTRE, "La réforme du droit des fusions et des scissions", DAOR 
1993, afl. 29, (9), 24-25, nr. 32; T. TILQUIN, Traité desfusions et des scissions, Brussel, Kluwer, 1993, 
291, nr. 428; F. 't KINT en 1. CORBISIER, "La transmission des contrats et la protection des créanciers", in 
Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés, Brussel, Bruylant, 1994, 182, nr. 19. 
Vgl.: K. GEENS, "De nieuwe wet inzake fusies en splitsingen", T.R. V. 1993, (53), 58, nr. 11. 
(5231) Zie bijvoorbeeld : "Il est expressément convenu que la présente convention est conclue en considéra
tion des qualités propres (savoir-faire, compétence, part de marc hé, ... ) de la société X et que, pour cette 
raison, elle devra être exécutée personnellement par celle-ci". 
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teit van de rechtspersoon centraal, hetgeen dan wordt afgetoetst aan de ervaring en 
vaardigheden van de werknemers, specifieke knowhow of productietechnieken, een 
bepaald imago, de financiële toestand, vergunningen en erkenningen, het marktaan
deel, ... (5232). In het kader van dienstenovereenkomsten in het algemeen en de aan
nemingsovereenkomst in het bijzonder, moet men dan vooral aandacht hebben voor 
de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en hun engagementen ten opzichte van 
de opdrachtgever (5233). 

b. Concrete uitvoering 

1206. Indien de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst met een vennootschap 
sluit, kan de concrete uitvoering van de overeenkomst in beginsel door om het even 
welke bekwame persoon (of personen) van die vennootschap geschieden. De concrete 
uitvoerders worden derhalve autonoom binnen de vennootschap aangeduid. De op
drachtgever kan evenwel de bedoeling tot uiting brengen of uit de aard van de over
eenkomst kan voortvloeien dat de opdracht door een bepaalde persoon binnen de ven
nootschap moet worden uitgevoerd. 

Dit beginsel komt tot uiting bij het systeem van de vaste vertegenwoordiger bij de 
aanstelling van een revisorenvennootschap als commissaris. Art. 132 W. Venn. 
bepaalt: "Telkens wanneer een controle-opdracht wordt toevertrouwd aan een bur
gerlijke vennootschap ... moet deze onder haar vennoten, zaakvoerders of bestuur
ders een vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de 
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap." De revisorenvennoot
schap kon dan de vaste vertegenwoordiger zelf aanstellen tenzij de algemene ver
gadering van de gecontroleerde vennootschap zelf een vaste vertegenwoordiger 
"intuitu personae" had benoemd (5234). 

(5232) Zie verder C. PRIETO die een aantal "objectieve" en "subjectieve" aanknopingspunten aangeeft: 
C. PRIETO, La société contractante, o.c., 414, nr. 684; C. PRIETO, o.c., in La cessation des relations con
tractuel/es d'ajfaires, 86-87, nrs. 9-11 (zetel, vorm en doel enerzijds en de hoedanigheid van de bestuurders 
en vennoten anderzijds). 
(5233) Brussel 5 oktober 1988, T.B.H. 1989, (883), 885, vierde overwegende, noot L. LIEFSOENS (over
eenkomst met een publiciteitsagentschap "intuitu personae" aangezien "die vennootschap een aantal mede
werkers had weten aan te trekken die een eigen stijl hadden gegeven aan de werkzaamheden verricht in het 
kader van die rechtspersoon" en "dat de medecontractanten van (het agentschap) met die vennootschap con
tracteerden gelet op heel specifieke eigenschappen van de onderneming die grotendeels te danken waren 
aan het creatief talent en de kwaliteiten van het tewerkgesteld personeel" - TILQUIN merkt dit arrest aan als 
een toepassing van de notie intuitufinnae: T. TILQUIN, Traité desfusions et des scissions, o.c" 292, nr. 
428); Luik 19 oktober 1998, T.B.B.R. 2000, (53), 55, tweede kolom, vierde overwegende (overeenkomst 
met aannemersvennootschap intuitu personae aangezien gesloten omwille van de bijzondere bekwaamheid 
van de technische directeur van de aannemer). 
Vgl.: Kh. Brugge 13 april 1995, le Kamer, A.R. 57.024, onuitg. (m.b.t. een handelaar die zijn handelszaak 
onder een bepaalde naam uitbaatte); Cass. fr. 10 mei 1897, D.P. 1898, 73, noot L.S. 
(5234) IBR, Jaarverslag 1993, 89; IBR, Plichtenleer en controlenormen 1999, Diegem, Ced. Samsom, 
1999, 81-82. 
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B. Aanneming van werk intuitu personae in hoofde van de aannemer? 

1. Heersende mening 

1207. De aannemingsovereenkomst figureert meestal in de lijst van overeenkomsten 
die geacht worden intuitu personae te zijn aangegaan (5235). Ter ondersteuning ver
wijst men dan naar art. 1795 B.W. op grond waarvan de aannemingsovereenkomst een 
einde neemt bij overlijden van de aannemer (randnr. 1223) (5236). 

De huurovereenkomst, de historische voorloper van de aannemingsovereenkomst 
(zie randnr. 5 e.v.), wordt in beginsel niet intuitu personae gesloten (5237). Dit is 
evenwel anders indien een element van dienstverstrekking en meer bepaald van uit
bating deel van de huurovereenkomst uitmaakt, hetgeen het geval is bij de huur van 
een handelszaak (zie randnrs. 143-149) (5238) en bij de pachtovereenkomst (5239) 
(5240). De verhuurder heeft bij het sluiten van een huuruitbatings- of pachtover
eenkomst met een bepaalde partij naast het innen van de huurgelden immers ook de 
bijzondere kunde van de uitbater of pachter op het oog. De wijze van uitbating en 
de bekwaamheid van de uitbater of pachter heeft immers een rechtstreekse invloed 
op de waarde van de handelszaak of de landbouwgrond en op het vermogen van de 
verhuurder (5241 ). 

(5235) P. DELEBECQUE, 7; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, II, 423, nr. 460bis en IV, 985, nr. 859 
("Le louage d'ouvrage est toujours, en effet, un contra! intuitu personae"); M.-A. FLAMME en J. LEPAF
FE, 78, nr. 89; P.-Y. GAUTIER, noot, R. T.D.C. 2000, 858; J. HUET, 1125, nr. 32117; R. KRUITHOF, 
H. BOCKEN, F. DEL Yen B. DE TEMMERMAN, o.c" T.P.R. 1994. 243, nr. 47; L. LIEFSOENS, o.c" 
T.B.H. 1989, 889, nr. 5; P. MARCHANDISE, o.c" in Het contract met opeenvolgende prestaties, 151; 
C. PAULUS, 42; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, o.c" 18; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 
11, nr. 16; M. WUYTSWINKEL, C. JASSOGNE, 302, nr. 388. 
Vgl.: C. PRIETO, o.c" in La cessation des relations contractuelles d'affaires, 85, nr. 7. 
(5236) J. DUTERTRE, Le contrat de publicité, I, th. Lyon, 1970, 146, nr. 141; L. GUILLOUARD, 364-365, 
nr. 798; L. JOSSERAND, 686, nr. 1308; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de service, 315, nr. 40. 
(5237) Vgl.: F. LAURENT, 23, nr. 20. 
(5238) Cass. fr. 1december1969, Bull. Civ. 1969, IV, nr. 357, 331; Cour Aix-en-Provence 27 april 1950, 
D. 1950, Jur" 686, noot G. RIPERT, ter bevestiging van Trib. com. Marseille 22juni 1949, J.C.P. 1950, éd. 
G., Il, nr. 5295, noot A. COHEN; G. AZEMA, La durée des contrats successif~" o.c" 22; J. DERUPPE. 
noot, R. T.D.Com. 1979, 707; A. PAUWELS. Huur van handelshuizen, in A.P.R. Brussel, Larcier, 1954, 64, 
nr. 59. 
(5239) Rb. Charleroi 21 oktober 1993, T. Agr. R. 1994, 43; Y. MERCHIERS, Les baux, Ie hail en général, 
Brussel, Larcier, 1997, 227, nr. 445-1. 
Zie het oude artikel 1763 B.W.: "Hij die land bebouwt onder voorwaarde van deeling van de vruchten met 
den verhuurder, kan het gepachte niet in onderpacht geven, noch zijn pacht aan een ander afstaan, indien dat 
vermogen hem niet uitdrukkelijk door de pacht verleend werd''. 
Zie eveneens het nieuwe art. 30 Pachtwet: "In afwijking van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek en 
onder voorbehoud van het hierna bepaalde mag de pachter van landeigendommen noch het gepachte goed 
geheel of ten dele in onderpacht geven, noch zijn pacht geheel of ten dele aan anderen overdragen zonder 
toestemming van de verpachter". 
(5240) Zie hierover verder: W. GOOSSENS, o.c., in De handelszaak, 297-298, nrs. 447-450. 
(5241) Zie de mening van BRIGOT-PREAMENEU tijdens de bespreking van art. 1717 B.W.: "Ce droit ne 
serail accordé qu'au locataire d'une maison, el non au fermier d'un bien rural." (Fenet. XIV, 236). 
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2. Kritiek 

1208. Met een abstracte en algemene kwalificatie van elke aannemingsovereenkomst 
als een overeenkomst intuitu personae kan men het m.i. niet eens zijn (5242). Uit de 
analyse van de inhoud en de kwalificatie van de aannemingsovereenkomst in het eer
ste deel van dit onderzoek is immers gebleken dat onder de noemer van de aanne
mingsovereenkomst de meest uiteenlopende dienstenovereenkomsten schuilgaan, 
gaande van overeenkomsten met advocaten of consultants tot overeenkomsten met 
een droogkuis (5243). Sommige aannemingsovereenkomsten hebben dan ook enkel 
tot doel om de opdrachtgever een objectief vermogensvoordeel te verschaffen zonder 
dat de persoon of de eigenschappen van de aannemer hierbij een doorslaggevende rol 
spelen (5244). Er is derhalve sprake van een onderling verschillende gradatie van het 
intuitu personae karakter naargelang de concrete aard en inhoud van de aannemings
overeenkomst. Eenzelfde redenering gaat op voor de dienstenovereenkomst in het al
gemeen. 

Ook art. 1795 B.W. is geen sluitend argument om elke aannemingsovereenkomst als 
een overeenkomst intuitu personae te kwalificeren. Uit de ontstaansgeschiedenis van 
dit artikel blijkt immers dat de burgerlijke wetgever het oud-Franse onderscheid tus
sen de aannemingsovereenkomst met of zonder aanmerking van de persoon van de 
aannemer juist heeft willen overstijgen (zie randnr. 1223) (5245). 

1209. Een abstracte kwalificatie van de aannemingsovereenkomst als een overeen
komst intuitu personae is dan ook niet mogelijk (5246). De wil van de opdrachtgever 
en de aard van de overeenkomst staat veeleer centraal (5247). 

Werden als aannemingsovereenkomsten intuitu personae beschouwd: de overeen
komst voor de uitvoering van (o.a. financiële) controle van agentschappen voor 

(5242) Zie in deze zin: P.-A. FORIERS, o.c" in Les contrats de service, 133, nr. 13; P.-Y. GAUTIER, noot, 
R. T.D.C. 2000. 861; F. V ALLEUR, o.c" 62, nr. 30. 
Vgl. ook de rechtsleer die het intuitu personae-karakter van de aannemingsovereenkomst aanvaardt. Deze 
rechtsleer bouwt immers de nodige reserves in: J. HUET, 1125, nr. 32117; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. 
DEL Yen B. DE TEMMERMAN, o.c., T.P.R. 1994, 243, nr. 47 (aannemingsovereenkomst kan ook intuitu 
pecuniae zijn); L. LIEFSOENS, o.c" T.B.H. 1989, 889, nr. 5 ("veelal"); P. MARCHANDISE, o.c" in Het 
contract met opeenvolgende prestaties, 151 ("généralement"); R. V ANDEPUTTE, De overeenkomst, o.c" 
18 ("zeer gewoonlijk"). 
Vgl.: Cass. fr. 10 juli 1989, D.I. T. 1993, afl. 1, 26, noot J.H. (Hof van Beroep heeft op grond van zijn soeve
reine beoordelingsbevoegdheid geoordeeld dat een aannemingsovereenkomst (zijnde de onderhoudsover
eenkomst voor een informaticasysteem) intuitu personae was gesloten). 
(5243) F. VALLEUR, o.c" 62, nr. 30. 
(5244) L. A YNES, noot onder Cass. fr. 7 januari 1992, D. 1992, somm" 278. 
(5245) Zie reeds: P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 552, nr. 681. 
(5246) F. VALLEUR, o.c" 62, nr. 30; Y. VEROUGSTRAETE, Manuel de lafail/ite et du concordat, Brus
sel, Kluwer, 1998, 418, nr. 721 (impliciet). 
(5247) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentie! à 
leur formation, o.c" 32, nr. 27. 
Vgl. in dezelfde zin: Cass. fr. 10 mei 1897, D.P. 1898, 73, noot L.S. ("Attendu que, de ces faits souveraine
ment constatés et appréciés, ainsi que de l'exécution qui a été donnée au contrat [een vervoersovereen
komst], la Cour d'appel conclut que [de opdrachtgever] n'a pas eu en vue les qualités personnelles des mem
bres de cette société"). 
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weddenschappen (5248), werken aan de koelinstallatie van een brouwerij (5249) 
en onderhoud van computerapparatuur (5250); de overeenkomst met een reclame
bureau (5251 ), met een verzekeringsmakelaar (5252), een syndicus (5253) en een 
makelaar voor de overlating van een handelszaak (5254). 
Ook de overeenkomsten met beoefenaars van een vrij beroep (5255) zoals architec
ten (5256), advocaten (5257), geneesheren (5258), accountants (5259), revisoren 
(5260) en gerechtsdeurwaarders die met de uitvoering van een vonnis worden be
last (5261 ), kunnen omwille van de bijzondere vertrouwensrelatie in beginsel als 
overeenkomsten intuitu personae worden beschouwd. 
Het intuitu personae-karakter kan eveneens afgeleid worden uit contractuele bepa
lingen zoals een verbod om de overeenkomst over te dragen of een onderovereen
komst te sluiten. Anderzijds kan ook de a.f\vezigheid van een intuitu personae
karakter uit de bepalingen van de overeenkomst worden afgeleid. Zo sluit het feit 

(5248) Kh. Brussel 7 februari 1995, T.B.H. 1996, 450 (de rechtbank overwoog hierbij dat het beheer van de 
fondsen een bijzonder vertrouwen vereiste). 
(5249) Luik 19 oktober 1998, T.B.B.R. 2000, 53. 
(5250) Cass. fr. 10 juli 1989, D.I. T. 1993, afl. 1, 26, noot J.H. (Hof van Beroep kon wettig oordelen dat 
(aannemings )overeenkomst intuitu personae was afgesloten); J. HUET, noot onder Versailles 21 mei 1986, 
lll~7.fur.,2~. . 
(5251) Brussel 5 oktober 1988, T.B.H. 1989, 883, noot L. LIEFSOENS. 
(5252) Vred. Waver 24 november 1983, T. Vred. 1984, 166; Vred. Antwerpen 30 november 1988, T. Vred. 
1988, 381. 
(5253) Cour Aix-en-Provence 12 juni 1997, J.C.P. 1997, éd. E" nr. 710, 503, opm. A. VIANDIER en J.-J. 
CAUSSAIN, bevestigd door Cass. fr. 30 mei 2000, R.T.D.C. 2000, 858-859, noot P.-Y. GAUTIER en 
J.C.P. 2000, éd. G" II, nr. 10401, noot A. VIANDIER(in het cassatiearrest spreekt het Hof zich niet uit over 
de intuitu personae- aard van de syndicusovereenkomst). 
(5254) Kh. Brugge 13 april 1995, Ie Kamer, A.R. 57.024, onuitg. 
(5255) R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DEL Yen B. DE TEMMERMAN, o.c" T.P.R. 1994, 243, nr. 47; 
P. MARCHANDISE, o.c" in Het contract met opeenvolgende prestaties, 151; C. PAUWELS, Contractuele 
aansprakelijkheid voor hulppersonen of uitvoeringsagenten, o.c" 28-29, nr. 15. 
(5256) Luik 6 mei 1992, J.L.M.B. 1992, (1268), 1269, zevende overwegende, noot B. LOUVEAUX; C. 
RENARD, E. VIEUJEAN en Y. HANNEQUART, Théorie générale des obligations, o.c" 92, nr. 145bis. 
Zie eveneens: P. RIGAUX, L'architecte, o.c" 224-225, nr. 294; P. RIGAUX, Le droit de !'architecte, o.c" 
184, nr. 191. Deze auteur stelt dat het intuitu personae - karakter "est battu en brèche'' aangezien het archi
tectenberoep in het kader van een rechtspersoon kan worden uitgeoefend. Hiermee kan men het niet eens 
zijn, de uitoefening in het kader van een vennootschap verhindert niet dat de architect de overeenkomst zelf 
uitvoert (Vgl.: H. LAGA, o.c" in Liber amicorum Jan Ronse, 252-253). 
(5257) Uitdrukkelijk: R.v.St. 5 september 1997, nr. 67.990, J.L.M.B. 1997, 1493, noot P.H. (in het kader 
van een geschil bij de beëindiging van de contractuele verhouding tussen een advocaat en de Belgische Staat 
als cliënt - ten gronde: R. v .St. 11 april 2001, nr. 94.693); Gent 4 december 1992, onuitg., weergegeven in 
het cassatiemiddel bij het arrest d.d. 7 december 1995,Arr. Cass. 1995, (1094), 1095, eerste alinea; Pand. 
b" tw. Usagescorporatifs des avocats (door P. VERMEYLEN), 816, nr. 2101; P. DE PUYDT, De aanspra
kelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders, o.c" 126, nr. 147; P. DEPUYDT, o.c" De aansprake
lijkheid van advocaten, tien jaar rechtspraak ( 1983-1992), o.c., 10, nr. 3 (een "uitgesproken" intuitu perso
nae -karakter); E. REUMONT, "La collaboration entre avocats", J. T. 1954, 531. 
(5258) T. V ANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, 
o.c" 70, nr. 40 en 566, nr. 855. 
Vgl.: Rb. Namen 6 juni 1939, Pas. 1941, 111, 112 (overeenkomst tussen pensionaat en arts is een overeen
komst die in hoofdzaak op het vertrouwen rust). 
(5259) Antwerpen 5 maart 2001, T.B.H. 2002, 116. 
(5260) B. TILLEMAN, Het statuut van de commissaris-revisor, o.c" 65, nr. 136. 
(5261) Brussel 30 november 1993, onuitg" zoals weergegeven in het middel bij Cass. 17 november 1995, 
Arr. Cas.1·. 1995, 1021. 
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dat een agentschaphouder zich door een vrij te kiezen persoon kan laten vervangen, 
in beginsel het intuitu personae-karakter uit (5262). 

C. Intuitu personae in hoofde van de opdrachtgever? 

1210. Meestal wordt aangenomen dat de aannemingsovereenkomst niet in aanmer
king van de opdrachtgever wordt gesloten. Niets belet echter dat dit in concreto wel 
het geval is (5263), bijvoorbeeld indien de aannemingsovereenkomst een contractuele 
verhouding van persoonlijke aard (5264) of een vertrouwensverhouding doet ontstaan 
aangezien de aannemer in het kader van de overeenkomst heel wat knowhow of indu
striële geheimen met de opdrachtgever deelt (5265). Daarnaast kan ook de hoedanig
heid van de opdrachtgever een invloed hebben op de inhoud van het werk (5266). 

In het Nederlandse recht inzake de opdracht wordt de opdracht eveneens beëindigd 
in geval van overlijden van de opdrachtgever, meer bepaald indien "dit uit de over
eenkomst voortvloeit" (art. 7:410 N.N.B.W.) (zie randnr. 1240). 

II. Rechtsgevolgen 

A. Overdracht 

1. Algemeen 

1211. Het wordt algemeen aanvaard dat intuitu personae-overeenkomsten behou
dens andersluidende bedingen (5267) niet kunnen worden overgedragen door de partij 
in wiens hoofde de overeenkomst intuitu personae werd gesloten (5268). 

(5262) Arbrb. Doornik 17 oktober 1979, J. T.T. 1980, 162; W. VAN EECKHOUTTE, M. DEMEDTS, C. 
SAELAERT en A. TAGHON, "Arbeidsovereenkomsten. Overzicht van rechtspraak (1976-1987)", T.P.R. 
1989, 492, nr. 26. 
Vgl. voor Frankrijk: Cass. fr. 6 mei 1997, D. 1997, Jur., 588, noot M. BILLIAU en C. JAMIN. 
(5263) Brussel 7 november 1997, A.J.T. 1999-00, (365), 367, eerste kolom, noot H. VERHEYEN (storting 
als "service de caisse" van de bank ten aanzien van de cliënt); Voorz. Rb. Gent 29 oktober 1987, T.G.R. 
1987, 120 (cliënt van een advocaat); M. CONTAMINE-RAYNAUD, o.c" 146-147, nr. 107; P.-A. FO
RIERS, o.c" in Les intermédiaires commerciaux, 118, nr. 126 (makelaarsovereenkomst); J. HUET, o.c" D. 
1987, Jur" 268; J. HUET, 1128-1129, nr. 32122. 
Zie inzake familiale verzorgingsovereenkomsten : N. TORFS, "Hoe vergoed ik de persoon die mij ver
zorge'', T. Not. 1999, 80-84 en de in hetzelfde nummer opgenomen rechtspraak. 
(5264) Vgl.: M. CONTAMINE-RAYNAUD, o.c" 147-148, nr. 108 ("Quand l'intuitu personae s'attache à 
la personne du débiteur, il concerne les qualités de l'exécution de l'obligation; quand il s'attache à la person
ne du créancier, il vise les caractéristiques de cette exécution"). 
(5265) Vgl.: C. PRIETO, La société contractante, o.c" 419, nr. 697. 
(5266) Zo bestaan er bijzondere wettelijke regels met betrekking tot de controle van banken en verzeke
ringsmaatschappijen. 
(5267) Zie voor Frankrijk: Cass. fr. 6 mei 1997, D. 1997, Jur" 588, noot M. BILLIAU en C. JAMIN (onder
houdscontract voorzag een mogelijkheid voor de aannemer om zich te laten vervangen of de overeenkomst 
over te dragen - clausule dient te worden toegepast). 
(5268) H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, II, 423, nr. 460bis; P.-A. FORIERS, La caducité des obliga
tions contractuelles par disparition d'un é/ément essentie/ à leur formation, o.c" 125, nr. 118; P.-Y. GAU-

"./". 
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Dit beginsel is in de praktijk onder andere van belang in het kader van de over
dracht van een cliënteel (of "portefeuille") door een dienstverstrekker, Indien de 
(aannemings)overeenkomsten die deze portefeuille vormen, intuitu personae wer
den gesloten, is voor een overdracht de toestemming van de opdrachtgever vereist 
(zie evenwel randnr. 1213 voor de overdracht en inbreng van een bedrijfstak of al
gemeenheid) (5269). 

Ook een overdracht onder algemene titel is in beginsel niet mogelijk, hetgeen ook 
blijkt uit art. 1122 B.W. op grond waarvan men geacht wordt voor zichzelf en zijn erf
genamen te bedingen tenzij het tegendeel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit 
(5270). 

Het staat de opdrachtgever evenwel vrij om de overdracht van de overeenkomst aan 
een andere aannemer of dienstverstrekker eventueel stilzwijgend te aanvaarden 
(5271). 

2. Fusies en splitsingen 

1212. Fusies en splitsingen van vennootschappen zijn bijzondere overdrachten onder 
algemene titel. Voor de wetswijziging van 1993 werd algemeen aanvaard dat de niet
overdraagbaarheid van overeenkomsten intuitu personae zich eveneens tot fusies en 
splitsingen uitstrekte (5272). Art. 682 W. Venn. voorziet thans in een overdracht 
van rechtswege zonder hierbij een onderscheid te maken zodat voortaan ook (aan-

.J" 
TIER, noot, R.7:D.C. 2000, 858; A. GOEMINNE en N. VEREIST," De overdracht van een algemeenheid 
of van een bedrijfstak", T.R. V. 1998, (353), 357, nr. 3. 
Zie bijvoorbeeld: Cass. fr. 18 november 1998, R.T.D.C. 1999, 416, noot P.-Y. GAUTIER (syndicus); Cass. 
fr. 30 mei 2000, R. T.D. C. 2000, 858-859, noot P.-Y. GAUTIER, ter bevestiging van Cour Aix-en-Provence 
12juni 1997, J.C.P. 1997, éd. E" nr. 710, 503, opm. A. VIANDIER en 1.-J. CAUSSAIN (syndicus); Cour 
Parijs 3 november 1994, D. 1996, somm" 115, noot D. MAZEAUD (overeenkomst tussen organisator van 
een beurs en een exposant). 
(5269) Kh. Brugge 13 april 1995, Ie Kamer, A.R. 57.024, onuitg. (makelaar K. die handel drijft onder naam 
"Bureau K''. laat handelszaak over aan B" toestemming van cliënt nodig aangezien overeenkomst intuitu 
personae ten aanzien van de heer K.); Vred. Waver 24 november 1983, T. Vred. 1984, 166 (in het kader van 
de overdracht van de portefeuille van een verzekeringsmakelaar). 
(5270) Zie onder andere: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité. I, 177 
(5271) Cass. fr. 10 juli 1989, D.I. T. 1993, afl. 1, 26, noot 1.H. (evenwel geen stilzwijgende toestemming); 
Cass. fr. 7 januari 1992, Bull. Civ. IV, nr. 3, 2 en D. 1992, som m" 278, noot L. A YNES en R. T.D.C. 1992, 
762, noot J. MESTRE (overdracht van een onderhoudsovereenkomst door blijvend te betalen); Cass. fr. 6 
juni 2000, Bull. Civ. I, 112, nr. 173, R. T.D.C. 2000, 571, noot 1. MESTRE en B. FAGES, R.T.D.C. 2000, 
861, noot P.-Y. GAUTIER en Defrén. 2000, 1125, noot P. DELEBECQUE (overdracht van een overeen
komst met een advocaat aangezien de cliënt hem had toegestaan zich bij te staan); M. BILLIAU en C. JA
MIN, noot onder Cass. fr. 6 mei 1997, D. 1997, Jur" 589, nr. 3; P.-Y. GAUTIER, noot, R.T.D.C. 2000, 861. 
(5272) Zie onder andere: Antwerpen 6 mei 1975, R.P.S. 1976, nr. 5917, 206; Luik 5 oktober 1989, R.P.S. 
1990, nr. 6544, 176; L. LIEFSOENS, o.c" T.B.H. 1989, 901, nr. 14 en de verwijzingen aldaar. 
Zie voor het Franse recht: Cass. fr. 18 november 1998, R.T.D.C. 1999, 416, noot P.-Y. GAUTIER; Cass. fr. 
30 mei 2000, R.T.D.C. 2000, 858-859, noot P.-Y. GAUTIER en J.C.P. 2000, éd. G" Il, nr. 10401, noot A. 
VIANDIER, ter bevestiging van Cour Aix-en-Provence 12juni 1997, J.C.P. 1997, éd. E" nr. 710, 503, opm. 
A. VIANDIER en 1.-1. CAUSSAIN (de invloed van het intuitu personae-karakter komt evenwel enkel in 
het arrest van het Hof van Beroep aan bod). 
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nemings)overeenkomsten intuitu personae behoudens een andersluidend beding 
(5273) bij fusie overgaan (5274). 
Hiermee zijn echter niet alle problemen van de baan. In de praktijk kan het voor de 
opslorpende vennootschap immers moeilijk of onmogelijk blijken om de in beginsel 
overgedragen (aannemings)overeenkomst verder uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij een onverenigbaarheid van verplichtingen die de opslorpende en de opge
slorpte vennootschappen hadden opgenomen (een onderling overlappende exclusivi
teit of niet-concurrentieclausule) of, ruimer, uit een situatie waarbij een voortzetting 
van de contractuele verplichtingen strijdig zou zijn met de redelijkheid en billijkheid 
(5275). In deze gevallen dient men dan een beroep te doen op de gemeenrechtelijke 
rechtsfiguren van de goede trouw, rechtsmisbruik, ontbinding en verval (5276). 

Een onderneming sloot een overeenkomst met een reclamebureau voor een periode 
van 3 jaar. Het Hof (5277) stelde vast dat de onderneming dat reclamebureau had 
gekozen omwille van de vernieuwende en creatieve ideeën en het vertrouwen in de 
medewerkers. Ten gevolge van een fusie verlieten de meeste medewerkers het bu
reau echter. Het Hof was van oordeel dat de publiciteitsovereenkomst hierdoor de 
facto niet meer kon worden uitgevoerd, dat een uitvoering te goeder trouw inhield 
dat het bureau over een voldoende personeelskader beschikte om de overeenkomst 
uit te voeren en dat de onderneming om die reden het recht had om de overeen
komst ad nutum te beëindigen. Alhoewel dit arrest dateert van voor de fusiewetge
ving, kunnen de erin ontwikkelde principes m.i. ook na de nieuwe fusiewetgeving 
worden toegepast (5278). Immers, niet zozeer de invloed van de fusie op de aanne
mingsovereenkomst stond hier centraal als wel de feitelijke omstandigheden die 
met deze fusie gepaard gingen. 

(5273) P.-A. FORJERS, La caducité des obligutions contractuelles par dis pa rit ion d'un élément essentie! à 
leur formation, o.c., 126, nr. 118. 
(5274) G.-A. DAL en M. VAN DEN ABEELE, "Les fusions et scissions de sociétés commerciales'', Rev. 
prat. soc. 1993, nr. 6623, 245; K. GEENS, o.c" T.R. V. 1993, 58, nr. 11; K. GEENS, o.c., in Les fusions et 
scissions internes des sociétés, 156-157, nr. 27; G. KEUTGEN en J.-F. TOSSENS, o.c" J.T. 1994, 356, 
nr. 57; P. MARCHANDISE, o.c" in Het contract met opeenvolgende prestaties, 147; B. TILLEMAN, Het 
statuut vun de commissaris-revisor, o.c" 66, nr. 140 (inzake overeenkomsten met commissarissen-reviso
ren); F. 't KINTen 1. CORBISIER, "La transmission des contrats et la protection des créanciers", in Le nou
veau droit desfusions et des scissions de sociétés, Brussel, Bruylant, 1994, 179-180, nr. 18 (hebben hier 
evenwel kritiek op). 
Vgl.: H.-P. LEMAITRE, o.c" DAOR 1993, afl. 29, 24-26, nrs. 32-35. 
Zie voor een geval in het kader van de lastgevingsovereenkomst: Gent 28 april 1995, T.R. V. 1995, 597 (er is 
voortzetting indien de lasthebber door fusie wordt opgeslorpt). 
(5275) F. 't KINT en 1. CORBISIER, o.c" in Le nouveau droit desfusions et des scissions de sociétés, 193-
194, nr. 25. 
(5276) K. GEENS, o.c" in Lesfusions et scissions internes des sociétés, 156-160, nrs. 27-28; G. KEUTGEN 
en J.-F. TOSSENS, o.c" J. T. 1994, 356, nr. 58; F. 'T KINT en 1. CORBISIER, o.c" in Le nouveau droit des 
fusions et des scissions de sociétés, 191 e.v" nr. 23 e.v. 
(5277) Brussel 5 oktober 1988, T.B.H. 1989, 883, noot L. LIEFSOENS. 
(5278) Vgl.: K. GEENS, o.c" in Lesfusions et scissions internes des sociétés, 159-160, nr. 28. 
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3. Overdracht van bedrijfstak en algemeenheid 

1213. Indien de partijen ervoor opteren om de overdracht van een bedrijfstak of een 
algemeenheid volgens de regels van art. 759 e.v. W. Venn. te doen geschieden, gaan 
de overeenkomsten van rechtswege over op grond van art. 763 W. Venn. (art. 770 W. 
Venn.). Naar analogie met de regeling inzake fusies en splitsingen heeft deze over
gang behoudens een uitdrukkelijk contractueel voorzien toestemmingsbeding (5279) 
eveneens betrekking op overeenkomsten die intuitu personae of intuitu firmae ten 
aanzien van de overdrager waren gesloten (5280). Ook hier dient men evenwel aan
dacht te hebben voor het hoger vermelde geval waarbij de overdracht onmogelijk of 
strijdig met de goede trouw blijkt te zijn (zie randnr. 1212). 

B. Gerechtelijk akkoord 

Zie randnr. 1248. 

C. Faillissement 

Zie randnrs. 1245-1246. 

D. Dwaling omtrent de persoon 

1214. Enkel overeenkomsten die intuitu personae worden aangegaan, zijn vatbaar 
voor nietigheid wegens dwaling omtrent de persoon (zie randnr. 464) (5281). 

E. Uitvoering 

1. Algemeen beginsel: persoonlijke uitvoering 

1215. In het algemeen stelt men dat de persoon in wiens hoofde de overeenkomst in
tuitu personae werd gesloten, zijn prestatie persoonlijk moet uitvoeren en zich in de 
uitvoering van zijn opdracht niet door een derde kan laten vervangen (5282). Dit stemt 

(5279) A. GOEMINNE en N. VEREIST, "De overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak", 
T.R. V. 1998, (353), 373-374, nr. 50; A. GOEMINNE, "Art. 763 W. Venn"" in Artikelsgewijze commentaar 
vennootschappen en verenigingen, Antwerpen, Kluwer, 2000, 4, nr. 3. 
(5280) A. GOEMINNE en N. VEREIST, o.c" T.R. V. 1998, 373, nr. 50; A. GOEMINNE, o.c" in Artikelsge
wijze commentaar vennootschappen en verenigingen, 3, nr. 2, vn. 7; P.-A. FORIERS, La caducité des obli
gations contractuelles par di>parition d'un élément essentie/ à leur formation, o.c" 126, nr. 118; T. TIL
QUIN, "Le transfer! d'une universalité ou d'une branche d'activité", J.T. 1996, (493), 502-503, nr. 31. 
(5281) Zie in het algemeen onder andere: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, II, 422, nr. 460bis.; 
J. MESTRE, noot, R.T.D.C. 1991, 315. 
(5282) Zie onder andere: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, II, 423, nr. 460bis. 
Zie eveneens: Toelichting, 989 (opdracht). 
Zie hierover uitgebreid: P. VAN OMMESLAGHE, o.c" in Les contrats de service, 240-244, nrs. 3-5. 
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overeen met art. 1237 B.W. (5283) dat bepaalt dat "een verbintenis om iets te doen ... 
door een derde niet [kan] voldaan worden tegen de zin van de schuldenaar, wanneer 
deze laatste er belang bij heeft dat zij door de schuldenaar zelf voldaan wordt". In het 
kader van de aannemingsovereenkomst luidt het dan dat de aannemer behoudens een 
andersluidende overeenkomst het recht heeft om zonder toestemming van de op
drachtgever, een deel van of geheel (5284) het werk in onderaanneming te geven, voor 
zover dit niet strijdig is met de aard van het werk (5285). De mogelijkheid de verbin
tenis of een deel ervan door een derde te laten uitvoeren, is dan afhankelijk van de con
crete omstandigheden (5286) en wel (de graad van) intuitu personae (5287), de aard 
van de concrete prestatie of het onderdeel dat aan de derde wordt toevertrouwd (5288) 
en de hoedanigheid van de derde (5289). 

In buitenlandse regelingen werd in het kader van aanneming van werk vaak een uit
drukkelijke wettelijke regeling in die zin opgenomen. 
In het Zwitserse recht luidt art. 364, 2 CO als volgt (5290): "L'entrepreneur est 
tenu d'exécuter l'ouvrage en personne oude faire exécuter sous sa direction per
sonnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans 
importance." 
Het Nederlandse recht inzake de opdracht vertrekt daarentegen niet van een vorm 
van vermoeden van intuitu personae (art. 7:404 N.N.B.W.): "Indien de opdracht is 
verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een 
beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig 
voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voorzover uit de 
opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen 
mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtne
mer." Inzake aanneming van werk bepaalt art. 7.12.2 van Wetsontwerp nr. 23095: 
"De aannemer is bevoegd het werk onder zijn leiding door anderen te doen uitvoe
ren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks 
onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de over
eenkomst." Vooral het verschil in uitgangspunt in beide regelingen is opvallend. 
De regeling inzake aanneming van werk vertrekt met andere woorden van de mo
gelijkheid (een deel van) het werk door een derde te laten uitvoeren (5291). 

In het Belgische recht bepaalt art. 7 Handelsagentuurwet: "Behoudens anderslui
dend beding kan de handelsagent, voor de uitvoering van zijn taak, een beroep doen 

(5283) Cass. fr. 10 mei 1897, D.P. 1898, 73, noot L.S. 
(5284) Zie voor een voorbeeld uit de internationale praktijk: I.K.K. nr. 6648, 1992, Yearbook of commercial 
arbitration 1998, 30. 
(5285) A. DELVAUX en D. DESSARD, 107, nr. 85; P. FLAMME, o.c" T. Aann. 1991, 11, nr. 4; H.L.J. 
MAZEAUD en M. DE JUGLART, 630, nr. 1348; R. OVEREEM, o.c" 51; M.A.M.C. VAN DEN BERG, 
143-144, nr. 223. 
(5286) C. PAUWELS, o.c" 25, nr. 12. 
(5287) A. BENABENT, 303, nr. 528; J. HUET, 1127, nr. 32119; C. PAUWELS, 27-28, nr. 15. 
(5288) C. PAUWELS, o.c" 25, nr. 12. 
(5289) Vgl.: P. VAN OMMESLAGHE, o.c" in Les contrats de service, 242, nr. 5. 
(5290) Zie over deze bepaling: A. KÖLLER, 127 e.v.; P. GAUCH, 185 e.v., nr. 609 e.v. 
Zie bijvoorbeeld: Trib. Féd. 25 januari 1977, Baar. 1979, 11 (weergave P. GAUCH) (inzake de plicht voor 
een "Baumeister" om de opdracht persoonlijk uit te voeren). 
(5291) Memorie van Toelichting, Tweede Kamer 1992-93, nr. 23095/3, p. 18. 
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op door hem vergoede subagenten die handelen onder zijn verantwoordelijkheid, 
en waarvan hij principaal wordt". 

2. Uitvoering onder leiding van de aannemer 

1216. Hoger werd er op gewezen dat niet elke aannemingsovereenkomst en bij uit
breiding elke dienstenovereenkomst eenzelfde graad van intuitu personae in zich 
draagt (zie randnrs. 1208-1209). Aan deze onderling verschillende graad beantwoordt 
dan ook een variërende mate waarin de uitvoering van de betreffende overeenkomst 
aan een derde kan worden toevertrouwd (5292). Zo is het bij een aantal weliswaar in
tuitu personae gesloten aannemingsovereenkomsten desalniettemin mogelijk de ma
teriële uitvoering van de dienst of van een bepaald deel ervan aan een derde toe te ver
trouwen, op voorwaarde dat dit onder het toezicht en de leiding van de oorspronkelijke 
aannemer/medecontractant geschiedt (5293). 

Dit is in beginsel het geval inzake bouwovereenkomsten (5294). Een bouwheer 
doet dan een beroep op een aannemer, niet noodzakelijk opdat deze het volledige 
werk eigenhandig zou uitvoeren, doch wel opdat de verschillende deelwerken on
der zijn leiding, verantwoordelijkheid en coördinatie worden uitgevoerd. Het intui
tu personae-element vindt dan zijn uitdrukking in de coördinatie- en toezichtsplicht 
en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer (zie even
eens art. 1797 B.W. inzake de contractuele aansprakelijkheid voor uitvoerings
agenten) (5295). 

Aangezien uiteindelijk de wil van de opdrachtgever centraal staat, zijn andersluidende 
overeenkomsten of gebruiken mogelijk. Zo kan een opdrachtgever voor de uitvoering 
van een specifiek en risicovol werk een beroep doen op een bepaalde aannemer aange
zien deze als één van de weinige de betreffende techniek reeds heeft uitgevoerd. In dat 
geval is het moeilijk aanvaardbaar dat deze aannemer voor substantiële of centrale 
onderdelen van het werk een beroep doet op onderaannemers, zelfs al werken deze 
onder zijn leiding en toezicht. 
De mate waarin de uitvoering van de opdracht of een deel ervan aan een derde kan 
worden toevertrouwd, is dan eveneens afhankelijk van de concrete aard van de dienst 
die door de derde wordt uitgevoerd. Zo verhindert de intuitu personae-aard van de 
overeenkomst niet dat een derde bepaalde materiële of minder belangrijke taken uit
voert. Onder materiële of "minder belangrijke" taken dienen dan die taken te worden 

(5292) Vgl.: P. VAN OMMESLAGHE, o.c" in les contrats de service, 242-243, nr. 5. 
(5293) P.-A. FORIERS, o.c" in les contrats de service, 133, nr. 13. 
(5294) Luik 30 april 1993, T. Aann. 1997, 61; A. DELVAUX en D. DESSARD, 107, nr. 85; P. FLAMME, 
o.c" T. Aann. 1991, 11, nr. 4; H.L.J. MAZEAUD en M. DE JUGLART, 630, nr. 1348; R. OVEREEM, o.c" 
51; C. PAUWELS, o.c" 28, nr. 15; M.A.M.C. VAN DEN BERG, 143-144, nr. 223. 
De Nederlandse wetgever heeft zich bij het toekomstige art. 7 .12.2 door het bouwrecht laten leiden (Memo
rie van Toelichting, Tweede Kamer 1992-1993, nr. 23095, p. 18). 
Buitenlandse algemene voorwaarden in de bouwsector vertrekken van dezelfde idee (§ 6, lid 26 UA V en 
§ 4, Abs. 8 VOB-B). 
(5295) H.L.J. MAZEAUD en M. DE JUGLART, 630, nr. 1348; P. FLAMME, o.c" T. Aann. 1991, 11, nr. 4; 
M.A.M.C. VAN DEN BERG, 143-144, nr. 223. 
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begrepen waarbij de persoonlijke inbreng van de dienstverstrekker minder of niet van 
belang is. Het gaat dan met andere woorden veeleer om bijstand door de derde (5296). 

3. Toepassingen: vrij beroep 

a. Advocaten (5297) 

1217. Advocaten kunnen elementen van hun taak waarbij de band met hun kunde 
gering is, door een derde laten uitvoeren (5298). Te denken valt bijvoorbeeld aan de 
verwijzing naar de rol, voorbereidende opzoekingen, het voeren van niet-centrale ge
sprekken met de cliënt, ... (5299). Daarnaast kan hij ook de redactie van een advies of 
een conclusie geheel of ten dele aan een medewerker toevertrouwen, zolang hij het 
werk maar nakijkt en de uiteindelijke conceptie in handen houdt (5300). Meer nog, on
der omstandigheden heeft een advocaat zelfs het recht om de volledige behandeling 
van een dossier aan een medewerker (per hypothese uit hetzelfde kantoor) toe te ver
trouwen (5301 ). Hij hoeft hiervoor de toestemming van zijn cliënt niet te krijgen 
(5302). Hij blijft natuurlijk wel persoonlijk aansprakelijk ten aanzien van de opdracht
gever voor de fouten die de medewerker begaat (art. 1994 en l 797 B.W.) (5303). 

(5296) C. PAUWELS, o.c., 25, nr. 12. 
(5297) Zie in het algemeen: Rb. Luik 24 februari 1995, J.L.M.B. 1995, 1019 (samenv.: advocaat kan een 
beroep doen op de medewerking van een confrater); P. DE PUYDT, De aansprakelijkheid van advokaten en 
gerechtsdeurwaarders, o.c" 122 e.v" nr. 144 e.v.; E. REUMONT, o.c" J.T. 1954, 529 e.v.; J. STEVENS, 
o.c" 757, nr. 946 (het is een oud gebruik dat een advocaat de uitvoering van bepaalde taken aan een mede
werker kan toevertrouwen). 
(5298) Vgl.: E. REUMONT, o.c" J. T. 1954, 530. 
(5299) P. DE PUYDT, De aansprakelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders, o.c" 126, nr. 148; 
P.-A. FORIERS, o.c" in Les contrats de service, 133, nr. 13; E. REUMONT, o.c" J. T. 1954, 531. 
(5300) P. DE PUYDT, De aansprakelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders, o.c" 125, nr. 147; E. 
REUMONT, o.c" J. T. 1954, 531. 
Zie: Raad van de Orde van Brussel 13 november 1905, aangehaald in Pand. b" tw. Usages corporatifs des 
avocats (door P. VERMEYLEN), 748, nr. 1840. 
Vgl.: P. VAN OMMESLAGHE, o.c" in Les contrats de service, 242, nr. 5. 
(5301) Vred. Sint-Jans-Molenbeek 14 maart 1989, J.T. 1989, (384), 385, tweede en derde kolom; R.O. 
DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Les causes de re:.ponsabilité, in Les Novelles, Droit civil, V, 
Brussel, Larcier, 1967, 334, nr. 861; J.-F. GRIBOMONT, "Des aspects actuels de la responsabilité civile 
professionnelle des avocats", J.T. 1982, (589), 594, nr. 3; E. REUMONT, o.c" J.T. 1954, 530, derde kolom 
(en de aldaar geciteerde tuchtrechtelijke beslissingen). 
Vgl.: C. PAUWELS, o.c" 30, nr. 15. 
(5302) J.-F. GRIBOMONT, o.c" J.T. 1982, 594, nr. 3 (impliciet); E. REUMONT, o.c" J.T. 1954, 530. 
Contra: Pand. b" tw. Usages corporatifs des avocats (door P. VERMEYLEN), 816, nr. 2101 (advocaat 
moet bij een vervanging steeds de toestemming van de cliënt verkrijgen). 
(5303) Rb. Luik 14 november 1977, De Verz. 1978, (215), 218, zesde overwegende; Rb. Luik 24 februari 
1995, J.L.M.B. 1995, 1019; Raad van de Orde van Brussel 26 februari 1934, Pand. pér. 1934, 635; R.O. 
DALCQ, o.c" 334, nr. 861; P. DE PUYDT, De aansprakelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders, 
o.c" 125, nr. 146; J.-F. GRIBOMONT, o.c" J. T. 1982, 594, nr. 3. 
Vgl.: C. PAUWELS, o.c" 30, nr. 15. 
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b. Architecten 

1218. Ook een architect kan zich voor de uitvoering van minder belangrijke of mate
riële taken door een medewerker laten bijstaan (bijvoorbeeld een routinebezoek aan 
een werf (5304)). Daarnaast kan de architect ook meer belangrijke en centrale taken 
zoals de materiële uitvoering van een maquette of tekening of de uitvoering van be
paalde studies aan een medewerker of een zelfstandige onderaannemer toevertrouwen 
(5305). Dergelijke bijstand is verenigbaar met het intuitu personae-karakter en met 
het wettelijke monopolie van de wet van 1939 (5306), voorwaarde is wel dat hij zelf de 
conceptie in handen houdt, het werk nakijkt, het zich eigen maakt en de eindverant
woordelijkheid en coördinatie ervan en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheid op 
zich neemt (5307). 

c. Commissarissen en accountants 

1219. Met betrekking tot commissarissen is een mogelijkheid tot bijstand door der
den uitdrukkelijk wettelijk bepaald: "de commissarissen kunnen zich bij de uitoefe
ning van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen 
voor wie zij instaan" (5308). Ook hier draagt de commissaris de eindverantwoorde
lijkheid (5309). 

Deze mogelijkheid is verder uitgewerkt in art. 16 van de plichtenleer van de be
drijfsrevisoren: "Bij de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden kan de be
drijfsrevisor zich enkel laten bijstaan door zijn stagiairs of vaste medewerkers en 
door andere bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en vaste medewerkers. Behoudens uit
zonderlijke omstandigheden, schriftelijk behoorlijk gemotiveerd, kan hij geen es
sentiële elementen van een revisorale opdracht overdragen. Binnen de grenzen be
paald door de gebruikelijke controlenormen, kan de bedrijfsrevisor onder zijn ei
gen verantwoordelijkheid: a) gebruikmaken van de werkzaamheden van een ande
re bedrijfsrevisor of van een persoon die in het buitenland een hoedanigheid bezit 
die als gelijkwaardig erkend is met deze van bedrijfsrevisor (5310); b) gebruikma
ken van de werkzaamheden van een onafhankelijke deskundige uit een andere dis
cipline, indien zijn onderzoek dit vereist; c) beslissen over het gebruik dat hij zou 
kunnen maken van sommige onderzoeken uitgevoerd door het personeel van de 
gecontroleerde vennootschap". 

(5304) P. RIGAUX, Le droit de /'architecte. évolution des 20 dernières années, o.c., 185, nr. 191. 
(5305) Cass. 3 maart 1978, R.C.J.B. 1982, 176, noot M. VAN WIJCK-ALEXANDRE en Arr. Cass. 1978. 
780; C. PAUWELS, 29, nr. 15; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, o.c., in Onderlinf?e afhankelijkheid van 
overeenkomsten, 32; M. VAN WIJCK-ALEXANDRE, noot onder Cass. 3 maart 1978, R.C.J.B. 1982, 208, 
nr. 23 
(5306) C. PAUWELS, o.c., 29, nr. 15; P. RIGAUX, L'architecte, Ie droit de la profession. o.c" 64. nr. 77; 
M. VAN WIJCK-ALEXANDRE, o.c., R.C.J.B. 1982, 184, nr. 3. 
(5307) Idem. 
(5308) Zie: B. TILLEMAN, Het statuur van de commissaris-revisor, o.c., 108. nr. 248. 
(5309) Aanbeveling inzake "gebruik van de werkzaamheden van een andere revisor", IBR, Jaarverslag 
1988, 166. 
(5310) Zie verder de aanbeveling inzake "gebruik van de werkzaamheden van een andere revisor", IBR. 
Jaarverslag 1988. 161 e.v. 
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Het K.B. van 1 maart 1998 inzake de plichtenleer van accountants bevat een gelijk
luidende bepaling (art. 17). 

d. Artsen 

1220. Ook een arts of een chirurg kan zich bij de uitvoering van een medische behan
delingsovereenkomst door bekwame medewerkers laten bijstaan (verplegend perso
neel, collega's, ... ) (5311 ). Het intuitu personae-karakter van deze overeenkomst 
heeft in beginsel en behoudens een andersluidende wil immers eerder betrekking op de 
verantwoordelijkheid die de arts of chirurg draagt (5312). 

F. Aanbod 

Zie randnr. 382. 

G. Ad nutum opzegbaarheid? 

1221. Een bepaalde strekking leidt uit het irituitu personae-karakter van een overeen
komst en de daarmee gepaard gaande vertrouwensrelatie een ad nutum-opzegbaarheid 
af (5313). M.i. kan men het hiermee helemaal niet eens zijn (5314 ). Hiervoor zijn een 
aantal argumenten te halen. 

Vooreerst leidt de overname van een arbitrair en vaag criterium tot verwarring. Het is 
ten andere ook niet duidelijk door welke graad van intuitu personae de overeenkomst 
moet worden gekenmerkt om een opzeggingsbevoegdheid te verantwoorden, een gra
datie is ten andere niet mogelijk: ofwel heeft men de bevoegdheid op te zeggen ofwel 
heeft men die niet. Daarenboven interfereert de algemene erkenning van een ad 
nutum-opzegbaarheid in verregaande mate met de bestaande beëindigingsgronden 
(opzegging op grond van de artikelen 1794, 1944, 2004 B.W.; gerechtelijke of buiten
gerechtelijke ontbinding; ... ). 

Ten tweede is het niet omdat in het kader van sommige overeenkomsten (lastgeving -
zie randnr. 1174, overeenkomsten met advocaten en artsen - zie randnr. 1135) de ad 
nutum-opzegbaarheid mede ingegeven is door het intuitu personae-karakter van die 
overeenkomsten dat men de redenering om die reden kan omkeren en kan stellen dat 
elke overeenkomst die intuitu personae wordt gesloten, ad nutum opzegbaar is. Hier
voor bestaat vooreerst geen enkele wettelijke basis. Daarenboven is het intuitu perso-

(5311) P. VAN OMMESLAGHE, o.c., in Les contrats de service, 242, nr. 5. 
(5312) C. PAUWELS, 30-31, nr. 15; T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
geneesheer en het ziekenhuis, o.c" 566-567, nr. 855. 
(5313) Luik 13 maart 1989,J.T. 1989, 566 (architect); Gent6 maart 1990, T.G.R. 1990, (2),4, tweede ko
lom, nr. 3.3 (architect); Luik 6 mei 1992, J.L.M.B. 1992, 1268, noot B. LOUVEAUX (architect); Antwerpen 
5 maart 2001, T.B.H. 2002, 116 (accountant); Vred. Antwerpen 30 november 1988, T. Vred. 1990, 381 (ver
zekeringsmakelaar). 
(5314) Zie in dezelfde zin uitdrukkelijk: Kh. Brussel 14 juni 1989, T.B.H. 1990, (420), 424, tweede overwe
gende (sponsoringovereenkomst). 
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nae-karakter slechts één van de redenen om in het kader van die concrete overeenkom
sten een ad nu/urn-opzegbaarheid te aanvaarden, daarnaast spelen ook andere en meer 
belangrijke elementen zoals persoonlijkheidsrechten een rol (zie randnr. 1135). 

De elders geanalyseerde discussie inzake de toepasselijkheid van art. 1794 B.W. op 
architectenovereenkomsten illustreert dit (zie randnr. 1134). Alhoewel ook archi
tectenovereenkomsten intuitu personae worden aangegaan (zie randnr. 1209), kan 
men het geval van de architecten niet zonder meer gelijkstellen met dat van advoca
ten (5315) en artsen aangezien er bij artsen en advocaten naast het intuitu personae
karakter eveneens persoonlijkheidsrechten aan de orde zijn. Architectenovereen
komsten zijn dan ook onderworpen aan de gemeenrechtelijke opzeggingsmogelijk
heid van art. 1794 B.W. en niet zonder meer ad nutum opzegbaar. 

Tot slot dient in het geval waarbij het vertrouwen in verregaande mate wordt geschokt 
en een voortzetting van de contractuele verhouding niet mogelijk is, een beroep te 
worden gedaan op de figuur van de buitengerechtelijke ontbinding indien er tevens 
sprake is van een ernstige fout (5316) of de opzegging wegens gewichtige redenen en 
de hiermee gepaard gaande onmogelijkheid de overeenkomst nog verder uit te voeren 
bij overeenkomsten die een voortdurende samenwerking vereisen (5317). Het even
tuele intuitu personae-karakter van de overeenkomst speelt dan wel een rol, doch in 
het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van de buitengerechtelijke ontbin
ding of het leerstuk van het verval en niet in het kader van de opzegging als beëindi
gingsmechanisme zonder bijkomende toepassingsvoorwaarden. 

(5315) Zie: R. v. St. 5 september 1997, nr. 67.990, J.L.M.B. 1997, 1493, noot P.H. ("la nécessaire confiance 
qui fonde ces rapports explique l 'usage constant selon lequel Ie client peut à tout moment décider d'y mettre 
fin, sans avoir à en justifier et sans commettre la moindre faute ... "). 
(5316) Gent 29 april 1988, R.W. 1990-91, (705), 710, eerste alinea, noot E. DIRIX, bevestigd door Cass. 
9 februari 1990, R. W. 1990-91, 700; R. KRUITHOF, o.c" T.P.R. 1983, 639, nr. 134; S. STJJNS, De gerech
telijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.c" 612. nr. 473; B. TILLEMAN (lastge
ving), 357, nr. 572; P. VAN OMMESLAGHE, "La sanction de l'inexécution des obligations contractuel
les", T.P.R. 1984, (197), 206, nr. 16; P. VAN OMMESLAGHE, o.c" R.C.J.B. 1986, 208, nr 100. 
(5317) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un é/érnent essentie/ à 
leur formation, o.c" 119-123, nrs. 114-116; S. RUTTEN, o.c" T.B.H. 2002. 89, nr. 15. 
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§ 2. OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 

1. Art. 1795 B.W.: ontstaansgeschiedenis en grondslag 

1222. Op grond van art. 1795 B.W. wordt de huur van werk ontbonden "door de dood 
van de werkman, de architect of de aannemer." Als organieke regel van de aanne
mingsovereenkomst (5318) is het toepassingsgebied ervan niet beperkt tot overeen
komsten met betrekking tot stoffelijk werk, laat staan tot bouwovereenkomsten, de in 
art. 1796 B.W. gebruikte terminologie (5319) ten spijt (zie randnr. 1233 e.v.) (5320). 
Op dit vlak week het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk af van de regeling inzake huur 
waar de dood van de huurder geen einde stelt aan de overeenkomst (art. 1742 B.W.) 
(5321) en van het gemene recht van art. 1122 B.W. 

1223. Een belangrijke strekking is van oordeel dat de oorsprong van deze regel in het 
intuitu personae-karakter van de aannemingsovereenkomst moet worden gezocht 
(5322). Hiermee kan men het niet geheel eens zijn, de werkelijke draagwijdte van deze 
bepaling komt duidelijk naar voor in de confrontatie met het oud-Franse recht vóór de 
invoering van het Burgerlijk Wetboek. Uit de parlementaire bespreking van art. 1795 
B. W. blijkt immers dat men komaf wou maken met het onderscheid van het oude recht 
(5323) tussen aannemingsovereenkomsten die met het oog op een bepaalde persoon 
waren gesloten en overeenkomsten waarbij de aannemer zich gemakkelijk door een 
ander kon laten vervangen en men vertrok van een soort objectieve intuitu personae
aard van de overeenkomst (5324). 

(5318) Hof 's Hertogenbosch 6 december 1932,N.J. 1933, 1208 (art. 1648 N.B.W. niet van toepassing op de 
koopovereenkomst); ASSER-THUNISSEN (Il), 470, nr. 634; A. DELVAUX en D. DESSARD, 246, nr. 
324; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 985, nr. 859 en 1058, nr. 912; L. LIEFSOENS, o.c" T.B.H. 1989, 889, 
nr. 5; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 39, nr. 55. 
(5319) Art. 1796 B.W. heeft het over "bouwstoffen''. 
(5320) L. LIEFSOENS, o.c" T.B.H. 1989, 889, nr. 5. 
(5321) F. LAURENT, 23, nr. 20. 
(5322) Luik 19 oktober 1998, T.B.B.R. 2000, (53), 55, tweede kolom, derde overwegende; Kh. Kortrijk 
3 juni 1988, T.B.H. 1989, (378), 379, nr. 5, eerste alinea; R.P.D.B .. tw. Devis et marchés, 743, nr. 136; 
A. BENABENT, 330, nr. 587; R. BEUDANT en P. LEREBOURS-PIGEONNIERE, 220, nr. 200; P. 
JADOUL, o.c" in De behoorlijke beëindiging van de overeenkomst, 225; H.L.J. MAZEAUD en M. DE 
JUGLART, 630, nr. 1348 en 635, nr. 1357; A. DELVAUX en D. DESSARD, 246, nr. 323; H. DE PAGE en 
R. DEKKERS, 985, nr. 859; L. LIEFSOENS, o.c" T.B.H. 1989, 889, nr. 5 en 891, nr. 7; Y. MERCHIERS, 
o.c" in Les contrats de service, 314-315, nr. 41; C. PAULUS, 42, nr. 53; C. VAN BUGGENHOUT en 
P. VAN DER PUTTEN, noot onder Cass. 11 juni 1987, T.B.H. 1987, 736; M. WUYTSWINKEL en C. 
JASSOGNE, 302, nr. 388. 
Vgl. voor Nederland: Hof' s Hertogenbosch 15 mei 1934, N.l. 1935, 261. 
(5323) Zie bijvoorbeeld: POTHIER, 416-417, nrs. 453-455. 
(5324) P.-A. FORIERS, o.c" in Les intermédiaires commerciaux, 115-116, nrs. 122-123; M. WUYTSWIN
KEL en C. JASSOGNE, 348, nr. 448. 
Zie inzake de parlementaire geschiedenis van artikel 1795 B.W.: Kh. Gent 7 december 1889, Pand. pér. 
1890, nr. 969, 969; Pand. b" tw. Entrepreneurd'ouvrages, 252, nr. 464; A. DELVAUX, 240, nr. 139; J. 
HUET, 1126, nr. 32118; F. LAURENT, 23, nr. 20; F. VALLEUR, o.c., 63, nr. 30. 
Zie evenwel nog voor een overblijfsel van de oude redenering (geen toepasselijkheid van art. 1795 B.W. 
indien geen overeenkomst in aanmerking van de bijzondere kwaliteiten van de aannemer/vervoerder): Brus
sel 17 december 1857, Pas. 1859, II, 237. 
Zie voor een kritiek in het Nederlandse recht: ASSER-KAMPHUISEN, 444; ASSER-THUNISSEN (Il), 
469, nr. 633; G. DE GROOTH. 194; A.C. VAN ZEGGELEN. 271 (inzake bouwovereenkomsten). 
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Zo stelde MOURICAULT (5325): "".on distinguait entre Ie louage d'ouvrage ou 
Je talent de l'artiste avait été spécialement considéré, et Je louage d'ouvrage pour 
lequel !'entrepreneur pouvait aisément se faire remplacer. Mais il est mieux de ne 
faire aucune distinction parce que la confiance aux talents, aux soins et à la probité 
du locateur entre toujours plus ou moins en considération dans Ie louage d'ouvrage 
et que c'est toujours en définitif l'obligation d'un fait personnel que Ie locateur y 
contracte". Ook TRONCHET (5326) vertolkte deze idee in de Conseil d'Etat: 
" qu' on se perd infailliblement si, lorsqu 'il s' agit de faire un principe certain et au
quel il faut se tenir, on se jette dans les hypothèses. Il y a ici un principe certain et 
auquel il faut se tenir: c'est qu'un marché d'ouvrage ne se règle pas seulement par 
la fixation du prix, mais par la confiance qu'on en a chargé. Il est donc impossible 
de forcer un propriétaire à en accepter un autre." 

Uit dit alles kan men afleiden dat artikel 1795 B.W. weliswaar zijn oorsprong vindt in 
het intuitu personae-karakter van de aannemingsovereenkomst en de daaruit voort
vloeiende vertrouwensband tussen aannemer en opdrachtgever maar dat men bij de 
invoering ervan abstractie wou maken van de concrete aan- of afwezigheid en graad 
van intuitu personae. Overeenkomstig de wil van de wetgever doet het er voor de toe
passelijkheid van artikel 1795 B. W. dan ook niet toe óf en in welke mate de aanne
mingsovereenkomst intuitu personae werd gesloten (5327). 

Logisch-theoretisch vloeit hieruit ook voort dat art. 1795 B.W. geenszins impliceert 
dat elke aannemingsovereenkomst intuitu personae wordt gesloten (5328). 

Het door de Code civil ingevoerde systeem wordt niet in alle rechtsstelsels aan
vaard. Sommige meer recente regelingen geven de voorkeur aan het systeem van 
het oude Franse recht en behouden op de één of andere wijze het onderscheid tus
sen aannemingsovereenkomsten die al dan niet intuitu personae worden gesloten 
(5329). 
Zo bepaalt artikel 379, 1 CO voor het Zwitserse recht (5330): "Lorsque !'entre
preneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer !' ouvrage, Ie contrat 
prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de 
I' entrepreneur." 

(5325) Fénet, XIV, 342. 
(5326) Geciteerd in Pand. b" tw. Entrepreneur d'ouvrages, 253, nr. 464. 
(5327) Kh. Gent 7 december 1889, Pand. pér. 1890, nr. 969, 969 (verzorgen van de verlichting in Gent); 
Juriscl. Civil, Fase. 70, 4, nr. 4; A. DELVAUX, 239, nr. 139; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 197, nr. 
295; LAND- LOSECAAT VERMEER, 377. 
Contra: R.P.D.B" tw. Devis et marchés, 743, nr. 141; A. BENABENT, 330, nr. 587 (art. 1795 B.W. is niet 
van toepassing op aannemingsovereenkomsten waar het werk belangrijker is dan de persoon van de aanne
mer). 
(5328) Zie in dezelfde zin: P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 552, nr. 681. 
Vgl.: C. RENARD, E. VIEUJEAN, Y. HANNEQUART, Théorie générale des obligations, o.c" 92, nr. 145. 
(5329) G. DE GROOTH, 194. 
(5330) Zie voor een geval waar werd aanvaard dat de overeenkomst met oog op de persoonlijke vaardighe
den van de aannemer was gesloten: Obergericht BL 1 november 1983, Baur. 1984, afl. 3, 84, 54, noot 
P. GAUCH. 
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Het Nederlandse recht inzake de opdracht bepaalt in artikel 7: 409, lid 1 N.N.B.W.: 
"Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij 
door zijn dood." (5331 ). Inzake aanneming van werk geldt voorlopig nog een rege
ling die rechtstreeks op artikel 1795 B.W. steunt (art. 1648): "Aanneming van werk 
houdt op door den dood van den aannemer." (5332). In navolging van de kritiek 
(5333) bepaalt art. 7.12.13 van het Wetsontwerp inzake aanneming van werk: "In
dien de aannemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam ar
beidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor
zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame 
arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen" (5334). 
Het Benelux-ontwerpverdrag inzake aanneming van werk heeft de toekomstige 
Nederlandse regeling quasi letterlijk overgenomen. 

II. Gemeen beginsel van de dienstenovereenkomst? 

1224. In het Belgische recht heeft de wetgever voor een aantal dienstenovereenkom
sten bepaald dat de overeenkomst een einde neemt bij overlijden van de dienstver
strekker (art. 2003, derde lid B.W. inzake lastgeving (5335) en art. 32, 4° Arbeidsover
eenkomstenwet). 

Ook in het Nederlandse (art. 7.422 N.N.B.W. (5336)) recht inzake lastgeving is het 
overlijden van de lasthebber een beëindigingsgrond. De Zwitserse wetgever (art. 
405, lid 1 CO (5337)) houdt daarentegen de mogelijkheid van een andersluidende 
oplossing op grond van de concrete omstandigheden open: "à moins que Ie contrai
re n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de !'affaire". In het Zwitserse recht 
bekleedt de mandat echter de functie van gemeen dienstencontract (zie randnr. 35). 
Ook het Duitse recht bouwt een zekere reserve in (§ 673 BGB: "Der Auftrag er
lischt im Zweifel durch den Tod des Beauftragten"). 

1225. De beëindiging van rechtswege ten gevolge van het overlijden van de dienst
verstrekker kan men m.i. evenwel niet als een algemeen beginsel van de dienstenover
eenkomst beschouwen. 

(5331) Het hier gemaakte onderscheid stuit echter ook in het Nederlandse recht op kritiek: C.J.H. BRUN
NER, "De opdracht", W.P.N.R. 1974. nr. 5285, 790. 
(5332) In het wetsontwerp titel 7.12 inzake aanneming van werk wordt daarentegen voorzien dat in geval 
van overlijden of invaliditeit van de aannemer elk van de partijen de overeenkomst kan beëindigen voorzo
ver zij gezien de aard van de overeenkomst aan het overlijden van de aannemer een redelijk belang bij beëin
diging kunnen ontlenen. 
Zie hierover: ASSER-KORTMANN, o.c" 472, nr. 637; H.O. THUNISSEN, "Het wetsontwerp titel 7.12 
BW inzake de aanneming van werk", Bouwr. 1994, (368), 374. 
(5333) ASSER-KAMPHUISEN, 444; ASSER-THUNISSEN (Il), 469, nr. 633; G. DE GROOTH, 193; 
A.C. VANZEGGELEN,271. 
(5334) Zie eveneens ASSER-THUNISSEN (Il), 472, nr. 637. 
(5335) Zie bijvoorbeeld: Antwerpen 14 december 1998, T.B.B.R. 2002, 251 (inzake de lastgevingsovereen
komst tussen een overleden moeder en haar zoon). 
(5336) "Lastgeving eindigt, behalve door opzegging overeenkomstig artikel 408, door ". de dood, de on
dercuratelestelling, het faillissement van de lasthebber".". 
(5337) "Le mandat finit par la mort, l'incapacité ou la faillite soit du mandant, soit du mandataire, à mains 
que Ie contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de !'affaire". 
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Vooreerst is in het kader van de ontstaansgeschiedenis van art. 1795 B.W. gebleken 
dat de burgerlijke wetgever het oud-Franse onderscheid tussen overeenkomsten die al 
dan niet intuitu personae worden gesloten, wou overstijgen. De meeste buitenlandse 
rechtsstelsels (zie randnr. 1223) tonen ten andere aan dat dit geenszins vanzelfspre
kend is. 

Ten tweede is de regeling in het kader van de lastgevingsovereenkomst eveneens inge
geven door het feit dat deze overeenkomst meestal met het oog op de persoon van de 
lasthebber wordt gesloten en de lastgever niet geacht wordt een volmacht aan de erfge
namen van de lasthebber te hebben gegeven (5338). Ook hier is de regel van de beëin
diging ten gevolge van het overlijden van de lasthebber in zekere mate het resultaat 
van een geobjectiveerde intuitu personae-aard, in die zin dat men hier vertrekt van het 
quad plerumque fit waarbij de lastgevingsovereenkomst in aanmerking van de per
soon van de lasthebber wordt gesloten. De aard van de vertegenwoordiging leidt im
mers niet automatisch tot een beëindiging van rechtswege. 

LAURENT stelt het bijzonder duidelijk (5339): "Si Ie mandat finit par la mort du 
mandataire, c'est uniquement parce que la confiance ne se transmet point par voie 
d'héridité; c' est là une question d'intérêt que les parties décident d'après leurs con
venances, en dérogeant à la loi." 
Ook de Nederlandse wetgever achtte het nodig om voor de lastgeving, nochtans een 
bijzondere overeenkomst van opdracht (art. 7:414, eerste lid N.N.B.W.), een afwij
kende regeling in te voeren (art. 7:422 N.N.B.W.). Art. 7:422 N.N.B.W. houdt im
mers geen rekening met de vraag of de "lastgevingsopdracht" nu al dan niet in aan
merking van de persoon van de lasthebber / dienstverstrekker werd gesloten 
(5340). 

Ten derde is het overlijden van de dienstverstrekker behoudens een andersluidend be
ding geen beëindigingsgrond in het kader van de bewaargevingsovereenkomst (5341) 
(vgl. art 1935 B.W.), de bewaring hangt in beginsel niet samen met de persoon van de 
bewaarnemer. Ook bij de vervoersovereenkomst brengt het overlijden van de vervoer
der niet het einde van de overeenkomst met zich mee (5342). Bewaargevings- en ver
voersovereenkomsten kunnen evenwel intuitu personae worden aangegaan, bijvoor-

(5338) ASSER-KAMPHUISEN, 748; J. HUET (2001), 1190, nr. 31266 (het vertrouwen dat de lastgever in 
de lasthebber had, bestaat niet noodzakelijk ook ten aanzien van de erfgenamen van de lasthebber); F. LAU
RENT, Principes, XXVIII, 87, nr. 79; C. PAULUS en R. BOES, 149, nr. 263; B. TILLEMAN (lastgeving), 
354, nr. 616; M. TROPLONG, Du mandat, 189, nr. 742. 
Zie reeds bij POTHIER, Traité du contra! de mandat, 260-261 ("Le mandat a pour fondement la confiance, 
que le mandant a dans la personne du mandataire. Cette confiance, étant attachée à la personne du mandatai
re, ne passe pas aux héritiers ... "). 
(5339) F. LAURENT, Principes, XXVIII. 91, nr. 85. 
(5340) Toelichting, l 003 ("Een zo bijzondere bevoegdheid dat een verdere binding van partijen niet moet 
worden aangenomen, indien de bedoelde gewichtige wijzigingen in de omstandigheden plaatsvinden"); 
ASSER-KORTMANN, 153, nr. 178 (" ... regel ... ligt voor de hand. Veelal wordt een last verleend met het 
oog op de persoon van de lasthebber"). 
(5341) Y. MERCHIERS. o.c" in Les contrats de service, 317, nr. 47; B. TILLEMAN (bewaargeving en 
bruikleen), 291, nr. 660. 
(5342) Brussel 17 december 1857, Pas. 1859, II, 237 (vervoer van stenen van groeve naar boot); G. BELT
JENS. "Art. 1795 B.W"" 563, nr. 4; M. TROPLONG, 391, nr. 1038. 
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beeld indien het te bewaren of te vervoeren goed een bijzondere behandeling vereist 
die enkel door bepaalde of de betrokken vervoerder( s) of bewaarnemer( s) kan worden 
verzekerd. 

De beëindiging van een dienstenovereenkomst ten gevolge van het overlijden van de 
dienstverstrekker kan derhalve slechts als een algemeen beginsel worden beschouwd 
in de mate de overeenkomst intuitu personae werd gesloten. Dit is evenwel eigen aan 
het gemene verbintenissenrecht en geenszins beperkt tot dienstenovereenkomsten. 
Slechts in de gevallen waarbij de wetgever dit wenselijk heeft geacht (aanneming van 
werk en lastgeving), ging hij dan uit van een objectivering (of beter gezegd een over
stijging) van het intuitu personae-karakter van de betreffende overeenkomst. 

1226. Met uitzondering eventueel van de lastgevingsovereenkomst waar de verre
gaande bevoegdheid van de lasthebber en de daaruit voortvloeiende vertrouwensrela
tie een automatische beëindiging van de overeenkomst in geval van overlijden van de 
lasthebber lijkt te rechtvaardigen, verdient het m.i. in het kader van de algemene dien
stenovereenkomst dan ook aanbeveling om op het gemene recht terug te vallen. 

III. Toepassingsvereisten 

A. Aannemingsovereenkomst 

1227. Als organieke regel van de aannemingsovereenkomst is art. 1795 B.W. van 
toepassing op alle overeenkomsten die als een aanneming van werk kunnen worden 
gekwalificeerd, welke ook het voorwerp ervan is (5343). Aangezien de wetgever het 
onderscheid van het oude recht juist wou overstijgen (zie randnr. 1225), doet het er 
niet toe of de aannemingsovereenkomst al dan niet intuitu personae was aangegaan, 
laat staan welke graad van intuitu personae de betreffende overeenkomst kenmerkt 
(5344). 

Zo werd art. 1795 B.W. toegepast op overeenkomsten voor de bouw van een graf
monument (5345), het droogleggen van een weide (5346), de bouw van een aantal 
woningen (5347), de afbraak van een oude kerk en de bouw van een nieuwe (5348), 
het verzorgen van de verlichting in de stad Gent en het reinigen van de verlichtings
punten (5349). 

(5343) Hof 's Hertogenbosch 6 december 1932, N.l. 1933, 1208 (art. 1648 N.B.W. niet van toepassing op de 
koopovereenkomst); ASSER-THUNISSEN (II), 470, nr. 634; A. DELVAUX en D. DESSARD, 246, nr. 
324; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 985, nr. 859 en 1058, nr. 912; L. LIEFSOENS, o.c" T.B.H. 1989, 889, 
nr. 5; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 39, nr. 55. 
(5344) M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 348, nr. 448. 
(5345) Vred. Luik 30 mei 1921, J.J.P. 1922, 337. 
(5346) Rb. Oudenaarde 14 november 1900, Jur. Comm. Fl. 1902, nr. 2421, 65. 
(5347) Hof 's Hertogenbosch 15 mei 1934, N.l. 1935, 261. 
(5348) Rb. Gent 27 maart 1889, Pand. pér. 1889, nr. 939, 1111, en in beroep Gent 17 mei 1890, Pand. pér. 
1890, nr. 1257, 684. 
Zie eveneens: Brussel 7 december 1842, Pas. 1844, II, 34. 
(5349) Kh. Gent 7 december 1889, Pand. pér. 1890, nr. 969, 518. 
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B. Overlijden van de aannemer 

1. Aannemer is niet de medecontractant - vennootschappen 

1228. Bij de invoering van art. 1795 B. W. had de wetgever het geval voor ogen waar
bij diegene die de overeenkomst uitvoerde (de "werkman, architect of aannemer") te
vens de medecontractant was. De medecontractant en de persoon ten aanzien van wie 
de overeenkomst intuitu personae werd gesloten, kunnen evenwel verschillende per
sonen zijn. Zo kan deze persoon een werknemer van de aannemer zijn (5350) of kan de 
overeenkomst met een vennootschap worden gesloten, maar in aanmerking van een 
bepaalde werknemer of vennoot (vgl. randnr. 1205). Indien deze persoon overlijdt, 
staat men in het Belgische recht strikt gezien voor een probleem aangezien hij be
zwaarlijk als "de aannemer" in de zin van de medecontractant kan worden beschouwd. 
M.i. is het niettemin verdedigbaar dat art. 1795 B.W. ook in dit geval toepassing vindt 
(5351). Werknemers maken immers een essentiële component uit van de onderne
ming. Voorzichtige contractpartijen doen er niettemin goed aan om een uitdrukkelijke 
ontbindende voorwaarde te voorzien. 

In het Nederlandse recht inzake de opdracht heeft men hiermee rekening gehouden 
(art. 7:409, lid 1 N.N.B.W.): "Indien de opdracht met het oog op een bepaalde per
soon is verleend, eindigt zij door zijn dood." In het Nederlandse recht wordt dan 
ook algemeen aanvaard dat de opdracht een einde neemt, zelfs indien de "bepaalde 
persoon" niet de opdrachtnemer in de zin van medecontractant is (5352). 

2. Nevenaanneming 

1229. De dood van een nevenaannemer heeft in beginsel geen invloed op de overeen
komsten van de opdrachtgever met andere aannemers, zelfs niet indien deze aanne
mers in één en hetzelfde project werden ingeschakeld (5353). Evenwel moet rekening 
worden gehouden met het feit dat het overlijden van één van de nevenaannemers met 
zich mee kan brengen dat de uitvoering van het gehele project als dusdanig onmoge
lijk wordt en dat men in voorkomend geval een beroep op de rechtsfiguur van het ver
val ("caducité") kan doen. 

(5350) ASSER-KORTMANN, 89, nr. 114. 
(5351) Vgl.: Luik 19 oktober 1998, T.B.B.R. 2000, (53), 55, tweede kolom, derde overwegende (overeen
komst met een vennootschap maar vooral met het oog op een bepaalde werknemer van die vennootschap). 
Vergelijk in dezelfde zin met het Zwitserse recht dat een in dit opzicht gelijkaardige redactie kent als het 
Belgische recht (art. 379, al. 1 CO heeft het eveneens over "!'entrepreneur"): P. GAUCH, 226, nr. 761. 
(5352) ASSER-KORTMANN, 87, nr. 112 en 88, nr. 114; S.C.J.J. KORTMANN, "Vragen over het einde 
van de opdracht", WPNR 1994, nr. 6134, 310. 
(5353)T. BORMANS, 435, nr. 1511. 
Vgl. in dezelfde zin inzake lastgeving: B. TILLEMAN (lastgeving), 395, nr. 618. 
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Ook indien twee aannemers zich hoofdelijk tot de volledige uitvoering van de aanne
mingsovereenkomst hebben verbonden, heeft de dood van één van de aannemers en
kel een gevolg ten aanzien van deze aannemer (5354), de andere aannemer(s) kan 
(kunnen) zich hier niet op beroepen (zie eveneens art. 1208, tweede lid B.W.). 

3. Onderaanneming 

1230. De onderaannemingsovereenkomst neemt een einde indien de onderaannemer 
overlijdt, de onderaannemer is in dit kader immers de aannemer (5355). Een bepaalde 
strekking is daarenboven van oordeel dat het overlijden van de hoofdaannemer een 
einde stelt aan de onderaannemingsovereenkomsten (5356). Hiermee kan men het m.i. 
niet eens zijn (5357). De (hoofd)aannemer is immers de opdrachtgever in de verhou
ding met zijn onderaannemers en daarenboven zijn hoofd- en onderaannemingsover
eenkomst behoudens een contractueel voorziene transparantie (5358) ook op dit vlak 
onafhankelijk van elkaar (zie in het algemeen randnr. 524) (5359). In geval van over
lijden van de hoofdaannemer moet men derhalve een beroep doen op het gemene recht 
en meer bepaald op de rechtsfiguur van het verval van de overeenkomst wegens het 
verdwijnen van het voorwerp of de oorzaak. M.i. kan evenwel enkel sprake zijn van 
verval indien de uitvoering van de onderaannemingsovereenkomst onmogelijk wordt, 

(5354) Brussel 7 december 1842, Pas. 1844, II, (34), 38, tweede kolom, eerste overwegende; R.P.D.B" tw. 
Devis et marchés, 743, nr. 141; A. DELVAUX, 242, nr. 141; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 198, 
nr. 299. 
Zie in dezelfde zin voor Frankrijk: R.v.St. 7 februari 1873, D.P. 1873, III, 76. 
Vgl. in andere zin voor Nederland: Hof 's Hertogenbosch 15 mei 1934, N.l. 1935, 261; ASSER-KAMP
HUISEN, 444; ASSER-THUNISSEN (II), 471, nr. 636. 
(5355) Zie eveneens: Luik 24 mei 1955, J. T. 1956, 11, noot A.D" bevestigd door Cass. 17 mei 1956, Pas. 
1956, I, 994 en J.T. 1956, 544; A. DELVAUX en D. DESSARD, 246, nr. 324; V. VAN HOUTTE-VAN 
POPPEL, "Art. 1795 B.W"" 2, nr. 3. 
Contra: A. HILBERT, 71, nr. 88. 
(5356) G. BELTJENS, "Art. 1795", 563, nr. 6; T. BORMANS, 435, nr. 1506; M.-A. FLAMME en J. LE
PAFFE, 198, nr. 300 (om billijkheidsredenen); V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1795 B.W"" 1-2, 
nr. 3. 
(5357) R.P.D.B" tw. Devis et marchés, 743, nr. 139. 
(5358) Art. 13-1 van de Franse BTP-modelovereenkomst bepaalt als volgt: "Le présent contrat est résilié de 
plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire Jorsque Ie marché principal est lui-même 
résilié sans qu'il y ait faute de !'entrepreneur principal". 
Zie bij wijze van voorbeeld volgende clausules uit internationale onderaannemingsovereenkomsten: 
"Si par une raison quelconquc, Ie marché principal venait à être modifié, suspendu, résilié ou annulé, 
l'entreprise principale pourra répercuter au contrat de sous-traitance, les modifications, suspensions, résilia
tion, ou annulation du marché principal et ce pour la partie des travaux restant à exécuter par Ie sous-traitant, 
sans que ce dernier puisse s'y opposer ni prétendre à aucune indemnité. Toutefois, si une telle indemnité 
était effectivement versée à ce titre à l'entreprise principale par Ie maître de l'ouvrage, elle serail alors réper
cutée, dans les mêmes limites, au sous-traitant, au prorata de sa part du marché principale ". 
"15.1. In the event that, for any reason whatsoever, the main contract shall be terminated, the main con trac
tor will be entitled to terminale the sub-contract by notice to the sub-contractor in writing". 
Vgl.: E. VETTER, o.c" R./. W. 1986, 84. 
(5359) R. CERUTTI, Der Untervertrag, Freiburg, Universitätsverlag, 1990, 66, nr. 260; N. KLEINE-MÖL
LER, H. MERL en W. OELMAIER, 149, nr. 10; R. SAXER, Der Subuntemehmer und sein Vertrag, o.c" 
47. 
Zie evenwel: J. NERET, Le sous-contra!, o.c" 134, nr. 169 (uit de aard van de onderovereenkomst vloeit 
voort dat deze verdwijnt indien de hoofdovereenkomst verdwijnt - vgl. inzake de totstandkoming). 
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in de andere gevallen moeten de erfgenamen of opvolgers van de hoofdaannemer een 
beroep doen op art. 1794 B.W. (5360). 

IV. Rechtsgevolgen 

A. Beëindiging van rechtswege 

1231. Alhoewel een bepaalde strekking (5361) dit betwist, treedt het einde van de 
aannemingsovereenkomst van rechtswege in op het ogenblik van het overlijden van de 
aannemer (5362). De opdrachtgever moet er zich derhalve niet op beroepen, laat staan 
de overeenkomst opzeggen (5363). Ook de erfgenamen van de aannemer kunnen er 
zich derhalve op beroepen (5364). 

Ook het huidige Nederlandse recht (art. 7A: 1648 N.B.W.) is in die zin gevestigd. 
Het Wetsontwerp inzake aanneming van werk verlaat het systeem van de automati
sche beëindiging en voorziet dat in geval van overlijden of invaliditeit van de aan
nemer elk van de partijen de overeenkomst kan beëindigen voorzover zij gezien de 
aard van de overeenkomst aan het overlijden van de aannemer een redelijk belang 
bij beëindiging kunnen ontlenen (5365). Deze regeling werd overgenomen door het 
Benelux-ontwerpverdrag. 

De overeenkomst is ten andere zelfs ontbonden indien de erfgenamen van de aanne
mer hetzelfde beroep uitoefenen (5366), art. 1795 B.W. maakt terzake geen onder
scheid. 

(5360) W. GOOSSENS, "Kwalificatie en (on-)afhankelijkheid van onderaannemingsovereenkomsten", in 
CDV A (ed.). la sous-traitance, Actes du colloque de 18 avril 2002, Luik. CDV A, 2002, 221-222, nr. 83. 
(5361) Vred. Luik 30 mei 1921, J.J.P. 1922, 337, derde overwegende (stelt dat de overeenkomst na het 
overlijden kan worden opgezegd en dat deze opzegging door de erfgenamen van de aannemer niet kan wor
den betwist - deze redenering kan niet worden aanvaard aangezien art. 1795 B.W. in deze redenering in 
niets verschilt van art. 1794 B.W., ook daar is de opzegging een eenzijdige rechtshandeling); G. BELT
JENS, "Art. 1795", 563, nr. 5. 
(5362) Gent 17 mei 1890, Pand. pér. 1890, nr. 1257, 684 (vonnis a quo: Rb. Gent 27 maart 1889. Pand. pér. 
1889, nr. 939, 1111 ); Juriscl. Civil, Fase. 70, 4, nr. 7; A. DELVAUX, 241, nr. 140; A. DELV AUX en D. 
DESSARD, 246, nr. 323; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 1058. nr. 912; M.-A. FLAMMEen J. LEPAFFE, 
198, nr. 296; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1795 B.W"" 2. nr. 4; J. VAN MULLEN en M.-C. 
ERNOTTE, 39, nr. 55; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 348, nr. 448. 
Zie in dezelfde zin voor de lastgevingsovereenkomst: Luik 10 december 1980. B.R.H. 1981, 485. 
(5363) A. DELVAUX en D. DESSARD, 246, nr. 323; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE. 198, nr. 296: J. 
VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 39, nr. 55. 
(5364) T. BORMANS, 435, nr. 1508; L. GUILLOUARD, 365. nr. 799. 
(5365) Zie voor de motieven hiervoor: Toelichting. 1080. 
Zie voor een kritiek: M.A.M.C. VAN DEN BERG, 66, nr. 91. 
(5366) Rb. Oudenaarde 14 november 1900, Jur. Comm. Fl. 1902, nr. 2421, 65; A. DELVAUX. 242, nr. 141; 
T. BORMANS. 434. nr. 1504; M.-A. FLAMME en J. LEP AFFE, 198, nr. 298. 
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B. Beëindiging ex nunc 

1232. Net zoals het geval is bij de opzegging (zie randnr. 1169), werkt ook de beëin
diging ten gevolge van het overlijden van de aannemer enkel voor de toekomst (5367), 
rechten en verplichtingen die voor het overlijden zijn ontstaan, blijven derhalve verder 
bestaan (5368). 

C. Betaling van het gedane werk en de in gereedheid gebrachte materialen: art. 1796 
B.W. 

1233. Op grond van art. 1796 B. W. is de opdrachtgever gehouden een vergoeding te 
betalen die gelijk is aan de waarde van het gedane werk en van de in gereedheid ge
brachte materialen, naar evenredigheid van de contractuele prijs, doch enkel indien 
deze hem van nut kunnen zijn (5369) (5370). 

1. Nut 

1234. Het nuttigheidsvereiste van art. 1796 B. W. mag niet worden geïnterpreteerd in 
de zin dat enkel "nuttige" uitgaven voor vergoeding in aanmerking komen met uitslui
ting van luxe-elementen of bijzondere eisen van de opdrachtgever (5371), maar wel in 
de zin dat de werken of materialen een voordeel voor de opdrachtgever (kunnen) ople
veren (5372). 

2. Waarde van het gedane werk 

1235. Indien de werken reeds waren aangevat, moet de opdrachtgever een vergoe
ding betalen die hiermee in verhouding staat. Bij een aanneming tegen vaste prijs zal 
derhalve een verrekening van de aannemingsprijs moeten gebeuren aan de hand van 

(5367) Vgl. inzake lastgeving: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 446, nr. 457; Y. MERCHIERS, 
o.c" in les contrats de service, 317, nr. 46. 
(5368) ASSER-KORTMANN, 89, nr. 115. 
(5369) POTHIER, 417-418, nr. 456. 
Zie bijvoorbeeld: Vred. Luik 30 mei 1921, J.J.P. 1922, 337 (bij een overeenkomst voor de bouw van een 
grafmonument). 
Het toekomstige Nederlandse recht laat de rechter terzake een grote vrijheid (art. 7.12.13 Wetsontwerp 
23095): "Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is de opdrachtgever een naar redelijkheid en 
met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd". 
Zie voor de motieven: Toelichting, 1081 (grote verscheidenheid van situaties en praktisch belang van de 
gevallen niet zo groot zodat een scherpe regel niet gerechtvaardigd zou zijn(!)); ASSER-THUNISSEN (II), 
4 73, nr. 638. 
Zie voor een kritiek: M.A.M.C. VAN DEN BERG, 66, nr. 91. 
(5370) Zie bijvoorbeeld: Vred. Luik 30 mei 1921, J.J.P. 1922, 337 (bij een overeenkomst voorde bouw van 
een grafmonument). 
(5371) Zie uitgebreid: M. TROPLONG, 392-393, nrs. 1040-1042 en de kritiek die hij levert op de opmer
kingen die een aantal hoven van beroep naar aanleiding van de bespreking van art. 1796 B.W. formuleerden. 
(5372) G. BELTJENS, "Art. 1796", 564, nr. 1; L. GUILLOUARD, 367, nr. 801; F. LAURENT, 25, nr. 24. 
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het reeds uitgevoerde deel van de werken (5373). Indien het een aanneming tegen een
heidsprijzen betreft, moet het voor de opdrachtgever nuttige deel in beginsel aan de 
hand van de contractueel voorziene eenheden en eenheidsprijzen worden verrekend. 
Ook hier moet men evenwel dezelfde opmerkingen maken als bij de berekening van 
de opzeggingsvergoeding (zie randnr. 1182). 

3. In gereedheid gebrachte materialen 

1236. Aangezien de verrekening van het verrichte werk enkel betrekking heeft op de 
reeds gebezigde materialen, volstaat dit niet. Materialen die reeds werden aangekocht 
maar nog niet zijn verwerkt, moeten ook vergoed worden indien zij een nut hebben 
voor de opdrachtgever en "in gereedheid zijn gebracht" (5374). Deze benadering geldt 
eveneens indien de werken nog niet waren aangevat. Bij de waardering van de in ge
reedheid gebrachte materialen dient men zich te plaatsen op het ogenblik van de aan
koop door de aannemer en niet op het ogenblik van de beëindiging van de overeen
komst (5375). 

Een hoofdaannemer was belast met de bouw van het Instituut voor Zoölogie en 
sloot een onderaannemingsovereenkomst voor de uitvoering van de zinkwerken. 
Uit vrees voor prijsstijgingen kocht de onderaannemer onmiddellijk een grote hoe
veelheid zink aan. De onderaannemer stierf evenwel voor het begin van de werken. 
Het Hof van Beroep te Luik (5376) veroordeelde de hoofdaannemer de elementen 
tegen betaling in ontvangst te nemen. Het voordeel of nut diende volgens het Hof te 
worden beoordeeld in functie van het werk. Daarenboven was aan het vereiste van 
het "in gereedheid brengen" voldaan aangezien de zinkplaten een welbepaalde dik
te hadden. 
In zijn cassatiemiddel voerde de hoofdaannemer volgende argumenten aan: 1° hij 
kon niet worden veroordeeld de elementen in ontvangst te nemen aangezien het 
werk nog niet was begonnen; 2° de materialen kwamen slechts voor vergoeding in 
aanmerking in de mate deze hem werkelijk van nut konden zijn, in de zin dat deze 
zonder tussenkomst van een derde gespecialiseerde aannemer zouden kunnen wor
den geplaatst; 3° de materialen waren niet "in gereedheid gebracht" aangezien de 
aannemer de elementen nog niet aan het werk had aangepast. Het Hof van Cassatie 
(5377) stelde evenwel: 1° het enige vereiste van art. 1796 B.W. is het nut die de 
materialen voor de opdrachtgever hebben, hiervoor is niet vereist dat de aannemer 

(5373) G. BAERT, 624; G. BEL TJENS, "Art. 1796", 564, nr. 1; L. GUILLOUARD, 368, nr. 801; F. LAU
RENT, 25, nr. 24. 
(5374) G. BELTJENS, "Art. 1796'', 564, nr. 1; L. GUILLOUARD, 368, nr. 801; F. LAURENT, 25, nr. 24. 
(5375) Luik 24 mei 1955, J. T. 1956, 11, noot A.D., bevestigd door Cass. 17 mei 1956, Pas. 1956, 1, 994 en 
J. T. 1956, 544 (aankoop van het zink- scherpe prijsdaling tussen ogenblik van aankoop en beëindiging van 
de overeenkomst - waardering aan de hand van prijs op ogenblik van de aankoop); C. RENARD en P. 
GRAULICH, opm" R.T.D.C. 1957, 213-214. 
(5376) Luik 24 mei 1955, J. T. 1956, 11, noot A.D. 
(5377)Cass.17mei 1956,Pas. 1956,l,994,J.T. 1956,544,R.W. 1956-57, 1601enR.T.D.C.1957,213, 
opm. C. RENARD en P. GRAULICH. 
Zie in navolging van dit arrest: G. BAERT, 624; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de service, 315, nr. 
42. 
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het werk reeds had aangevat; 2° het door art. 1796 B.W. vereiste nut kan er wel in 
bestaan dat deze materialen door een derde aannemer worden gebezigd, een moge
lijkheid tot persoonlijke plaatsing wordt niet vereist (5378); 3° het "in gereedheid 
brengen" moet niet noodzakelijk bestaan in de aanpassing van de materialen zelf, 
het enkele verzamelen van de noodzakelijke materialen met het oog op het werk 
kan voldoende zijn (5379). 

4. Aard 

1237. De in art. 1796 B.W. bepaalde vergoeding kan geenszins als een opzeggings
vergoeding worden beschouwd doch is ingegeven vanuit de zorg om een verrijking 
zonder oorzaak te voorkomen (5380). Derhalve dient eveneens een minwaarde voor 
eventuele gebreken te worden toegekend (zie eveneens randnr. 1235) (5381). 
De verrijking zonder oorzaak mag dan wel de achterliggende idee van art. 1796 B.W. 
zijn, de concrete berekeningswijze is verschillend. Niet de objectieve waarde van de 
werken of materialen staat immers centraal, art. 1796 B.W. verwijst daarentegen uit
drukkelijk naar een waardering in functie van de contractuele prijs (5382). 

D. Geen recht op afgifte van het reeds verrichte werk 

1238. Art. 1796 B.W. verschaft de opdrachtgever geen enkel recht om de afgifte van 
het reeds verrichte werk te eisen tegen betaling van de in dat artikel voorziene vergoe
ding (5383). De erfgenamen van de aannemer kunnen er met andere woorden voor 
opteren om het werk of de materialen te behouden, vanzelfsprekend tegen terugbeta
ling van de reeds betaalde voorschotten (5384). Het is de opdrachtgever wel toegela
ten het deel van het werk te behouden dat reeds in zijn eigendom is overgegaan (5385). 
Dit dient dan door middel van een verrekening te worden vergoed. 

(5378) Zie in dezelfde zin: Gent 17 maart 1954, R. W. 1954-55, (752), 753, zesde overwegende. 
(5379) Anders: ASSER-KAMPHUISEN, 444. 
(5380) Luik 24 mei 1955, J.T. 1956, Il, noot A.D., bevestigd door Cass. 17 mei 1956, Pas. 1956, 1, 994 en 
J.T. 1956, 544; Jurisc/. Civil, Fase. 70, 5, nr. 10; H. DE PAGE en R. DEKKERS, 985, nr. 858; M.-A. 
FLAMME en J. LEPAFFE, 199, nr. 301; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de service, 315, nr. 42; C. 
PAULUS, 42, nr. 54; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1796 B.W''., 1. nr. 3; J. VAN MULLEN en 
M.-C. ERNOTTE, 40, nr. 56; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 348, nr. 448. 
(5381) Zie bijvoorbeeld: Rb. Oudenaarde 14 november 1900, Jur. Comm. Fl. 1902, nr. 2421, 65 (gebreken 
bij de uitvoering van droogleggingswerken van een weide - gebreken komen pas tot uiting na het overlijden 
van de aannemer). 
(5382) V. VAN HOUTTE-V AN POPPEL, "Art. 1796 B.W''., 2, nr. 4. 
(5383) H. DE PAGE en R. DEKKERS, 1059, nr. 913; M.-A. FLAMMEenJ. LEPAFFE, 199, nr. 301; P.-A. 
FORIERS en F. GLANSDORFF, 552, nr. 682; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de service, 315, nr. 
42; V. VAN HOUTTE-VAN POPPEL, "Art. 1795 B.W"" 2, nr. 6; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOG
NE, 348, nr. 448. 
(5384) Idem. 
(5385) H. DE PAGE en R. DEKKERS, 1059, nr. 913; M.-A. FLAMME en J. LEP AFFE, 199, nr. 301; M. 
WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 348, nr. 448; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 40, nr. 56. 
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V. Afwijkende bedingen 

1239. Aangezien art. 1795 B.W. van suppletieve aard is, kunnen partijen overeenko
men dat de overeenkomst ondanks het overlijden van de aannemer ten aanzien van de 
erfgenamen verder blijft bestaan (5386). Deze afwijking kan zowel uitdrukkelijk als 
stilzwijgend gebeuren (5387). 

Een bepaalde strekking is van oordeel dat er van een stilzwijgende afwijking sprake is 
indien de opdrachtgever geen bezwaar doet blijken ten aanzien van de voortzetting 
van de overeenkomst door de erfgenamen (5388). Hiermee kan men het m.i. niet ge
heel eens zijn, het uitblijven van bezwaar tegen een uitvoering door de erfgenamen 
vindt per hypothese immers plaats na de dood van de aannemer, m.a.w. op een ogen
blik dat de overeenkomst reeds van rechtswege ontbonden is (zie randnr. 1231). Er is 
m.i. dan ook veeleer sprake van een nieuwe aannemingsovereenkomst (5389), hetgeen 
met zich meebrengt dat de accessoria (bijvoorbeeld zekerheden) van de oude overeen
komst vervallen zijn (5390). 

(5386) Pand. b" tw. Entrepreneur d'ouvrages, 255, nr. 474; R.P.D.B" tw. Devis et marchés, 743, nr. 142; 
ASSER-KAMPHUISEN, 444; ASSER-THUNISSEN (Il), 471, nr. 636; M. BEHAR-TOUCHAIS, Le déces 
du contractant, o.c" 139, nr. 148; T. BORMANS, 435, nr. 1509; A. COLIN en H. CAPITANT, 647, nr. 
719; A. DELVAUX, 241, nr. 140; A. DELVAUX en D. DESSARD, 246, nr. 323; H. DE PAGE en R. 
DEKKERS, 1058, nr. 912; Y. MERCHIERS, o.c., in Les contrats de service, 315, nr. 41; V. VAN HOUT
TE-VAN POPPEL, "Art. 1795 B.W"., 2, nr. 5; J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 39, nr. 55; M. 
WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 348, nr. 448. 
Zie in dezelfde zin ten aanzien van lastgeving: Cass. 23 maart 1860, Pas. 1860, 1, (211), 219, concl. CLO
QUETTE; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 446-447, nr. 458; C. PAULUS en R. BOES, 149, nr. 
266. 
Vgl. in dezelfde zin voor het Nederlandse recht: Toelichting, 1080; ASSER-THUNISSEN (Il), 471, nr. 636. 
Zie bijvoorbeeld§ 46, lid 5 UAV. 
(5387) ASSER-KAMPHUISEN, 444. 
Vgl. inzake de lastgevingsovereenkomst (afwijking van beëindiging bij overlijden van lastgever kan stil
zwijgend geschieden of uit het voorwerp van de overeenkomst voortvloeien): Cass. 2 juni 1887, Pas. 1887, 
1, 285; Cass. 15 juni 1911, Pas. 1911, 1, 353; Vcrbr. 17 juni 1957, Arr. Verbr. 1957, (867), 869, tweede 
kolom, derde overwegende; H. DE PAGE en R. DEKKERS. Traité, V, 447, nr. 458; C. PAULUS en R. 
BOES, 152, nr. 272. 
(5388) Arr. Rb. Roermond 25 september 1924, N.l. 1925, 407, tweede kolom, tweede overwegende; AS
SER-KORTMANN, 471, nr. 636. 
Vgl.: Arr. Rb. Groningen 5 april 1918. N.l. 1918, 686. 
(5389) Juriscl. Civil, Fase. 70, 4, nr. 7. 
Zie in dezelfde zin inzake lastgeving: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 447, nr. 458. 
Vgl. in dezelfde zin: H. LAGA, o.c., in Liber amicorum Jan Ronse, 248 (indien aan de medecontractant 
geen instemming wordt gevraagd en de overeenkomst niettemin verder wordt uitgevoerd, bestaat het risico 
dat de rechter van oordeel is dat een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen). 
Vgl. eveneens: Gent 17 mei 1890, Pand. pér. 1890, nr. 1257, 684 (vonnis a quo: Rb. Gent 27 maart 1889, 
Pand. pér. 1889, nr. 939, 1111 ). 
(5390) Vgl.: H. LAGA, o.c., in Liber amicorum Jan Ronse, 248. 
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§ 3. OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

1. Algemeen 

1240. De regeling inzake de aannemingsovereenkomst bevat geen bijzondere bepa
ling die voorziet in een beëindiging bij overlijden van de opdrachtgever (5391). Het 
gemene recht staat met andere woorden centraal, Zo zal de aannemingsovereenkomst 
een einde nemen indien deze intuitu personae ten aanzien van de opdrachtgever werd 
gesloten (zie randnr. 1210) (vgL art. 33 Arbeidsovereenkomstenwet) (5392). In dit 
kader moet eveneens rekening worden gehouden met de algemene invloed die de last
gevingsovereenkomst uitoefent op aannemingsovereenkomsten die vroeger als 
een lastgeving werden beschouwd of er grote gelijkenissen mee vertonen (5393). 

Ook zal de aannemingsovereenkomst noodzakelijkerwijze een einde nemen indien de 
diensten betrekking hebben op de persoon van de opdrachtgever, hetgeen bijvoorbeeld 
het geval is bij verpleging, medische verzorging of onderwijs (5394). Juridisch kan 
men dit standpunt steunen op het verval van de overeenkomst wegens het verdwijnen 
van het voorwerp ervan (5395). 

Dezelfde idee ligt ook aan de basis van het Nederlandse recht inzake de opdracht. 
Art. 7:410, lid 1 N.N.B.W. bepaalt immers (5396): "De dood van de opdrachtgever 
doet de opdracht slechts eindigen, indien dit uit de overeenkomst voortvloeit, en 
dan eerst vanaf het tijdstip waarop de opdrachtnemer de dood heeft gekend." Met 
deze bepaling wou men aansluiting vinden bij de algemene regel van de overdracht 
van alle vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen op de erfgenamen doch 
rekening houden met de in het kader van dienstverhoudingen andersluidende ge
vallen (5397). 

(5391) Zie eveneens: ASSER-THUNISSEN (Il), 471, nr. 635; B. BOUBLI, 21, nr. 125; G. DE GROOTH, 
192; A. DELVAUX, 239, nr. 139; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 197, nr. 295; P.-A. FORIERS, o.c" in 
les intermédiaires commerciaux, 118, nr. 125; R. HAMAIDE, 17, nr. 16 (gaat verder en stelt dat het over
lijden van de opdrachtgever geen invloed heeft op het lot van de aannemingsovereenkomst); L. JOSSE
RAND, 686, nr. 1308 (idem); Y. MERCHIERS, o.c" in les contrats de service, 315, nr. 41; M. TROP
LONG, 393, nr. 1045. 
Vgl.: Kh. Luik 8 juli 1910, Pas. 1910, III, 290 (faillissement van de opdrachtgever van een makelaar die 
belast was met het aantrekken van vers kapitaal maakt geen einde aan de overeenkomst, dit in tegenstelling 
met wat het geval zou zijn bij lastgeving of een vennootschap). 
(5392) Voorz. Gent 29 oktober 1987, T.G.R. 1987, 120 (overeenkomst met een advocaat neemt een einde in 
geval van overlijden van de cliënt); P.-A. FORIERS, o.c" in les intermédiaires commerciaux, 118, nr. 126 
(inzake makelaars); Y. MERCHIERS, o.c" in les contrats de service, 315, nr. 41. 
Vgl.: Brussel 7 november 1997, A.J. T. 1999-00, (365), 367, eerste kolom, noot H. VERHEYEN. 
(5393) Vgl.: P.-A. FORIERS, o.c" in les intermédiaires commerciaux, 118, nr. 126. 
(5394) ASSER-KORTMANN, 90, nr. 118. 
(5395) Vgl.: P.-A. FORIERS, la caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément es
sentie/ à leur formation, o.c" 33, nr. 28 (FORIERS heeft het echter enkel over het overlijden van de schul
denaar - m.i. is de door hem voorgestelde oplossing eveneens toepasselijk in geval van overlijden van de 
schuldeiser). 
(5396) Zie over deze bepaling: ASSER-KORTMANN, 89-90, nr. 118. 
(5397) ASSER-KORTMANN, 90, nr. 116. 
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§ 672 BGB gaat verder en vertrekt van het vermoeden dat het overlijden van de op
drachtgever de opdracht niet doet beëindigen: "Der Auftrag erlischt im Zweifel 
nicht durch den Tod oder den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers." 

Indien geen van het voorgaande de erfgenamen van de opdrachtgever kunnen baten, 
staat het hen vanzelfsprekend vrij om de overeenkomst op grond van art. 1794 B.W. 
op te zeggen (5398) (randnr. 1161). 

II. Onderscheid met de lastgevingsovereenkomst 

1241. In tegenstelling tot de aannemingsovereenkomst neemt de lastgevingsovereen
komst wel een einde bij het overlijden van de lastgever (art. 2003 B.W.) (5399). 

1242. Vraag is of dit onderscheid tussen de lastgeving en de aanneming van werk 
gerechtvaardigd is. Indien men de motieven van de wetgever bij de beëindiging van de 
lastgeving bij overlijden van de lastgever (5400) van naderbij bekijkt, kan men bij het 
onderscheid enige vraagtekens zetten. 

Vooreerst houdt men in het kader van de lastgevingsovereenkomst voor dat de rede
nen die de lastgever had om zich te laten vertegenwoordigen en het vertrouwen dat hij 
in de lasthebber stelde, niet noodzakelijk ook voor de erfgenamen van de lastgever 
gelden (5401). Dit argument gaat echter eveneens op voor de aanneming van werk en 
om het even welke dienstenovereenkomst. Daarenboven wordt aan deze bezorgdheid 
van de erfgenamen van de lastgever grotendeels voldaan aangezien ook zij over een 
opzeggingsbevoegdheid beschikken (zie randnr. 1161). 

Ten tweede wordt in het kader van de lastgeving voorgehouden dat de erfgenamen vrij 
moeten kunnen beschikken over de goederen die hen toekomen, d.w.z. vrij van de ver
tegenwoordigingsbevoegdheid van een derde die het betreffende vermogen kan belas
ten. Alhoewel dit argument natuurlijk het meest precair is in het kader van de lastge
vingsovereenkomst aangezien de lasthebber als vertegenwoordiger rechtstreeks in het 
vermogen van de erflater en derhalve van de erfopvolgers ingrijpt, kan ook deze reden 
naar de aannemingsovereenkomst worden uitgebreid. Heel vaak heeft ook een aanne
mingsovereenkomst immers zeer verregaande gevolgen voor het vermogen van de 
opdrachtgever (en dus van dat van zijn erfgenamen). De concrete draagwijdte van de 

(5398) Zie uitdrukkelijk: ASSER-THUNISSEN (Il), 471, nr. 635. 
(5399) Zie bijvoorbeeld: Gent 28 april 1995. T.R. V, 1995, 597. 
Zie in dezelfde zin voor Nederland: art. 7:422 N.N.B.W.: "Lastgeving eindigt, behalve door opzegging 
overeenkomstig artikel 408. door ... de dood. de ondercuratelestelling, het faillissement van de lastgever 

Zie in dezelfde zin voor Duitsland: § 672 BGB. 
Zie in dezelfde zin voor Zwitserland: art. 405. lid l: "Le mandat finit par la mort, l'incapacité ou la faillite 
soit du mandant, soit du mandataire, à moins que Ie contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de 
l' affaire". 
(5400) Zie voor deze redenen: H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité, V, 448-449, nr. 460; C. PAULUS en 
R. BOES, 151. nr. 270; B. TILLEMAN (lastgeving), 383-384, nr. 603. 
(540 l) Vgl.: M. TROPLONG, Du mandat, 184, nr. 721 (wil van de lastgever houdt op bij overlijden). 
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dienst staat met andere woorden veeleer centraal. Zo spreekt het vanzelf dat een last
gevingsovereenkomst waarbij een lasthebber de bevoegdheid heeft om bijvoorbeeld 
een bepaalde som geld te innen een mindere belasting van het vermogen van de lastge
ver inhoudt dan bijvoorbeeld een opdrachtgever die een aannemingsovereenkomst 
sluit voor de bouw van een huis op een stuk grond. 

De beëindiging van de lastgevingsovereenkomst in geval van overlijden van de lastge
ver wordt ten derde ook geacht voort te vloeien uit het intuitu personae-karakter van 
elke overeenkomst die om niet wordt aangegaan. Deze grondslag gaat in zijn alge
meenheid echter niet op aangezien de lastgevingsovereenkomst ook ten bezwarende 
titel kan worden aangegaan (zie randnr. 287) (5402). Ook hier is een in het kader van 
de lastgevingsovereenkomst geldende regel door de gewijzigde kwalificatiecriteria 
"ingehaald". Daarenboven kan m.i. ook de aannemingsovereenkomst om niet worden 
aangegaan (zie randnr. 288). 

Naar analogie met hetgeen in het kader van de beëindiging ten gevolge van het overlij
den van de lasthebber werd gezegd, komt elk van deze ratio's eigenlijk neer op een 
belangenafweging en een feitelijke redenering op basis van het quod plerumque fit. 
Het zijn met andere woorden geen juridische grondslagen waarbij de aard van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid in geval van overlijden van de lastgever noodzake
lijk tot het einde van de lastgevingsovereenkomst moet leiden (5403). 
POTHIER brengt daarentegen wel een juridische grondslag naar voor die rechtstreeks 
met de aard van de lastgevingsovereenkomst samenhangt. Hij vertrekt immers van de 
idee dat de lasthebber handelt als ware het de lastgever zodat het overlijden van de 
lastgever met zich meebrengt dat men niet in zijn plaats kan optreden. Aangezien hij 
overleden is, kan hij met andere woorden niet meer handelen, ook niet door middel 
van vertegenwoordiging aangezien hij dan geacht wordt zelf te handelen (5404). Hier
tegen kan men echter inbrengen dat de lastgeving en de volmacht eerder vermogens
rechtelijke handelingen zijn die het vermogen van de lasthebber bezwaren. De toere
kening van de feitelijke handelingen of een feitelijke toestand (bijvoorbeeld kennis) 
van de lasthebber aan de lastgever is ten andere een juridische fictie die eerder een 
gevolg is dat aan de lastgeving wordt vastgeknoopt (5405). 

(5402) Zie specifiek: J. HUET (2001 ), 1190, nr. 31266, vn. 5 (onder verwijzing naar RIPERTen BOULAN
GER: "la règle se justifie beaucoup moins pour Ie mandant, surtout quand il s'agit d'un mandat salarié"). 
Vgl.: F. LAURENT, Principes, XXVIII, 86-87, nr. 79 (vriendendienst geldt enkel ten aanzien van de lastge
ving om niet, in geval van bezoldigde lastgeving grijpt hij terug naar de vertrouwensrelatie). 
(5403) F. LAURENT, Principes, XXVIII, 91, nr. 85 ("Si Ie mandat finit par la mort du mandataire, c'est 
uniquement parce que la confiance ne se transmet point par voie d'héridité; c'est là une question d'intérêt 
que les parties décident d'après leurs convenances, en dérogeant à la loi. Il n'en est pas de même de la mort 
du mandant; Ie motif que Pothier donne pour justifier la cessation est un motif de droit qui paraît tenir à 
!'essence même du mandat "."). • 
(5404) POTHIER, Du mandat, 262. 
Zie eveneens: DALLOZ, tw. Mandat, 756, nr. 451; F. LAURENT, Principes, XXVIII, 86, nr. 79. 
(5405) Zie verder: Bergen 17 januari 1989, J.T. 1989, 357; Arbh. Antwerpen 10 maart 1992, Soc. Kron. 
1993, 413; Kh. Brussel 8 januari 1953, J.C.Br. 1953, (261), 265, tweede overwegende; R.P.D.B" tw. Man
dat, 790, nr. 791; P. DE HARVEN, o.c" B.J. 1928, (104), 106; J.-M. NELISSEN, noot onder Cass. fr. 
18 juni 1973, Rev. prat. soc. 1973, 316; B. TILLEMAN (lastgeving), 198, nrs. 343 e.v.; W. VAN GER VEN, 
Bewindsbevoegdheid, o.c" 185, nr. 133; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, o.c" 486. 
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In de zoektocht naar het waarom van het verschil tussen de aannemings- en de last
gevingsovereenkomst is ook hier weer het Nederlandse recht leerrijk. Ook hier be
staat een verschil tussen de gemeenrechtelijke opdracht (art. 7.410 N.N.B.W. - zie 
randnr. 1240) en de lastgeving. Enkel in het kader van de lastgevingsovereenkomst 
geeft het overlijden automatisch aanleiding tot de beëindiging van de overeen
komst, in het kader van de opdracht is dit enkel het geval indien dit "uit de overeen
komst voortvloeit." Ook hier knoopt men het onderscheid vast aan de bijzondere 
aard van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (5406) zonder dat hieromtrent ver
dere uitleg wordt gegeven. De regel in het kader van de lastgeving was daarenbo
ven bedoeld als spiegelbeeld van de regeling in het kader van de volmacht (art. 3.74 
N.N.B.W.). Indien men echter de motieven van de wetgever in het kader van de 
volmacht van naderbij bekijkt, blijkt dat men vooreerst de bestaande regeling wou 
behouden en dat ook hier de persoonlijke aard van de volmacht aan de grondslag 
van deze regel lag (5407). Uit het Nederlandse recht blijkt met andere woorden 
geenszins dat de aard van de vertegenwoordigingsbevoegdheid automatisch de 
beëindiging van de lastgevingsovereenkomst ten gevolge van het overlijden van de 
lastgever met zich meebrengt. Ook hier staat de persoonlijke aard van de contrac
tuele verhouding en een "objectief intuitu personae-karakter" centraal. 

1243. Eens vaststaat dat het onderscheid niet gerechtvaardigd is, dient de vraag te 
worden gesteld naar de wenselijkheid van een uitbreiding van de regeling inzake last
geving naar alle dienstenovereenkomsten, inclusief de aannemingsovereenkomst. 
M.i. is een uitbreiding niet gerechtvaardigd. Het opzeggingsmechanisme biedt immers 
een voldoende antwoord op de overwegingen die in het kader van de van rechtswege 
beëindiging van de lastgevingsovereenkomst naar voor worden gebracht. Elke reden 
die in het kader van de lastgevingsovereenkomst naar voor wordt gebracht, kadert 
immers volledig in de ratio van de opzegging van dienstenovereenkomsten, meer be
paald de afwezigheid of het verdwijnen van het nut van de uitvoering van de diensten
overeenkomst voor de opdrachtgever (zie randnr. 1115). 

Terwijl de beëindiging van de onbezoldigde lastgeving gesteund is op de notie van 
een vriendendienst en het intuitu personae-karakter, stelt LAURENT het volgende 
inzake de bezoldigde lastgeving (5408): "dans tous les cas, les parties pourraient 
mettre fin au mandat par la révocation ou par la renonciation; il a paru plus simple 
et moins blessant de faire cesser Ie mandataire de plein droit": de beëindiging van 
rechtswege als substituut voor de opzegging! 

M.i. verdient het dan ook aanbeveling bij het gemene recht aan te sluiten en de over
eenkomst enkel te doen beëindigen indien dit uit de aard van de overeenkomst voort
vloeit (vgl. art. 7:410, lid 1 N.N.B.W. - zie randnr. 1240). 

(5406) Toelichting, 1003 ("Hetzelfde geldt voor de dood van de opdrachtgever. De bevoegdheid om voor 
rekening van een ander rechtshandelingen te verrichten is een zo bijzondere bevoegdheid, dat een verdere 
binding van partijen niet moet worden aangenomen, indien de bedoelde gewichtige wijzigingen in de om
standigheden plaatsvinden"); ASSER-KORTMANN, 150, nr. 175. 
(5407) Toelichting bij het ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte (Boeken 1-4), 205 
("De volmacht bevat echter een zodanig persoonlijk element, dat zij met de dood [van de volmachtgever] 
een einde dient te nemen"). 
(5408) F. LAURENT, Principes, XXVIII, 87, nr. 79. 
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1244. Dit standpunt om de reikwijdte van de automatische beëindiging van de lastge
vingsovereenkomst drastisch te beperken, ligt ten andere niet zover van het vigerende 
recht af. Vooreerst kent het einde van de lastgevingsovereenkomst ten gevolge van het 
overlijden van de lastgever een aantal uitzonderingen in het Burgerlijk Wetboek zelf 
(bijvoorbeeld art. 1991, tweede lid B.W.: verplichting om zaak teneinde te brengen 
indien deze geen uitstel duldt) (5409). In het kader van de lastgevingsovereenkomst 
wordt daarenboven algemeen aanvaard dat de partijen zelfs stilzwijgend van deze 
beëindigingsgrond kunnen afwijken. Een dergelijke stilzwijgende afwijking wordt 
dan afgeleid uit het voorwerp van de lastgevingsovereenkomst, het door de lastgever 
nagestreefde doel of de veelheid aan lastgevers (5410). 

(5409) Zie POTHIER, Du mandat, 263-264. 
(5410) Cass. 2 juni 1887, Pas. 1887, I, 285 ("Que cette volonté ne doit pas être formellement exprimée; 
qu'elle peut résulter de l'objet du mandat ou du but que Ie mandant a en vue"); Cass. 15 juni 1911, Pas. 
1911, 1, 353; Verbr. 17 juni 1957, Arr. Verbr. 1957, (867), 869, tweede kolom, derde overwegende; 
Kh. Gent 29 juli 1925, Pas. 1926, III, 160; C. PAULUS en R. BOES, 152, nr. 272; B. TILLEMAN (lastge
ving), 388-389, nrs. 610-611. 
Vgl.: AUBRY en RAU, VI, 283, nr. 196. 
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§ 4. FAILLISSEMENT VAN DE AANNEMER 

1. Einde van rechtswege? 

1245. Een bepaalde strekking stelt het faillissement van de aannemer zonder meer 
gelijk met de dood van de aannemer in de zin van art. 1795 B. W. zodat de aannemings
overeenkomst ook in dit geval van rechtswege een einde zou nemen (5411). Met een 
abstracte gelijkstelling van het faillissement met het overlijden in de zin van art. 1795 
B.W. en de daaraan gekoppelde automatische beëindiging van de aannemingsover
eenkomst in geval van faillissement van de aannemer, kan men het m.i. om verschil
lende redenen niet eens zijn (5412). 

Vooreerst kan men niet uitgaan van een automatische parallel met de lastgevingsover
eenkomst aangezien het einde van de lastgevingsovereenkomst ten gevolge van het 
faillissement van de lasthebber gekoppeld wordt aan het begrip "kennelijk onvermo
gen" van art. 2003 B.W. (5413) en niet aan het overlijden. In het kader van de lastge
vingsovereenkomst steunt deze beëindigingsgrond ten andere op het feit dat het man
daat een vertrouwensfunctie is en dat het faillissement van de lasthebber dit vertrou
wen per definitie schendt (5414). Aangezien de lasthebber inderdaad een verregaande 
bevoegdheid heeft met betrekking tot het vermogen van de lastgever, kan men er in
derdaad van uitgaan dat het faillissement van de lasthebber aantoont dat deze zelfs zijn 
eigen vermogen niet kan beheren, laat staan dat van een ander. Alhoewel men in het 
kader van de lastgevingsovereenkomst ook hier weer eerder van een quad plerumque 
fit dan van een abstracte en juridisch sluitende grondslag vertrekt, lijkt een onder-

(5411) Luik 19 oktober 1998, T.B.B.R. 2000, (53), 55, tweede kolom. derde overwegende (faillissement en 
geval van onbekwaamheid is gelijk aan overlijden van art. 1795 B.W.); Kh. Kortrijk 3 juni 1988, T.B.H. 
1989, 378 (faillissement gelijk aan overlijden - ontbinding op grond van art. 1795 B.W.); R. DEKKERS, 
Handboek, II, 623, nr. 1107; A. HILBERT, 94, nr. 121; Y. MERCHIERS, o.c" in Les contrats de service, 
314-315, nr. 41 (het faillissement); C. PAULUS, 42, nr. 53; C. VAN BUGGENHOUT en P. VAN DER 
PUTTEN, o.c" T.B.H. 1987. 736 (in het cassatiearrest zelf werd hieromtrent geen uitspraak gedaan aange
zien de partijen dit element niet betwistten); J. VAN MULLEN en M.-C. ERNOTTE, 39, nr. 55. 
Vgl.: Gent 14 juni 1910, Pas. 1911, II, 318 (in de overeenkomst was daarenboven een clausule in die zin 
voorzien). 
(5412) Uitdrukkelijk in dezelfde zin: F. BURSSENS, 358. nr. 473; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 
552, nr. 681; M. WUYTSWINKEL en C. JASSOGNE, 348, nr. 448. 
Zie eveneens: A. CLOQUET, Les concordats et lafaillite, in Les Novelles, IV, Brussel. Larcier, 1975, 423, 
nr. 1485; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 416 (faillissement stelt enkel een einde aan de aannemings
overeenkomst indien deze intuitu personae was aangegaan); 1. VEROUGSTRAETE, o.c., 418-419, nr. 721. 
Vgl.: L. HERVE, o.c., Act. dr. 1997, 428, nr. 10. 
(5413) Luik 26 april 1988, J.L.M.B. 1988, 1381 (vastgoedmakelaar); Bergen 26 december 1990, T.B.H. 
1992, 348; A. CLOQUET, Les concordats et la faillite, o.c" 420, nr. 1474; F. LAURENT. Principes, 
XXVIII, 101, nr. 92; C. PAULUS en R. BOES, 156, nr. 283. 
Zie eveneens: B. TILLEMAN (lastgeving), 377. nr. 596 en de aldaar aangehaalde rechtspraak en rechtsleer. 
Zie voor Nederland: art. 422, lid 1 N.N.B.W.: "Lastgeving eindigt". door". het faillissement van de last
hebber". 
Zie voor Zwitserland: art. 405, lid 1 CO. 
(5414) Verslag TARRIBLE, Fenet, XIV ("Le mandataire, qui est dans Ie même cas, ne mérite plus aucune 
confiance"); B. TILLEMAN (lastgeving), 375, nr. 594. 
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scheid tussen de lastgevingsovereenkomst en de andere dienstenovereenkomsten om
wille van de verregaande aard van de vertegenwoordigingsbevoegdheid gerechtvaar
digd te zijn. 

Ten tweede houdt dit standpunt onvoldoende rekening met het feit dat de wetgever bij 
de invoering van art. 1795 B.W. het onderscheid tussen de aannemingsovereenkom
sten die al dan niet intuitu personae werden aangegaan, heeft willen overstijgen (zie 
randnr. 1223) (5415). 

M.i. dient men dan ook in elk geval afzonderlijk na te gaan of de aannemingsovereen
komst intuitu personae werd gesloten of een zodanige (vertrouwens-)relatie deed ont
staan zodat het faillissement hier een einde aan maakte of de uitvoering van de over
eenkomst onmogelijk werd. Enkel dan brengt het faillissement van de aannemer de 
beëindiging van rechtswege met zich mee (5416). Dit is ten andere in overeenstem
ming met de heersende strekking in het faillissementsrecht op grond waarvan het fail
lissement enkel een einde maakt aan (aannemings-) overeenkomsten die intuitu perso
nae werden aangegaan of die een bepaalde vertrouwensband deden ontstaan (5417). 

Zelfs indien de overeenkomst intuitu personae was aangegaan, staat het de medecon
tractant vanzelfsprekend vrij om de voortzetting alsnog te aanvaarden (5418). Daaren
tegen kan de overeenkomst ook een uitdrukkelijke ontbinding (5419) of opzeggings
mogelijkheid (5420) in geval van faillissement bepalen (bijvoorbeeld art. 21 AAV). 

(5415) Zie in dezelfde zin: P.-A. FORIERS, o.c" in Les interrnédiaires cornrnerciaux, 116-117, nrs. 123-
124; P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF. 552, nr. 681. 
Zie eveneens: P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élérnent es
sentie/ à leur forrnation, o.c" 116, nr. 112. 
(5416) Zie uitdrukkelijk: F. BURSSENS, 358, nr. 473; A. FETTWEIS, o.c" Act. dr. 1992, 416; P.-A. FO
RIERS, o.c" in Les intermédiaires commerciaux, 117, nr. 124; 1. VEROUGSTRAETE, o.c" 418-419, 
nr. 721. 
(5417) Luik 21 maart 1995, R.R.D. 1995, 468 (inzake een leasingovereenkomst); Kh. Brussel 9 december 
1982, J. T. 1983, (399), 400, derde kolom (ten aanzien van een franchiseovereenkomst); Kh. Kortrijk 3 juni 
1988, T.B.H. 1989, 378 (ten aanzien van een aannemingsovereenkomst - onder verwijzing naar art. 1795 
B.W.); Kh. Brussel 7 februari 1995, T.B.H. 1996, 450 (controleur van agentschappen voor paardenwedden
schappen - intuitu personae); A. CLOQUET, Les concordats et /afaillite, o.c" 419, nr. 1470 (in het alge
meen - neemt verder evenwel een ander standpunt in ten aanzien van aannemingsovereenkomsten); 
L. HERVE, o.c" Act. dr. 1997, 425-426, nrs. 3-4; F. 'T KINT en W. DERIJCKE, "Déssaissement et situa
tion des créanciers en cas de faillite", in Le nouveau droit du concordat judiciaire et de lafaillite, Brussel, 
Bruylant, 1997, 189, nr. 19; A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, Brussel, Larcier, 1998, 473, 
nr. 649. 
Vgl.: Bergen 13 oktober 1997, J.L.M.B. 1999, (15), 18 (overeenkomst voor uitvoering van schrijnwerk
niet teniet). 
Zie eveneens Bergen 13 februari 1996, onuitg., geciteerd in het arrest van 13 oktober 1997. 
Vgl.: Kh. Brussel 17 februari 1997, Rev. not. b. 1998, 268 (clausule die de opdrachtgever toestaat te verbre
ken in geval van faillissement van de aannemer, is geldig). 
(5418) A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, o.c" 473, nr. 649. 
(5419) Uitdrukkelijk: Brussel 14 februari 2000, onuitg" aangehaald bij M.-A. FLAMME, P. FLAMME, 
A. DELVAUX en F. POTTIER, 499, nr. 604; F. BURSSENS, 358, nr. 473; L. HERVE, o.c" Act. dr. 1997, 
428, nr. 10. 
(5420) Vgl.: G. BAERT, 336, nr. 1015. 
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II. Optierecht van de curator 

1246. Indien de aannemingsovereenkomst geen einde neemt in geval van faillisse
ment van de aannemer, heeft de curator van de aannemer de keuze om de overeen
komst al dan niet voort te zetten, met de mogelijkheid voor de opdrachtgever om de 
curator in gebreke te stellen deze beslissing binnen vijftien dagen te nemen (art, 46 
Faillissementswet), De opdrachtgever die met een failliete aannemer wordt gecon
fronteerd, heeft evenwel het recht om de overeenkomst op grond van art 1794 B,W, 
op te zeggen, evenwel onder verplichting om een opzeggingsvergoeding te betalen 
(zie randnr. 1173 e,v,) (5421). 

(5421) Zie uitdrukkelijk: 1. VEROUGSTRAETE, o.c., 419, nr. 722. 
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§ 5. ONBEKWAAMHEID VAN DE AANNEMER 

1247. Ook met een abstracte en algemeen opgevatte uitbreiding van art. 1795 B. W. 
naar het geval van onbekwaamheid kan men het niet eens zijn. Enkel indien de uitvoe
ring van de overeenkomst door de onbekwaamheid van de aannemer materieel (bij
voorbeeld door ziekte of ongeval) of juridisch onmogelijk wordt, is deze overeen
komst van rechtswege ontbonden (5422). 

FORIERS (5423) benadert dit probleem vanuit het leerstuk van het verval ("cadu
cité") en geeft het voorbeeld van de artiest-verkwister die de bijstand van een ge
rechtelijk raadsman krijgt. Deze maatregel belet hem echter geenszins om een 
schilderij af te werken. 
In het toekomstige Nederlandse recht wordt het geval van overlijden wettelijk uit
gebreid tot "duurzame arbeidsongeschiktheid" (art. 7.12.13). 

(5422) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par di>parition d'un élément essentie/ à 
leur formation, o.c., 190, nr. 174. 
Zie ook de verduidelijking van het Zwitserse recht in artikel 379, 1 CO: " ... incapable de terminer 
l 'ouvrage". 
(5423) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par di>parition d'un élément essentie/ à 
leurformation, o.c., 190, nr. 174. 
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§ 6. GERECHTELIJK AKKOORD VAN DE AANNEMER 

1248. Het gerechtelijk akkoord of de aanvraag ervan heeft niet voor gevolg dat de 
(aannemings-)overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden, zelfs niet indien deze 
intuitu personae werd gesloten (5424). Art. 28, eerste lid van de Wet op het Gerechte
lijk Akkoord dat voorziet in het voortbestaan van de overeenkomsten maakt terzake 
immers geen onderscheid. Het gerechtelijk akkoord is daarenboven gericht op het 
overleven van de onderneming zodat het veelal van groot belang is om de aanne
mingsovereenkomsten in stand te houden. Daarenboven verliest de aannemer niet de 
bekwaamheid om zijn activiteiten verder uit te voeren (5425) zodat art. 1795 B.W. 
geenszins naar analogie kan worden toegepast (5426). Sommige rechtsleer maakt 
evenwel een voorbehoud in het geval het vertrouwen in de aannemer door het gerech
telijk akkoord en de eventuele bijkomende omstandigheden in die mate geschokt is dat 
een verder bestaan van de overeenkomst moeilijk of niet denkbaar is (5427), hetgeen 
ook steun vindt in de parlementaire voorbereiding (5428) (vgl. randnr. 1212). 

Clausules die aan de aanvraag of het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord de ont
binding van de overeenkomst koppelen, blijven daarentegen zonder gevolg (art. 28 
Wet op het Gerechtelijk Akkoord). 

(5424) T. BOSLY, "La situation des créanciers dans Ie concordatjudiciaire", in Le nouveau droit du con
cordat judiciaire et de la faillite, Brussel, Bruylant, 1997, 110-111; M. TISON, "Verloop en afwikkeling 
van het gerechtelijk akkoord en het faillissement", in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe 
recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 38, nr. 22; I. VEROUGSTRAETE, o.c" 97, nr. 143. 
Zie reeds voorde wetswijziging van 1997: Bergen 26 december 1990, T.B.H. 1992, 348 (het Hof komt in het 
kader van de lastgeving evenwel tot een ander besluit). 
Zie anders: P. VAN OMMESLAGHE, "Les liquidations volontaires et les concordats", in L'entreprise en 
difficulté, Brussel, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, 1981, 468, nr. 24 (aanvraag van een gerechtelijk akkoord 
maakt een einde aan de overeenkomsten intuitu personae). 
(5425) I. VEROUGSTRAETE, o.c" 97, nr. 143. 
(5426) Zie in het algemeen: L. HERVE, o.c" Act. dr. 1997, 448, nr. 45. 
(5427) P.-A. FORIERS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentie/ 
à leur formation, o.c" 118-119, nr. 113; L. HERVE, o.c" Act. dr. 1997, 452-453, nr. 52; M. TISON, 
"Depistage en gerechtelijk akkoord na de wet van 17 juli 1997'', R. W. 1997-98, 423, nr. 94; A. ZENNER, 
Dépistage,faillites et concordats, o.c" 963, nr. 1347. 
(5428) Zie amendement nr. 7 (Pari. St. Kamer 1995-96, nr. 329/3) dat een uitzondering in die zin voorzag 
maar door de minister werd afgewezen aangezien het gemene recht reeds in een dergelijke uitzondering 
voorzag (Commissieverslag bij het Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord, Pari. St. Kamer 
1995-96, nr. 329117, 77). 
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A. Inleiding: naar een un(forme terminologie 

1249. In het kader van de specifieke beëindigingsgronden van de aannemingsover
eenkomst in het bijzonder en de dienstenovereenkomst in het algemeen komt de een
heid van de dienstenovereenkomst op duidelijke wijze naar voor. Verschillende leer
stukken en vooral dan de opzeggingsbevoegdheid van de schuldeiser van de dienst, 
hebben immers eenzelfde grondslag en zijn de uiting van eenzelfde rechtsfiguur. Ook 
hier echter staat de externe en interne verscheidenheid een werkelijke éénmaking of 
(h)erkenning van gemeenrechtelijke beginselen vaak in de weg. Bijkomende moeilijk
heid is daarenboven dat deze eenheid eerder ondanks dan dankzij de vigerende wetge
ving en de gebezigde terminologie bestaat. Zo spreekt men voor de opzegging van 
dienstenovereenkomsten zowel over "verbreken" (art. 1794 B.W.), "vorderen van te
ruggave" (art. 1944 B.W.), "herroeping" (art. 2003-2006 B.W.) als "opzegging" (art. 
2003 en 2007 B.W.). In andere gevallen bestaan er de lege fata verschillen doch is een 
éénmaking de lege ferenda wenselijk. 

B. Opzeggingsbevoegdheid van de opdrachtgever 

1. Algemeen beginsel van de dienstenovereenkomst 

1250. De eenzijdige beëindigingsbevoegdheid van de schuldeiser van de dienst is een 
algemeen gegeven in het vigerende recht. In tegenstelling tot de artikelen 2003 en 
2004 B.W. die van meet af aan als een opzeggingsbevoegdheid van de lastgever wer
den beschouwd (5429), werd art. 1794 B.W. slechts relatief recent als dusdanig erkend 
(5430). In het kader van art. 1794 B.W. ging men er immers van uit dat de vergoe
dingsplicht met betrekking tot de gedane kosten, het verrichte werk en de gederfde 
winst dit artikel onder de gemeenrechtelijke ontbindingsbevoegdheid bracht (5431). 
Bij de lastgeving was de afwezigheid van een dergelijke vergoedingsplicht daarente
gen een argument om deze beëindigingswijze als een opzeggingsbevoegdheid ad nu
tum te bestempelen (5432). Ondanks de wat a-typische bewoordingen van art. 1944 
B.W. is het duidelijk dat ook dit artikel als een wettelijke opzeggingsbevoegdheid in 
het kader van de bewaargevingsovereenkomst moet worden beschouwd (5433). Art. 
1794 B.W. wordt daarenboven als een organieke bepaling van de aannemingsovereen
komst beschouwd zodat deze bepaling de interne specialisatie tussen de verschillende 
verschijningsvormen van de aannemingsovereenkomst overstijgt (5434). 
M.i. verdient het aanbeveling om deze eenheid wettelijk te vertalen door in een alge
meen deel inzake dienstenovereenkomsten één wetsartikel op te nemen dat de op
drachtgever een opzeggingsbevoegdheid verschaft. 

Grondslag van deze van het gemene verbintenissenrecht afwijkende eenzijdige opzeg
gingsbevoegdheid is het nut dat de uitvoering van de overeenkomst in natura voor de 

(5429) Zie randnrs. 1104 en 1116. 
(5430) Zie randnr. 1104. 
(5431) Zie randnr. 1104. 
(5432) Zie randnr. 1104. 
(5433) Zie randnr. 1115. 
(5434) Zie randnr. 1119. 
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schuldeiser van de dienst (nog) heeft of liever het wegvallen ervan om welke reden 
ook (5435). Bij de beoordeling van het nut en de vraag naar de opportuniteit van het 
voortzetten van de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever derhalve de 
meester van de opdracht. Los van de concrete bewoordingen in het kader van de ver
schillende bijzondere dienstenovereenkomsten ligt deze idee telkens aan de grondslag 
ervan. 

1251. Deze algemene kwalificatie van de artikelen 1794, 1944, 2003 en 2004 B.W. 
als wettelijk voorziene opzeggingsbevoegdheden en de identificatie van de gemeen
schappelijke grondslag is een niet te onderschatten éénmakende factor. 

Zo vloeit uit de gemeenrechtelijke vorm vrije aard van de opzegging voort dat het niet
naleven van bepaalde contractuele verplichtingen in voorkomend geval ook in het 
kader van de aannemings- en de dienstenovereenkomsten als een opzegging zou kun
nen worden beschouwd (5436), naar analogie met het leerstuk van de "vermoedelijke 
wil tot beëindiging" ("acte équipollent à la rupture") in het kader van de arbeidsover
eenkomst (5437). 

Een ander voorbeeld is de plicht van de dienstverstrekker om ondanks de opzegging 
en de daaraan gekoppelde beëindiging van de contractuele verhouding blijvend de 
belangen van de opdrachtgever in acht te nemen (verderzettingsplicht) (5438). Alhoe
wel dit leerstuk enkel in het kader van lastgevingsovereenkomsten (art. 1991 B. W.) en 
overeenkomsten met bestuurders en commissarissen werd ontwikkeld, belet niets dat 
deze plicht ook in het kader van de aannemingsovereenkomst in het bijzonder en de 
dienstenovereenkomst in het algemeen wordt erkend (5439). 

Uit de algemene grondslag vloeit eveneens de gemeenrechtelijke notie van diensten
overeenkomst van gemeen belang voort waarbij niet enkel de opdrachtgever maar ook 
de dienstverstrekker zelf een belang heeft bij de uitvoering van de overeenkomst 
(5440). Ook hier werd dit leerstuk exclusief in het kader van de lastgevingsovereen
komst ontwikkeld. Niets belet echter dat het ook in het kader van de andere diensten
overeenkomsten zoals de aannemingsovereenkomst wordt toegepast (5441). De op
drachtgever is in het geval van een gemeen belang immers niet langer de enige die het 
nut van de uitvoering in natura van de overeenkomst kan beoordelen aangezien ook de 
dienstverstrekker er belang bij heeft. Ook een aannemingsovereenkomst van gemeen
schappelijk belang kan derhalve niet zonder meer door de opdrachtgever worden op
gezegd (5442). In het kader van de bewaargevingsovereenkomst bestaat hierover eni
ge twijfel (5443) doch dient men m.i. tot hetzelfde besluit te komen (5444). 

(5435) Zie randnr. 1116. 
(5436) Zie randnr. 1146. 
(5437) Zie randnr. 1146. 
(5438) Zie randnr. 1165. 
(5439) Zie randnr. 1165. 
(5440) Zie randnr. 1198. 
(5441) Zie randnr. 1198. 
(5442) Zie randnr. 1198. 
(5443) Zie randnr. 1199. 
(5444) Zie randnr. 1199. 
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2. Verscheidenheid 

1252. Het algemene toepassingsgebied van art. 1794 B.W. en de opzeggingsbe
voegdheid van de schuldeiser van de dienst in het algemeen wordt enkel doorkruist 
door bijzondere regelingen die een beperkte draagwijdte hebben. Zo vloeit een opzeg
gingsbevoegdheid van de opdrachtgever zonder verplichting om de gederfde winst te 
vergoeden bij sommige aannemingsovereenkomsten voort uit de persoonlijkheids
rechten die in dat kader in het geding zijn (bijvoorbeeld geneesheren (5445) en advo
caten (5446)) ofbrengt de eerbiediging van de auteursrechten van de dienstverstrekker 
in voorkomend geval een verplichte voortzetting van de overeenkomst en dus onop
zegbaarheid met zich mee (5447). In het geval van een dienstenovereenkomst voor on
bepaalde duur is er dan weer sprake van een wetsconflict waarbij art. 1794 B.W. moet 
wijken voor de opzegbaarheid van een overeenkomst van onbepaalde duur aangezien 
deze bevoegdheid van openbare orde is (5448). Het gaat echter telkens om beperkte 
afwijkingen met een eigen achtergrond. 

3. Opzeggingsvergoeding 

1253. De algemene reikwijdte en achtergrond van de opzeggingsbevoegdheden in het 
kader van de verschillende benoemde dienstenovereenkomsten belet niet dat er op het 
vlak van de ad nutum-opzegbaarheid een ongerechtvaardigd verschil bestaat. 
Tegenover het belang van de opdrachtgever dat erin bestaat een overeenkomst te kun
nen beëindigen waarvan de uitvoering geen nut (meer) heeft, staat het belang van de 
dienstverstrekker om geen of zo weinig mogelijk nadeel te ondervinden. In het kader 
van de aanneming van werk wordt dit vertaald in de verplichting van de opdrachtgever 
om een opzeggingsvergoeding inclusief gederfde winst te betalen (5449). Ook in het 
kader van de bewaargevingsovereenkomst dient men tot hetzelfde resultaat te komen 
(5450). Enkel de lastgevingsovereenkomst bevat terzake een afwijking in de zin dat 
zelfs in het geval van een bezoldigde overeenkomst de lastgever enkel verplicht is de 
gedane kosten en het verrichte werk te vergoeden (5451). De legeferenda verdient het 
evenwel aanbeveling om in navolging van de Nederlandse regeling inzake de opdracht 
(5452) alle bezoldigde dienstenovereenkomsten terzake onder hetzelfde regime te 
brengen en telkens een opzeggingsbevoegdheid op te nemen. 

C. Opzeggingsbevoegdheid van de dienstverstrekker 

1254. In het kader van de dienstenovereenkomsten voor bepaalde duur beschikt enkel 
de lasthebber over een opzeggingsbevoegdheid, zelfs indien de overeenkomst bezol-

(5445) Zie randnr. 1135. 
(5446) Zie randnr. 1135. 
(5447) Zie randnr. 1138. 
(5448) Zie randnrs. 1123-1124. 
(5449) Zie randnr. 1176 e.v. 
(5450) Zie randnr. 1175. 
(5451) Zie randnr. 1174. 
(5452) Zie randnr. 1174. 
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digd is (art. 2003 en 2007 B.W.) (5453). Ook hier vindt deze afwijkende regeling haar 
oorsprong in de traditionele kwalificatie van de lastgeving als een vriendendienst 
(5454). Art. 2007 B.W. dat de lasthebber verplicht bij de opzegging de belangen van 
de lastgever in acht te nemen, vormt weliswaar een tegengewicht (5455) doch het ver
dient hoe dan ook geen aanbeveling om een opzeggingsbevoegdheid van een bezol
digde dienstverstrekker op te nemen, welke de aard van de betreffende dienst ook 
moge zijn (5456). Ook hier is de opzeggingsbevoegdheid van de lasthebber immers 
achterhaald door de evolutie op het vlak van de kwalificatiecriteria (5457). 

D. Overlijden en aanverwante gebeurtenissen 

1. Overlijden van de dienstverstrekker 

1255. Zowel in het kader van de aannemingsovereenkomst als in het kader van de 
lastgevingsovereenkomst is de beëindigingsgrond van het overlijden van de dienst
verstrekker (art. 1795 B.W. en 2003 B.W.) het resultaat van een quod plerumquefit en 
van een belangenafweging, niet van een strikt juridische redenering op basis van de 
aard van de betrokken dienst. Men gaat immers telkens uit van een geobjectiveerd in
tuitu personae-karakter. 

De beëindiging van de dienstenovereenkomst ten gevolge van het overlijden van de 
dienstverstrekker is derhalve slechts een algemeen beginsel dankzij het feit en in de 
mate dat de overeenkomst intuitu personae wordt gesloten, of beter gezegd geacht 
wordt intuitu personae te zijn aangegaan (5458). Dit blijkt ook uit het regime van de 
bewaargevings- en de vervoersovereenkomst waar het overlijden van de dienstver
strekker in de regel geen beëindigingsgrond uitmaakt aangezien deze overeenkomsten 
in beginsel niet geacht worden intuitu personae te zijn aangegaan (5459). 

M.i. verdient het dan ook aanbeveling om in navolging van een aantal meer recente 
rechtsstelsels (en het Franse recht inzake huur van werk vóór de invoering van het 
Burgerlijk Wetboek) het gemene recht terzake in ere te herstellen en de overeenkomst 
enkel te doen beëindigen indien dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit. 

2. Overlijden van de opdrachtgever 

1256. Aangezien er in het kader van de aannemingsovereenkomst geen enkele bij
zondere beëindigingsgrond in geval van overlijden van de opdrachtgever werd opge
nomen, dient men zich op het gemene recht te steunen (eventuele overeenkomst intui-

(5453) Zie randnr. 1158. 
(5454) Zie randnr. 1158. 
(5455) Zie randnr. 1158. 
(5456) Zie randnr. 1159. 
(5457) Zie randnr. 1159. 
(5458) Zie randnrs. 1223-1225. 
(5459) Zie randnr. 1225. 
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tu personae (5460), verval wegens wegvallen van oorzaak of voorwerp) (5461). Het 
verschil met de lastgevingsovereenkomst is opvallend aangezien de burgerlijke wet
gever daar de parallel met het overlijden van de lasthebber heeft bewaard en ook het 
overlijden van de lastgever het einde van de overeenkomst met zich mee brengt (art. 
2003 B.W.). Ook hier is het onderscheid tussen beide bijzondere dienstenovereen
komsten de lege ferenda echter niet gerechtvaardigd aangezien elk argument om in het 
einde van de lastgevingsovereenkomst in geval van overlijden van de lastgever te 
voorzien, perfect toepasbaar is in het kader van de aannemingsovereenkomst (5462). 

Het verdient derhalve aanbeveling het onderscheid te overstijgen en de overeenkomst 
enkel te doen beëindigen indien dit als dusdanig uit de dienstenovereenkomst voort
vloeit (5463). 

E. Gelijkaardige gebeurtenissen: faillissement, gerechtelijk akkoord, onbekwaamheid 

1257. In tegenstelling tot hetgeen het geval is in het kader van de lastgeving waar het 
faillissement met het kennelijk onvermogen gelijk wordt gesteld (5464) en de onbe
kwaamheid als dusdanig een beëindigingsgrond uitmaakt (art. 2003 B.W.), kan men in 
het kader van de aanneming van werk niet uitgaan van een automatische gelijkschake
ling van het overlijden van art. 1795 B.W. met de onbekwaamheid (5465) of het fail
lissement (5466), laat staan het gerechtelijk akkoord (5467). Telkens dient vanuit de 
betreffende rechtsfiguur te worden nagegaan welke de invloed is op de lopende aanne
mingsovereenkomsten. De aannemings- en dienstenovereenkomst (met uitzondering 
van de lastgeving) zal in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord en onbekwaam
verklaring derhalve enkel een einde nemen indien deze intuitu personae was gesloten 
(5468) of de betreffende gebeurtenis een zodanige vertrouwensbreuk betekent dat de 
overeenkomst niet meer kán worden voortgezet (5469) of het verval van de overeen
komst met zich meebrengt. 

(5460) Zie randnr. 1240. 
(5461) Zie randnr. 1240. 
(5462) Zie randnr. 1242. 
(5463) Zie randnr. 1243. 
(5464) Zie randnr. 1245. 
(5465) Zie randnr. 1247. 
( 5466) Zie randnr. 1245. 
(5467) Zie randnr. 1248. 
(5468) Zie randnrs. 1245 en 1247. 
(5469) Zie randnr. 1247. 
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0. Inleiding: eenheid v. verscheidenheid 

1258. Het Belgische (en Franse) vigerende recht biedt een zeer vertekend beeld op 
het vlak van overeenkomsten die betrekking hebben op het zelfstandig stellen van een 
actieve handeling (5470). Deze verspreide aanpak gaat terug op het Burgerlijk Wet
boek dat de aannemings- (toen nog huur van werk: art. 1787-1799), lastgevings- (art. 
1984-2010) en bewaargevingsovereenkomst (art. 1915-1954) onderscheidt. De hete
rogeniteit nam echter nog toe onder invloed van ontwikkelingen op wetgevend vlak en 
in rechtspraak en rechtsleer. In wetgeving, rechtspraak en rechtsleer onderscheidt men 
binnen de dienstenovereenkomsten immers bijzondere types zoals agentuurovereen
komsten, dienstenovereenkomsten met consumenten, overeenkomsten met huwelijks
bureaus, overeenkomsten met privé-detectives, overeenkomsten voor geneeskundige 
dienstverlening, bouwovereenkomsten, makelaarsovereenkomsten, consultancyover
eenkomsten, ... 

Tegenover deze traditionele driedeling in het Burgerlijk Wetboek en de steeds verder
gaande specialisatie moet men echter de vraag stellen op welke gronden deze steunt en 
of men niet eerder tot een eenmaking dient te komen. Deze vraagstelling en de overtui
ging dat dit kan en moet, maakt de kern uit van dit proefschrift. Wij staan ten andere 
niet alleen met dit optimisme, naar aanleiding van een colloquium omtrent diensten
overeenkomsten (5471) getuigden ook de professoren GLANSDORFF (5472) en FO
RIERS (5473) van een dergelijke houding. 
De aannemingsovereenkomst staat hierbij centraal. 

1259. De zoektocht naar en de analyse van algemene beginselen van de aanne
mings- en de dienstenovereenkomst start logischerwijze bij een onderzoek of er boven 
de verschillende dienstenovereenkomsten en doorheen de bijzondere types van aanne
mingsovereenkomsten de lege lata geen algemeen geldende beginselen kunnen wor
den onderscheiden (5474). Dit onderzoek dat nauw samenhangt met de vigerende 
kwalificatiecriteria en het nut hiervan vormt echter geenszins een eindpunt doch is een 
aanknopingspunt om de vigerende opdelingen de lege ferenda in vraag te stellen. 

Het kwalificatievraagstuk en de rechtshistorische duiding van de aannemingsovereen
komst zetten de bakens uit (1 ), de inhoudelijke studie van de contractuele verhouding 
tussen opdrachtgever en dienstverstrekker in het kader van de aannemingsovereen-

(5470) Zie randnr. 42. 
(5471) F. GLANSDORFF en P.-A. FORIERS (dir.), Les contrats de service, Brussel, Ed. Jeune Barreau de 
Bruxelles, 1994. 
(5472) F. GLANSDORFF, "Les contrats de service: notion et qualifications", in Les contrats de service, 
Brussel, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1994, 1-25. 
(5473) P.-A. FORIERS, "Conclusions générales. Le contrat de service: unité ou diversité", in Les contrats 
de service, Brussel, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1994, 321-334. 
(5474) Wij staan niet alleen met ons optimisme (F. GLANSDORFF en P.-A. FORIERS (dir.), Les contrats 
de service, Brussel, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1994) en vooral dan de inleiding van Professor 
GLANSDORFF ("Les contrats de service: notion et qualifications", in Les contrats de service, Brussel, Ed. 
Jeune Barreau de Bruxelles, 1994, 1-25) en het syntheserapport van Professor FORIERS ("Conclusions 
générales. Le contra! de service: unité ou diversité", in Les contrats de service, Brussel, Ed. Jeune Barreau 
de Bruxelles, 1994. 321-334). 
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komst en daaraan getoetst van de overige dienstenovereenkomsten vormt het corpus 
(2). Beide tonen echter de relativiteit en de tekortkomingen van het Burgerlijk Wet
boek en de vigerende indelingen terzake aan (3). 

1. De lega lata is de aannemingsovereenkomst (onbewust) de subsidiaire dien
stenovereenkomst naar Belgisch recht geworden 

A. Aanneming van werk als huur: traditie v. emancipatie 

1260. De erkenning van de aannemingsovereenkomst als een volwaardige benoem
de overeenkomst is van relatief recente datum. Historisch gezien bestond de aanne
mingsovereenkomst niet als een afzonderlijk benoemde overeenkomst, wettelijk 
wordt de aannemingsovereenkomst ten andere nog steeds als een huurovereenkomst 
en meer bepaald als een huur van werk beschouwd (art. 1708 en 1779 B.W.) 
(5475). Deze kwalificatie die reeds door POTHIER (5476) en DOMAT (5477) werd 
genuanceerd (5478) en waarvan het de bedoeling was om ze in het Burgerlijk Wet
boek verregaand af te zwakken (5479), is echter voornamelijk het gevolg van het ge
wicht van de Romeinsrechtelijke traditie (5480). 

Weliswaar later dan in het Nederlandse recht het geval was waar de term "aanneming 
van werk" reeds vroeg opdook (5481 ), maakten ook Franse rechtsgeleerden zoals 
PLANIOL en RIPERT (5482) komaf met de kwalificatie als huur. Thans is de termi
nologische en inhoudelijke emancipatie van de aannemingsovereenkomst ten opzichte 
van de huurovereenkomst algemeen aanvaard. Het ware dan ook beter om naar het 
voorbeeld van de buitenlandse rechtsstelsels zoals het Nederlandse (Wet op de Ar
beidsovereenkomsten van 1907 (5.483)), het Duitse(§ 631 BGB) en het Zwitserse 
recht (art. 363 CO) de indeling van de aanneming van werk binnen de categorie van de 
huurovereenkomst wettelijk te verlaten en de aannemingsovereenkomst als een wer
kelijk autonome benoemde dienstenovereenkomst te aanzien. In dit opzicht was de 
Belgische Wet op de Arbeidsovereenkomsten een gemiste kans om het B.W. te her
denken. 

(5475) Deel I, Titel 1, in het bijzonder randnr. 12. 
(5476) POTHIER, 391 e.v" nr. 392 e.v. en vooral nr. 393. 
(5477) DOMAT, Les lois civiles, Du louage, Tit. IIII, sect. 1, p. 57. 
(5478) Zie randnr. 10. 
(5479) Zie randnr. 12. 
(5480) Zie randnrs. 5-6. 
(5481) G. DIEPHUIS, 354 e.v. 
(5482) M. PLANIOL en G. RIPERT, 152, nr. 906. 
(5483) Zie randnr. 29. 
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B. Aanneming van werk als subsidiaire dienstenovereenkomst 

1. Factoren die de kwalificatie als subsidiaire dienstenovereenkomst bevorderen -
rechts vergelijkend 

1261. Omwille van het buitenwettelijke statuut van de aannemingsovereenkomst 
lijkt het op het eerste gezicht wat paradoxaal om deze overeenkomst centraal te stellen 
bij een onderzoek naar algemene beginselen van de dienstenovereenkomst, laat staan 
om deze overeenkomst als de subsidiaire dienstenovereenkomst te beschouwen. 

Ondanks én dankzij dit quasi-buitenwettelijke statuut heeft de aannemingsovereen
komst op het vlak van de kwalificatie niettemin de status van gemene dienstenover
eenkomst verkregen. Een aantal factoren liggen hiervan aan de basis. 

1262. Uit de afbakening van de aanneming van werk ten opzichte van de lastgeving 
en de bewaargevingsovereenkomst is de aannemingsovereenkomst naar voor geko
men als de centrale dienstenovereenkomst die betrekking heeft op het verrichten van 
materiële handelingen. 

In het Romeinse en het oude klassieke recht stond nog het al dan niet bezoldigde ka
rakter van de overeenkomst centraal (5484). De lastgevingsovereenkomst was dan de 
overeenkomst waarbij een dienst om niet werd verricht of waarbij een dienst werd 
verricht die tot de "artes liberales" behoorde, los van de vraag of de dienstverstrekker 
een materiële dan wel een rechtshandeling stelde. Thans ligt het onderscheid in de aard 
van de dienst, meer bepaald in de vraag of de dienstenovereenkomst betrekking heeft 
op vertegenwoordiging dan wel op het stellen van een materiële handeling van stoffe
lijke of intellectuele aard (5485). Het kosteloze karakter behoort immers niet langer 
tot het wezen van de lastgevingsovereenkomst en is slechts suppletief (art. 1986 
B.W.). 

Een gelijkaardige evolutie deed zich voor op het vlak van de afgrenzing van de aanne
ming van werk ten opzichte van de bewaargeving. Ook de bewaargevingsovereen
komst verloor haar essentieel bezoldigde karakter (5486) zodat beide overeenkomsten 
thans enkel door de aard van de verrichte.dienst worden onderscheiden (al dan niet 
bewaring van een roerend lichamelijk goed) (5487). 

(5484) Zie vooral en zeer uitgebreid beargumenteerd: M. TROPLONG, 320-330, nrs. 791-811 en meer be
paald 322, nr. 795 (''. .. Ie prix disparaissant, Ie louage devient mandat; tandis que, par l'addition d'un prix, 
Ie mandat devient louage"). 
Vgl.: P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 518: POTHIER, 394, nr. 397; P. PUIG, 69-73, nr. 31: G. VAN 
HECKE, o.c" T.P.R. 1966, (343), 348. 
(5485) Zie randnr. 20. 
(5486) Zie onder andere: R.P.D.B" tw. Dépór-séquesrre, nrs. 131-135; M. PLANIOL en G. RIPERT, XI, 
453, nr. 1170: R. VANDEPUTTE. Bijzondere overeenkomsten: verkoop, bewllllrgeving, borgstelling, o.c., 
233. 
Zie randnr. 227. 
(5487) Zie randnr. 226 e.v. 
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Deze evoluties op het vlak van de kwalificatiecriteria dwingen de aannemingsover
eenkomst dan ook willens nillens in de positie van gemeenrechtelijke dienstenover
eenkomst. Zijn voortaan immers als aanneming van werk te aanzien: alle overeen
komsten die betrekking hebben op het stellen van materiële handelingen, anders dan 
de bewaring van een roerend lichamelijk goed. 

1263. In de ons omringende landen zoals Nederland (art. 1637b en toekomstig art. 
7:400 N.N.B.W.: "een bepaald werk van stoffelijke aard"), Duitsland(§ 631 BOB: 
"Herstellung des versprochenes Werkes") en Zwitserland (art. 363 CO: "Herstellung 
eines Werkes" - "exécuter un ouvrage") (5488) wordt de aannemingsovereenkomst 
(5489) beperkt tot die overeenkomsten die betrekking hebben op het verrichten van 
een bepaald werk (resultaatgerichtheid of "Erfolgsbezogenheit"). 

Ook hier getuigt het Belgische recht van weinig duidelijkheid. De voorgeschiedenis 
van het Belgische en het Franse recht en meer bepaald de kwalificatie van de aanne
mingsovereenkomst als plaatsing en huur van werk wijst ook in de richting van een 
zekere resultaatgerichtheid (5490). De invoering van de wetten inzake de arbeids
overeenkomsten en meer bepaald de introductie en ontwikkeling van het criterium van 
het ondergeschikt verband als onderscheidend element ten opzichte van de arbeids
overeenkomst heeft het Belgische recht echter in een geheel andere richting geduwd. 
Door de verschuiving van de resultaatgerichtheid als criterium van onderscheid tussen 
de huur van werk en de huur van diensten naar het ondergeschikt verband als kwalifi
catiecriterium tussen de arbeids- en de aannemingsovereenkomst, breidde de aanne
mingsovereenkomst haar toepassingsgebied immers uit naar alle overeenkomsten die 
betrekking hebben op het verrichten van een dienst buiten ondergeschikt verband, los 
van de vraag of het een bepaald werk betreft (5491 ). 

1264. Een derde doorslaggevende element waarom de aannemingsovereenkomst 
als de gemeenrechtelijke overeenkomst kan worden beschouwd, is de afwezigheid van 
een beperking tot het verrichten van een stoffelijke dienst. Ondanks enkele anderslui
dende opvattingen (5492) en in tegenstelling tot het Nederlandse recht (art. 1637b en 
toekomstig art. 7:400 N.N.B.W.: "een bepaald werk van stoffelijke aard") kan aanne
ming van werk immers betrekking hebben op het verrichten van zuiver intellectuele 
diensten (5493). 

1265. Indien men deze elementen (centrale positie binnen de overeenkomsten die 
betrekking hebben op het stellen van een materiële dienst, afwezigheid van een beper
king tot het verrichten van een bepaald werk en tot stoffelijke diensten) combineert 
met de afwezigheid in het Belgische en het Franse recht van een wettelijke gemene 

(5488) Zie Deel 1, Titel 1, § 6 (randnrs. 26-39). 
(5489) "Werkvertrag", "appalto", "aanneming van werk", "contra! d'entreprise". 
(5490) Zie randnrs. 13-14. 
( 5491) Zie randnrs. 18-19. 
(5492) Zie vooral: G. BAERT (A.P.R.), 14, nr. 19. 
(5493) Zie randnrs. 22-25. 
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dienstenovereenkomst of een restcategorie binnen de dienstenovereenkomsten 
(5494), is het duidelijk dat de aanneming van werk hier de rol van subsidiaire dien
stenovereenkomst werd opgedrongen. Opvallend is dat dit niet het resultaat is van een 
bewuste keuze, maar van een aantal "omgevingsfactoren". 

Deze onbewuste evolutie naar een algemene roeping van de aannemingsovereenkomst 
is m.i. terecht. 
Vooreerst is het al dan niet tot stand brengen van een bepaald werk geen voldoende 
element om verschillende contractsvormen te onderscheiden. Het gaat immers telkens 
om een dienstenovereenkomst die aan de algemene regels is onderworpen. Enkel op 
een beperkt aantal punten zoals de opeisbaarheid van de prijs (meerfasige opeisbaar
heid) (5495) en de aanvaarding (meerfasige aanvaarding) (5496) dient er rekening 
mee te worden gehouden. 
Ook een onderscheid op basis van het al dan niet stoffelijke karakter ware ongerecht
vaardigd. Het gaat immers blijvend om een overeenkomst tot het stellen van een actie
ve handeling. Daarenboven zijn een aantal elementen zoals de leveringsplicht (5497), 
de bewarings- en restitutieplicht (5498) en de aansprakelijkheid voor verborgen ge
breken (5499) die op het eerste gezicht tot stoffelijke dienstenovereenkomsten beperkt 
zijn, ook toepasselijk op intellectuele dienstenovereenkomsten. Stoffelijke diensten
overeenkomsten verdienen enkel bijzondere wettelijke aandacht op een aantal speci
fieke punten zoals risico- en eigendomsoverdracht. 

2. Factoren die de kwalificatie als subsidiaire dienstenoverenkomst tegenspreken 

1266. Een aantal elementen staan een erkenning van de aannemingsovereenkomst 
als de subsidiaire dienstenovereenkomst op het eerste gezicht evenwel in de weg. Het 
gaat dan meer bepaald om het essentieel vergoedende karakter van de aannemings
overeenkomst en de draagwijdte van de onbenoemde dienstenovereenkomsten. Geen 
van beide zijn echter doorslaggevend. 

1267. In tegenstelling tot wat het geval is bij de lastgevings- en de bewaargevings
overeenkomst waar het kosteloze karakter niet tot de essentie van de overeenkomst 
behoort, wordt de aannemingsovereenkomst naar men algemeen aanneemt, wel essen
tieel ten bezwarende titel gesloten (5500). Een onbezoldigde dienstenovereenkomst 
met betrekking tot materiële prestaties zou in de structuur van het Burgerlijk Wetboek 
dan als een onbenoemde overeenkomst moeten worden beschouwd. In tegenstelling 
tot de koop (schenking), huur (bruikleen), bewaargeving ten bezwarende titel (be-

(5494) In Nederland bekleedde de "overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten·· vroeger deze func
tie, thans is dit de opdracht; in Duitsland vervullen het Dienstvertrag (§ 611 BGB) en de Auftrag (§ 675 
BGB) deze rol in zekere mate; in het Zwitserse recht vervult de Auftrag deze functie. temeer daar deze over
eenkomst ook betrekking kan hebben op het stellen van materiële handelingen (zie art. 394. lid 2 CO). 
(5495) Zie randnr. 777. 
(5496) Zie randnr. 1047. 
(5497) Zie randnr. 823. 
(5498) Zie randnr. 902. 
(5499) Zie randnr. 1077. 
(5500) Zie randnr. 286. 
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waargeving om niet) en lastgeving ten bezwarende titel (lastgeving om niet), staat er 
immers geen alternatief ter beschikking indien de overeenkomst om niet wordt geslo
ten. 

Er bestaan echter tal van zwaarwegende redenen om te aanvaarden dat de aannemings
overeenkomst ook kosteloos kan worden gesloten (5501). Vooreerst gaat het dan om 
de systematiek van de bijzondere overeenkomsten, enkel bij de aannemingsovereen
komst is er immers geen benoemde overeenkomst als alternatief voor handen. Ten 
tweede moet de dienst als het karakteristieke element van de overeenkomst worden 
beschouwd en gaat het derhalve om gelijkaardige overeenkomsten, los van de vraag of 
ze om niet worden gesloten. Ten derde heeft de denaturatie van een dienstenovereen
komst om niet geen groot belang aangezien de meeste regels met uitzondering mis
schien van de aansprakelijkheidsstandaard (5502) ook bij onbezoldigde overeenkom
sten toepassing verdienen. 
De lege lata wordt het vergoedende karakter daarenboven zeer ruim ingevuld zodat er 
slechts een zeer beperkte categorie van materiële dienstenovereenkomsten om niet 
overblijft (5503). 

1268. De algemene roeping van de aannemingsovereenkomst wordt op het eerste 
gezicht eveneens doorkruist door de onbenoemde dienstenovereenkomsten. Deze 
dienstenovereenkomsten ontsnappen immers per definitie aan elke benoemde catego
rie, inclusief de aanneming van werk (5504). 

Deze dissidente rol moet evenwel worden gerelativeerd. 
Bij een groot aantal zogenaamde onbenoemde overeenkomsten zoals verhuisovereen
komsten (5505), overeenkomsten met advocaten (5506), managementovereenkom
sten (5507), consultancyovereenkomsten (5508), ... is er immers slechts sprake van 
moeilijkheden om de betreffende overeenkomst (eventueel als een aannemingsover
eenkomst) te kwalificeren en is er eerder sprake van een pseudo-onbenoemd of -zelf
standig statuut. 
Vele "echte" onbenoemde dienstenovereenkomsten zijn daarenboven in grote mate op 
de aannemingsovereenkomst geënt zodat de regels inzake aanneming van werk hierop 
kunnen worden toegepast indien dit met de wil van de partijen overeenkomt (5509). 

De ontwikkeling van onbenoemde dienstenovereenkomsten en autonome statuten is 
ten andere precies ontstaan door de afwezigheid van een algemene dienstenovereen
komst. Bij de invoering van een algemene regeling van de dienstenovereenkomst 
moet men dan ook meteen de opportuniteit van de diverse partiële (wettelijke) regelin-

(5501) Zie randnr. 288. 
(5502) Zie art. 4 van het wetsvoorstel tot instelling van een statuut voor de vrijwilligers, Pari. St. Kamer 
1999-2000, nr. 863/1. 
(5503) Zie randnrs. 289-298. 
(5504) Deel I. Titel II, Hoofdstuk 4 (randnrs. 303-313). 
(5505) Zie randnrs. 258-260. 
(5506) Zie randnr. 185. 
(5507) Zie randnr. 181. 
(5508) Zie randnrs. 179-181. 
(5509) Zie randnrs. 303, 310 en 313. 
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gen herbekijken en tot een zo groot mogelijke integratie komen. Zogezegde bijzonde
re wettelijke bepalingen zijn ten andere vaak weinig meer dan de bevestiging van ge
meenrechtelijke beginselen zodat ook deze "bijzondere" wettelijke statuten zich in de 
dynamiek van dit onderzoek inschrijven. 

C. Tussentijdse conclusie 

1269. De vigerende opdelingen binnen de dienstenovereenkomsten zijn zuiver his
torisch gegroeid waarbij men onbewust geëvolueerd is naar de aannemingsovereen
komst als residuaire of algemene dienstenovereenkomst. Thans dient men na te gaan 
welke bijzondere elementen tot de algemene regeling van de dienstenovereenkomst 
behoren of moeten behoren. Ook hier speelt de aannemingsovereenkomst de rol van 
referentie. Ten gronde is de aannemingsovereenkomst echter een louter vehikel om 
het bestaan van algemene beginselen binnen dienstverleningsverhoudingen na te 
gaan. Belangrijk is dat er een algemeen regime van de dienstenovereenkomst wordt 
geïdentificeerd en ontwikkeld, de werkwijze en zeker de gebezigde terminologie is 
van secundair belang. 

II. Het corpus: ontwikkeling van een algemeen regime van de dienstenovereen
komst als resultaat van een overstijging van de vigerende kwalificaties met de 
aannemingsovereenkomst in het middelpunt 

A. Inleiding 

1270. Op grond van de vigerende kwalificatiecriteria komt de aanneming van werk 
als de subsidiaire dienstenovereenkomst of met andere woorden als de dienstenover
eenkomst met een ruime roeping naar voor. Juridische kwalificaties zijn echter geens
zins een doel op zich doch staan steeds in functie van de materiële regeling. 
Een analyse van de inhoudelijke regeling van de verhouding opdrachtgever/ dienst
verstrekker staat dan ook centraal bij de identificatie van een coherente regeling met 
betrekking tot de aannemingsovereenkomst in het bijzonder en de dienstenovereen
komst in het algemeen. 

1271. Bij de ontwikkeling of (h)erkenning van een inhoudelijke regeling van de 
dienstenovereenkomst staat de aannemingsovereenkomst centraal. De geringe wetge
vende aandacht voor de aannemingsovereenkomst als dusdanig laat immers veel 
ruimte voor de (h)erkenning van algemene beginselen (zoals bijvoorbeeld de onbe
paaldheid van prijs en werk bij de totstandkoming, de draagwijdte van de vaste prijs, 
de aard van de aanvaarding, ... - zie verder) (5510). 

De inhoudelijke studie van de aannemingsovereenkomst is een beginpunt. Haalbare 
voorstellen voor een eengemaakt regime van de dienstenovereenkomst kunnen slechts 
voortvloeien vanuit de dialoog met de overige dienstenovereenkomsten. Ook bij deze 

(5510) P.-A. FORIERS. "Conclusions", in Aspect.1· récents du droit des co11trats, Brussel. Ed. Jeune Bar
reau. 2001. 330, nr. 6 ("Le vide légal est à eet égard sou vent un moteur de la création juridique"). 
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overeenkomsten zijn immers beginselen werkzaam die een ruimere draagwijdte heb
ben (bijvoorbeeld de opzegging van een lastgevingsovereenkomst van gemeenschap
pelijk belang, de kwijting, de instructiebevoegdheid van de lastgever, de bewarings
en de restitutieplicht van de bewaarnemer, ... - zie verder). Een wisselwerking tussen 
de aannemingsovereenkomst en de andere benoemde en onbenoemde dienstenover
eenkomsten staat met andere woorden centraal. Het gaat dan vooral om de lastge
vings- en de bewaargevingsovereenkomst. Omwille van hun (wettelijke) specificiteit 
komen de arbeids- en de vervoersovereenkomst minder aan bod. Deze overeenkom
sten verdwijnen echter geenszins volledig van het toneel. Ook hier zijn een aantal zo
gezegd "specifieke" elementen immers uitingen van algemene beginselen (bijvoor
beeld het ius variandi van de werkgever en de verzender, de aard van een voorbehoud, 
de draagwijdte van een inontvangstname en aanvaarding, ... - zie verder). 

1272. Naast deze wisselwerking tussen de verschillende dienstenovereenkomsten 
staat eveneens het algemene verbintenissenrecht centraal. Zoals duidelijk blijkt uit de 
common law waar het algemene contractenrecht een natuurlijke centrale rol speelt 
omwille van de afwezigheid van bijzondere wettelijke dienstenovereenkomsten 
(5511 ), zijn veel algemene beginselen van de dienstenovereenkomst immers bijzonde
re invullingen van verbintenisrechtelijke leerstukken. Zo situeert de aanvaarding of 
kwijting zich in het verbintenisrechtelijke leerstuk van de betaling en is de instructie
bevoegdheid van de opdrachtgever een toepassingsgeval van de partijbeslissing, ... 
(zie verder). 
Slechts de eenzijdige opzeggingsbevoegdheid van de artikelen 1794, 1944 en 2003 
B.W. kan als een voor de dienstenovereenkomsten specifieke afwijking van het ver
bintenissenrecht worden beschouwd (zie verder). 

Methodologisch is de ontwikkeling van een algemeen juridisch regime van de dien
stenovereenkomst het meest gebaat bij een klassieke juridische benadering aan de 
hand van geboorte, leven en dood van de overeenkomst: totstandkoming, vergoeding 
van de dienstverstrekker, verplichtingen van de dienstverstrekker, verplichtingen van 
de opdrachtgever en einde van de dienstenovereenkomst. 

B. Totstandkoming 

1273. Algemeen - Net zoals in de ons omringende landen het geval is, speelt het 
gemene verbintenissenrecht hier een doorslaggevende rol. 

In een aantal gevallen leidt de toepassing van het gemene verbintenissenrecht evenwel 
tot beginselen die voor de dienstenovereenkomsten een zekere eigenheid vertonen. 

1274. Vergoeding van voorbereidende prestaties - Vaak verrichten dienstverstrek
kers heel wat voorbereidende prestaties en dragen zij heel wat kosten met het oog op 
de uitvoering van hun dienst: verplaatsingen, voorbereidend studiewerk, opstellen van 
offertes en bestekken, ... Indien de overeenkomst tot stand komt, worden deze kosten 

(5511) Zie randnr. 38. 
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in de regel in de uiteindelijke prijs verrekend. Indien dit niet het geval is, dient de 
dienstverstrekker deze kosten te dragen aangezien deze deel uitmaken van zijn onder
nemingsrisico (5512). In een aantal landen zoals Duitsland is dit ten andere uitdrukke
lijk wettelijk bepaald (§ 632, Abs. 3 BGB). Verbintenisrechtelijk steunt de afwezig
heid van een vergoeding juist op de afwezigheid van een overeenkomst. 

Aan dit uitgangspunt beantwoorden echter een aantal uitzonderingen die eveneens uit 
het verbintenissenrecht voortvloeien. 
Zo heeft de dienstverstrekker wel recht op een vergoeding indien dit contractueel was 
bepaald of indien een bezoldigde "voor-studieovereenkomst" voorligt (5513). In dit 
tweede geval verzoekt de opdrachtgever de dienstverstrekker om bepaalde voorstu
dies uit te voeren zodat terzake een overeenkomst tot stand komt. In Duitsland steunt 
men de vergoeding in dit geval op§ 632, Abs. 1 BGB, in Zwitserland kwam de Tribu
nal Fédéral tot eenzelfde conclusie op basis van het verbintenissenrecht (5514). In het 
Belgische recht aanvaardt men deze oplossing reeds ondubbelzinnig voor architecten 
(5515). De verbintenisrechtelijke grondslag toont evenwel aan dat het geenszins om 
een specifieke oplossing gaat maar dat het beginsel naar andere dienstenovereenkom
sten kan worden uitgebreid (5516). 
Ook de overige uitzonderingen op de niet-vergoedbaarheid van voorbereidende pres
taties zoals de precontractuele aansprakelijkheid (55 l 7) en de verrijking zonder oor
zaak (5518) of onrechtmatige mededinging (55 l 9) steunen op algemene verbintenis
rechtelijke gronden. 

1275. Stilzwijgen als aanvaarding - Het stilzwijgen door bepaalde dienstverstrek
kers (bijvoorbeeld dienstverstrekkers met een officiële hoedanigheid zoals gerechts
deurwaarders (5520)) of onder bepaalde omstandigheden (aanbod een dienst uit te 
voeren die in de beroepsbezigheid van de dienstverstrekker kadert, regelmatige com
merciële verhoudingen, ... ) wordt als een aanvaarding van het aanbod van de op
drachtgever tot uitvoering van een dienst beschouwd. In voorkomend geval is er dan 
ook sprake van een uitdrukkelijke weigeringsplicht indien de dienstverstrekker de 
overeenkomst niet wenst te sluiten (5521). 

(5512) Zie randnr. 437. 
(5513) Zie randnr. 448. 
(5514) Trib. Féd. 3 februari 1993, 119 A TF Il, ( 40), 45 en Baur. 1993, afl. 4, 101, noot P. T. 
(5515) Zie randnr. 444 en de verwijzingen aldaar. 
(5516) Zie randnr. 448. 
(5517) Zie randnr. 451. 
(5518) Zie randnr. 455. 
(5519) Zie randnrs. 456-457. 
(5520) Rb. Brussel 12 april 1988, A.R. nr. 12.339, onuitg., aangehaald bij P. DEPUYDT, De aansprakelijk
heid van gerechtsdeurwaarders, overzicht van rechtspraak ( 1983-1993 ), o.c., 14, nr. 7; P. DEPUYDT, Aan
sprakelijkheid van advocaten en f?erechtsdeurwaarders, o.c., 169-170, nr. 202. 
(5521) Zie randnr. 337. 
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Alhoewel men deze oplossing volledig op het gemene verbintenissenrecht kan steu
nen, kan men in navolging van het Duitse (5522) en het Zwitserse (5523) recht even
tueel denken aan een uitdrukkelijke wettelijke bepaling in het kader van dienstenover
eenkomsten. 

1276. Prijs en werk - Het wordt in het kader van de aanneming van werk quasi
unaniem aanvaard dat op het ogenblik van de wilsovereenstemming noch het werk 
noch de prijs bepaald of objectief (d.w.z. los van de tussenkomst van een contractpar
tij) bepaalbaar moet zijn (5524). Reeds voor de invoering van het Burgerlijk Wetboek 
dacht men in die zin (5525). Voor een aantal dienstverstrekkers zoals advocaten (art. 
459 Ger. W.) en artsen (art. 15, tweede lid K.B. nr. 78) werd dit uitdrukkelijk wettelijk 
erkend. 
De feitelijke grondslag hiervan is dat de concrete draagwijdte of duur van de dienst op 
het ogenblik van de wilsovereenstemming vaak niet kan worden voorzien zodat men 
hier evenmin een bepaalde prijs op kan plakken. In tegenstelling met wat in het Franse 
recht meestal wordt voorgehouden (5526), gaat het juridisch daarenboven niet om een 
uitzondering op de artikelen 1108 en 1129 B.W. maar wél om een toepassing van de 
partijbeslissing waarbij een contractant (meestal de dienstverstrekker) de bevoegd
heid heeft om de prijs en de te verrichten diensten na de totstandkoming van de over
eenkomst te goeder trouw en binnen de contractuele grenzen te bepalen (5527). 

Welnu, deze grondslagen zijn geenszins beperkt tot de aannemingsovereenkomst en 
kunnen uitgebreid worden naar om het even welke dienstenovereenkomst, inclusief de 
lastgevings- en de bewaargevingsovereenkomst (5528). De grenzen van dit beginsel 
worden daarentegen uitgetekend door de verbintenisrechtelijke grondslag zelf, meer 
bepaald de partijbeslissing. Zo komt de dienstenovereenkomst niet tot stand indien de 
partijen het er niet over eens zijn om de prijsbepaling door één van beiden te laten ge
beuren. Uit de juridische grondslag vloeit eveneens voort dat de traditionele beperking 
van de niet-bepaaldheid of -bepaalbaarheid van de prijs tot kleine werken (loodgieters, 
herstellers, ... ) en sectoren waar het gebruikelijk is om de prijs niet vooraf vast te leg
gen (advocaten, artsen, ".),geenszins gerechtvaardigd is (5529). De aard en de om
vang van de dienst kan dan wel een aanknopingspunt zijn om de wil van de partijen 
van een vaste prijs te achterhalen doch niets belet de partijen om ook voor grote wer
ken een beroep te doen op de partijbeslissing (5530). 

(5522) § 663 BGB: "Wer zur Besorgung gewisser Geschäfte öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich erbo
ten hat, ist, wenn er einen auf solche Geschäfte gerichteten Auftrag nicht annimmt, verpflichtet, die Ableh
nung dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn sich jemand dem Auftraggeber 
gegenüber zur Besorgung gewisser Geschäfte erboten hat''. 
(5523) Art. 395 CO: "A moins d'un refus immédiat, Je mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des 
affaires pour la gestion desquelles le mandat')ire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa 
profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services". 
(5524) Deel II, Titel 2, § 2 (zie randnrs. 356-365). 
(5525) POTHIER, 394. 
(5526) Cass. fr. 29 januari 1991, Bull. Civ. IV. nr. 43, 27 ("Mais attendu que, dans les contrats n' engendrant 
pas une obligation de donner, l'accord préalable sur Ie montant exact de la rémunération n'est pas un élé
ment essentie! de Ja formation de ces contrats"). 
(5527) Zie randnrs. 357 en 363. 
(5528) Zie randnrs. 361 en 363. 
(5529) Zie randnr. 360. 
(5530) Zie randnr. 360. 
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1277. Consensualisme - Dienstenovereenkomsten komen behoudens anderslui
dende wettelijke of contractuele bepalingen tot stand door de enkele wilsovereenstem
ming omtrent de essentiële en substantiële elementen (5531 ). Enkel de bewaarge
vingsovereenkomst wijkt af in die zin dat deze overeenkomst traditioneel als een zake
lijke overeenkomst wordt beschouwd en pas tot stand zou komen op het ogenblik van 
de afgifte van het depositum (5532). Het betreft hier evenwel een wettelijke formali
teit die uit art. 1919 B.W. wordt afgeleid doch op andere plaatsen wordt tegengespro
ken (art. 1924 B.W.). Men kan zich daarenboven de vraag stellen of de categorie van 
de zakelijke overeenkomst in het kader van de bewaargevingsovereenkomst (en el
ders) wel nog een plaats heeft in een hedendaags verbintenissenrecht, men aanvaardt 
immers wel de geldigheid van een voorovereenkomst tot het sluiten van een zakelijke 
overeenkomst (5533). De afgifte van het depositum heeft tenslotte veeleer betrekking 
op de uitvoering van de overeenkomst dan op de totstandkoming ervan. 

C. Vergoeding 

1. Ongerechtvaardigde verscheidenheid op basis van traditie: matiging / vermoeden 
van vergoeding / vergoeding van kosten en verliezen 

1278. Ten bezwarende titel/ om niet - Het leerstuk van de vergoeding van de 
dienstverstrekker staat heden ten dage nog steeds onder grote invloed van de klassieke 
visies van het Burgerlijk Wetboek en daarop steunende tradities. Enkel de aanne
mingsovereenkomst werd de lege fata van oudsher als een bezwarende overeenkomst 
beschouwd (5534), hetgeen ook in de ons omringende landen zoals Nederland (art. 
7.12.1 van Wetsontwerp nr. 23095), Duitsland(§ 631 BGB) en Zwitserland (art. 363 
CO) het geval is. Lastgeving (5535) en bewaargeving (5536) werden daarentegen tra
ditioneel als overeenkomsten om niet aanzien. 

Alhoewel deze kosteloosheid thans volledig achterhaald is en algemeen wordt aan
vaard dat ook de lastgevings- en de bewaargevingsovereenkomst ten bezwarende titel 
kunnen worden gesloten, koppelden rechtspraak en wetgeving in het kader van deze 
overeenkomsten heel wat rechtsgevolgen aan het traditioneel kosteloze karakter. Deze 
elementen staan een eengemaakt regime van de dienstenovereenkomst echter in de 
weg. Het nut en de rechtvaardiging ervan moeten dan ook van naderbij worden beke
ken. 

(5531) Deel Il, Titels 1 en 2. 
(5532) Zie randnr. 335. 
(5533) Zie rand nr. 335. 
(5534) Zie onder andere: M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, 49, nr. 46; P. VAN OMMESLAGHE, "Les 
obligations. Chronique de jurisprudence ( 1968-1973)", R.C.J.B. 1975, 457, nr. 2. 
Zie randnrs. 286-288. 
(5535) Zie: P.-A. FORIERS en F. GLANSDORFF, 518; POTHIER. 394, nr. 397; P. PUIG, 69-73, nr. 31; 
G. VAN HECKE, o.c" T.P.R. 1966, (343), 348. 
(5536) G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. W AHL, De la société, du prêt et du dépöt, o.c" 572, nr. 1170: 
G. BELTJENS, "Art. 1928", nr. 3; F. LAURENT, Principes, XVII, 96-97, nr. 77; POTHIER. Du dépöt. 
157, nr. 13; M. TROPLONG, Du prêt, du dépöt et du séquestre. o.c" 161, nr. ll. 
Zie randnr. 227. 
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1279. Matigingsbevoegdheid van de rechter - Een eerste element dat op een klas
sieke civielrechtelijke traditie steunt doch waar een éénmaking gewenst is, is de bij
zondere matigingsbevoegdheid van de rechter met betrekking tot overdreven vergoe
dingen van de lasthebber. Deze uitzonderlijke bevoegdheid die radicaal ingaat tegen 
de contractsvrijheid van de partijen en geen enkele wettelijke grondslag heeft, steunt 
op de traditioneel kosteloze aard van de lastgevingsovereenkomst en wordt de lege 
lata dan ook consequent tot deze overeenkomst beperkt (5537). In het licht van de ge
wijzigde kwalificatiecriteria, het belang van de professionele lastgeving en de betwij
felbare aard van de traditie waarop deze bijzondere reductiemogelijkheid steunt, dient 
men de lastgevingsovereenkomst terzake echter onder het gemene (verbintenissen)
recht te brengen (5538). De vergoeding van de dienstverstrekker kan dan ook enkel 
gematigd worden op gemeenrechtelijke gronden en meer bepaald de gekwalificeerde 
benadeling (5539), de matiging van een partijbeslissing (5540) en het verbod van een 
abnormale prijs (5541 ). Deze matigingsgronden voldoen echter aan eigen verbintenis
rechtelijke wetmatigheden, voor een bijzondere matigingsbevoegdheid eigen aan de 
lastgevingsovereenkomst is geen ruimte. 

In rechtsvergelijkend perspectief is vooral de afwijkende positie van het Franse recht 
terzake opvallend. Vertrekkend vanuit de matigingsbevoegdheid van het loon van 
lasthebbers, werd deze bevoegdheid er immers uitgebreid naar tussenpersonen aller
hande, los van de kwalificatie ervan. Recent zette het Franse recht (5542) nog een stap 
verder en breidde het de matigingsbevoegdheid van de rechter uit naar het loon van 
allerlei dienstverstrekkers zoals boekhouders (5543), genealogen (5544 ), consultants 
(5545), advocaten (5546), ... Ondanks enige weerklank in het Belgische recht (5547) 
verdient deze strekking echter geenszins navolging (5548). 

1280. Vermoeden van vergoeding - Ook op het vlak van het vermoeden van ver
goeding is een uniforme aanpak in het kader van de dienstenovereenkomst mogelijk 
en wenselijk (5549). 

(5537) Zie randnr. 172. 
(5538) Zie randnr. 172. 
(5539) Zie randnrs. 563-567. 
(5540) Zie randnrs. 752-757. 
(5541) Zie randnrs. 568-572. 
(5542) (inzake een genealoog); Rennes 17 april 1969, R.T.D.C. 1971, 172, noot G. CORNU, P. MALAU
RIE en L. A YNES, 302, nr. 550. 
(5543) Cass. fr. 3 juni 1986, J.C.P" éd. G, 1987, II, nr. 2079], noot A. VIANDIER (ten aanzien van een 
boekhouder). 
(5544) Cass. fr. 5 mei 1998, J. C.P" éd. Not. Imm" nr. 1, 24, noot L. LEVENEUR en Defrénois 1998, art. 
36860, nr. 106, noot P. DELEBECQUE; D. LOCHOUARN, "L'évolution juridique de la convention de 
révélation de succession: Ie point sur deux revirements récents", J.C.P" éd. Not. Imm" nr. 1, (20), 23. 
(5545) Cass. fr. (ch. com.) 2 maart 1993, Bull. Civ. IV, nr. 83 en D. 1993, I.R" 78. 
(5546) Cass. fr. 3 maart 1998, D. 1998, l.R" 91 enJ.C.P. 1998, éd. G" II, nr. 10115, nootJ. SAINTE-ROSE. 
(5547) P.-A. FORIERS, o.c" in Aspects récents du droit des contrats, 331, nr. 6; F. GLANSDORFF, o.c., in 
Aspects récents du droit des contrats, 67-73, nrs. 3-7. 
(5548) Zie randnr. 561. 
(5549) Zie randnrs. 299-302. 
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Als uitgangspunt geldt dat de bewijslast met betrekking tot het vermoeden overeen
komstig het gemene recht (art. 1315 B.W.) op de dienstverstrekker rust (5550). Ook 
hier echter werken de traditionele visies op de verschillende dienstenovereenkomsten 
als al dan niet bezwarend door. In het kader van aanneming van werk leidt men een 
vermoeden van vergoeding af uit het vergeldende karakter (5551 ). Bij de lastgevings
(5552) en de bewaargevingsovereenkomst vloeit uit het traditioneel kosteloze karakter 
dan weer een vermoeden van kosteloosheid voort dat evenwel wordt weerlegd in het 
geval van een overeenkomst met een professionele lasthebber (5553) of bewaarnemer. 
In dit geval is er sprake van een stilzwijgende overeenkomst van vergoeding. 

Beide constructies en vooral dan hun grondslagen zijn evenwel niet vrij van kritiek. In 
het kader van aanneming van werk rust het vermoeden van vergoeding op een kringre
denering (vooraleer er van een aanneming van werk sprake kan zijn, dient er immers 
een vergoeding te zijn overeengekomen, hetgeen juist het voorwerp van het vermoe
den uitmaakt) en de idee van een stilzwijgende overeenkomst bij lastgeving en be
waargeving is kunstmatig. Daarenboven is het al dan niet vergoedende karakter niet 
langer een constitutief element, noch van de lastgeving en de bewaargeving (5554), 
noch van de aanneming van werk (5555). In navolging van het Nederlandse (art. 
7.405, lid 1 en 7.906, lid 1 N.N.B.W.) en in mindere mate het Duitse(§ 632, Abs. 1 
BGB) en Zwitserse recht (art. 394, lid 3 CO) dient men bij het vermoeden van vergoe
ding voor alle dienstenovereenkomsten dan ook uit te gaan van de al dan niet profes
sionele aard van de dienstverstrekking zonder een omweg te maken langs een stilzwij
gende overeenkomst of het traditioneel bezwarende karakter van de overeenkomst. 

1281. Vergoeding van kosten en verliezen - De traditionele visie met betrekking tot 
de rol en de gevolgen van het vergoedende karakter van de verschillende diensten
overeenkomsten heeft eveneens gevolgen op het vlak van de vergoeding van de kosten 
en de verliezen die de dienstverstrekker naar aanleiding van de uitvoering van de 
dienst draagt of lijdt (5556). 

Het Burgerlijk Wetboek voorziet deze verplichtingen enkel voor de lastgever of de 
bewaargever aangezien de lasthebber of bewaarnemer die in de toen geldende gedach
tegang per definitie een vriendendienst verrichtten, hun vermogen niet bezwaard 
mochten weten door schade of verliezen naar aanleiding van de uitvoering ervan (art. 

(5550) Zie randnr. 534. 
(5551) Vgl.: Cass. 21maart1901. Pas. 1901, 1, 177; Cass. 2 december 1926. Pas. 1927, 1, (95), 96, eerste 
alinea. 
Zie randnr. 299. 
(5552) R.P.D.B., tw. Mandat. 723, nr. 68; G. BAUDRY-LACANTINERIE en A. WAHL, 202, nr. 400; 
F. LAURENT, Principes. XXVII, 382, nr. 338; C. PAULUS en R. BOES, 16, nr. 23; B. TILLEMAN (last
geving), 117-118, nrs. 184-188. 
(5553) M. BOITARD, les contrats de service gratuits, Parijs, Sirey. 194. 1141; J. HUET. 1124, nr. 32114; 
F. LAURENT, 387, nrs. 342-343; L. MORGENTHAL, o.c., in En hommage à Léon Graulich, 651 e.v. ("'Il 
y a lieu de présumer une convention implicite de salaire, quand Ie mandat rentre dans la profession babituel
lement rémunérée du mandataire"); C. PAULUS en R. BOES, 114. nr. 185; B. TILLEMAN (lastgeving). 
118-119, nrs. 189-191. 
(5554) Zie randnr. 287. 
(5555) Zie randnr. 288. 
(5556) Deel III. Titel 4 (zie randnr. 783 e.v.). 
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1947, 1999-2000 B.W.). Ook in het Nederlandse (5557), Zwitserse (5558) en Duitse 
recht (5559) komen dergelijke bepalingen voor. 
De lege lata zijn deze bepalingen in het Belgische recht in beginsel eveneens van toe
passing op bezoldigde bewaar- en lastgevingsovereenkomsten. Als bezwarende over
eenkomst komt de aannemingsovereenkomst hiervoor de lege lata niet in aanmerking. 
In dat kader staat de concrete vergoedingswijze centraal of moet de aannemer zich op 
een fout van de opdrachtgever steunen om hem aansprakelijk te stellen (bijvoorbeeld 
een inbreuk op de veiligheidsplicht) (5560). 

Alhoewel men het onderscheid de lege lata kan nuanceren in de zin dat ook bij de last
gevings- en de bewaargevingsovereenkomst rekening wordt gehouden met de concre
te vergoedingswijze die in voorkomend geval de eventuele kosten of verliezen omvat 
(5561), moet men de legeferenda verder gaan. De vergoedingsplicht is immers inge
haald door de evolutie op het vlak van de kwalificatiecriteria en dient dan ook op zijn 
oorspronkelijke grondslag te worden teruggeplooid. Het verdient dan ook aanbeveling 
om de plicht om kosten en verliezen te vergoeden, te beperken tot dienstenovereen
komsten om niet, over welke concrete dienst het ook gaat. Inderdaad, de aard van de 
bewaring van een roerend goed of de vertegenwoordiging is terzake niet relevant. 

2. Algemeen geldende beginselen op basis van het verbintenissenrecht 

1282. Contractsvrijheid - Tegenover deze elementen waar wetgeving en traditie 
een uniform statuut in de weg staan, speelt het gemene verbintenissenrecht ook hier 
een eenmakende rol. Met uitzondering van een beperkt aantal bijzondere wetgevende 
bepalingen zoals art. 1793 B.W. (meerprijs in geval van een forfaitaire bouwovereen
komst), wettelijke barema's zoals bij notarissen (K.B. van 16 december 1950 houden
de het tarief van de erelonen), het verbod abnormale prijzen aan te rekenen (art. 1, § 1 
Wet 22 januari 1945), ... staat het leerstuk van de vergoeding van de dienstverstrekker 
immers in grote mate onder invloed van de contractvrijheid (5562). 

1283. Prijsbepalingsmechanismen - In het kader van aanneming van werk en zeker 
van bouwwerken heeft deze contractuele vrijheid zich naargelang de graad van be
paaldheid van de vergoeding in een drietal grondvormen vertaald: de vaste of forfaitai
re prijs die voor sommige dienstenovereenkomsten zelfs wettelijk verplicht is zoals de 
overeenkomst met de commissaris voor de uitvoering van de wettelijke opdracht (art. 
134 W.Venn.) en de bouw van een woning in de zin van de Woningbouwwet (art. 7, e 
Woningbouwwet), eenheidsprijzen en de vrije rekening (5563). Alhoewel deze grond
vormen vooral ontwikkeld werden in het kader van de aanneming van werk en dan 
vooral in het kader van de aanneming van bouwwerken, zijn zij ten gronde uitingen 

(5557) Art. 7.406 N.N.B.W. voor de opdracht en 7.601, lid 3 N.N.B.W. voor de bewaarneming. 
(5558) Art. 402, lid l en 473. § 1 CO. 
(5559) §§ 669-670 BGB. 
(5560) Zie randnr. 783. 
(5561) Zie randnr. 784. 
(5562) Zie randnr. 560. 
(5563) Zie randnr. 616. 
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van het gemene verbintenissenrecht en vinden de terzake toepasselijke principes, wel
iswaar vooral op de achtergrond, hun weg naar de andere dienstenovereenkomsten. 

1284. Vaste prijs - De vaste prijs (5564) heeft als forfait een gemeenrechtelijke 
draagwijdte die ook eigen is aan bijvoorbeeld het schadebeding (art. 1226 B.W.) 
(5565) (5566). Onder voorbehoud van de imprevisieleer (5567) die m.i. terzake toe
passing verdient, staat hier de onafhankelijkheid van de contractuele vergoeding ten 
opzichte van de werkelijk uitgevoerde prestaties en gedragen kosten centraal 
(5568). De opdrachtgever is met andere woorden de overeengekomen vaste prijs ver
schuldigd, zelfs indien de dienstverstrekker meer of minder kosten moest dragen dan 
voorzien was. 

Uit dit centrale verbintenisrechtelijke thema van onafhankelijkheid van de vergoeding 
ten opzichte van de uitgevoerde prestaties of gedragen kosten vloeit dan logischerwij
ze de algemene gelding voort van hieraan verbonden elementen zoals de vastheid van 
de werken en de globale en onveranderlijke bepaling van de prijs als toepassingsver
eisten om van een vaste prijs te kunnen spreken (5569); de prijsvastheid (5570); de be
wijs- en materieelrechtelijke voorwaarden voor de toekenning van een meer- of min
derprijs (5571); het risico voor de aannemer of de dienstverstrekker en het verzeke
rings- of aleatoire aspect (5572); ... 

Enkel art. 1793 B.W. dat formele voorwaarden stelt aan de toekenning van een meer
prijs bij sommige bouwovereenkomsten, doorkruist een uniforme aanpak (5573). Het 
gaat hier evenwel om een zeer gebrekkig geredigeerde bepaling waarvan het toepas
singsgebied niet zeer duidelijk is. Inhoudelijk is het daarenboven niet gerechtvaardigd 
om deze bescherming te beperken tot welbepaalde bouwovereenkomsten doch ver
dient ze uitbreiding naar om het even welke dienstenovereenkomst. Het gaat dan even
wel te ver om de wijziging van de overeenkomst aan een formalisme (een geschrift) te 
onderwerpen. Het ware dan ook beter om in navolging van het toekomstige Neder
landse recht (art. 7.12.12) deze aberrante bepaling te vervangen door een bijzondere 
informatieplicht van de dienstverstrekker indien zich omstandigheden voordoen die 
een invloed op de prijs kunnen hebben. Deze plicht is dan toepasselijk buiten het kader 
van (bouw-)aannemingsovereenkomsten en zelfs op andere prijsbepalingswijzen 
(5574 ). 

(5564) Deel III, titel 2, afdeling 1. 
(5565) Zie verder onder andere: Cass. 16 januari 1947, Pas. 1947, I, 16; Cass. 26 januari 2001, R. W. 2000-
0 l, 1279. 
(5566) Zie randnr. 618. 
Les Pandectes belge.1· besteden hieraan zelfs een afzonderlijk trefwoord: Co111•e11tio11 àfótfait. 
(5567) Zie randnr. 681 e.v. 
(5568) Zie randnr. 619. 
(5569) Zie randnrs. 622-643. 
(5570) Zie randnr. 619. 
(5571) Zie randnrs. 644-720. 
(5572) Zie randnrs. 619-620. 
(5573) Zie randnrs. 658-679. 
(5574) Zie randnr. 679. 
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1285. Eenheidsprijzen - Niet enkel de vaste prijs werd vooral in het kader van aan
neming van werk ontwikkeld. Hetzelfde is het geval voor de aanneming tegen een
heidsprijzen of volgens prijslijst die eveneens een veel ruimere draagwijdte heeft dan 
enkel (bouw-) aannemingsovereenkomsten. Immers, telkenmale de prijs na de uitvoe
ring van het werk aan de hand van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden of het be
haalde resultaat en een vooraf vastgelegde parameter wordt bepaald (5575), is er spra
ke van een aanneming tegen eenheidsprijzen. Ook een dienstenovereenkomst tegen 
uurtarief en in zekere mate een overeenkomst tegen commissieloon kunnen derhalve 
als een dienstenovereenkomst tegen eenheidsprijzen worden beschouwd. 

De vooral in het bouwrecht ontwikkelde beginselen zoals de forfaitaire en onverander
lijke aard van de eenheidsprijs waarbij men geen rekening kan houden met inspannin
gen of kosten om deze eenheid te behalen (5576), de toe te passen prijzen in geval van 
meerwerk of wijziging van de opdracht (5577) en de bepaling van de uiteindelijk uit
gevoerde hoeveelheden door middel van een partij- of derdenbeslissing (5578) kun
nen dan ook naar analogie op de andere dienstenovereenkomsten worden toegepast. 
De aard van de dienst doet hier immers niet terzake. 

1286. Vrije rekening - Hierboven werd er reeds op gewezen dat de vergoeding van 
de dienstverstrekker niet dient vast te staan op het ogenblik van de wilsovereenstem
ming (5579). Indien er geen gebruiken in de zin van de artikelen 1135 en 1160 B.W. 
voorhanden zijn (zie bijvoorbeeld art. 15 Handelsagentuurwet) (5580), komen de par
tijen dan desnoods stilzwijgend overeen de prijsbepaling aan één van hen over te laten. 
De identificatie van de aanneming of dienstverstrekking tegen vrije rekening of met 
vrije prijsbepaling als een toepassing van de gemeenrechtelijke figuur van de partijbe
slissing leidt dan tot een algemeen regime in het kader van de dienstenovereenkomst 
(5581). 
De prijs wordt in dit geval immers na de uitvoering van het werk door de dienstver
strekker (uitzonderlijk de opdrachtgever) te goeder trouw en met inachtneming van 
criteria zoals de waarde van het werk, de gedane uitgaven en de gewoonlijk aangere
kende prijzen vastgesteld (5582). Deze werkwijze en de criteria rijzen ten andere 
eveneens in buitenlandse regelingen (art. 7.405, tweede lid N.N.B.W., § 632, Abs. 2 
BGB). Ten aanzien van advocaten werd deze prijsbepaling uitdrukkelijk opgenomen 
in art. 459, eerste lid Ger. W. (5583). 

Op basis van het algemene vereiste om de partijbeslissing te goeder trouw uit te oefe
nen, wordt deze eenzijdige beslissingsbevoegdheid dan telkens in evenwicht gebracht 

(5575) Zie randnrs. 729-742. 
(5576) Zie randnr. 732. 
(5577) Zie randnrs. 735-736. 
(5578) Zie randnrs. 739-742. 
(5579) Deel Il, Titel 2. § 2 (zie randnrs. 356-365). 
Zie voor de lastgevings- en bewaargevingsovereenkomst: randnrs. 361 en 363. 
(5580) Zie randnrs. 745-747. 
(5581) Zie randnrs. 748-757. 
(5582) Zie randnrs. 750-751. 
(5583) Zie randnr. 748. 
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door een informatieplicht in geval van hoog oplopende kosten (5584) die nog versterkt 
wordt in geval van een prijsraming (5585). Men kan er eventueel aan denken om in 
navolging van een aantal buitenlandse voorbeelden (5586) de gevolgen van een prijs
raming en de daaraan gekoppelde informatieplicht en eventueel sanctionering wette
lijk te bepalen. Buitenlandse regelingen zoals het toekomstige Nederlandse recht die 
de drempel daarenboven objectiveren aan de hand van een percentage, verdienen daar
entegen geenszins navolging. Een dergelijke abstractie laat immers te weinig ruimte 
voor de concrete omstandigheden van elk geval en is daarenboven praktisch niet werk
baar (5587). 

1287. Wettelijke regeling - Alhoewel de concrete prijsbepalingsmechanismen in 
grote mate een uitvloeisel zijn van het gemene verbintenissenrecht en de daaraan ge
koppelde contractuele praktijk, doet de wetgever er de lege ferenda niettemin goed 
aan om deze drie grondvormen in het kader van de dienstenovereenkomsten te onder
scheiden en de contractuele praktijk op een suppletieve wijze vast te leggen. Zo kan 
men denken aan een opname van de voorwaarden voor een meerprijs in geval van 
meerwerk, de informatieplicht in geval van hoog oplopende kosten, de werking van 
een dienstverstrekking tegen vaste prijs en tegen eenheidsprijzen en dan vooral de for
faitaire aard van de vaste prijs en de eenheidsprijs, de criteria bij de bepaling van de 
prijs in vrije rekening, ... 

Een wettelijke regeling in het kader van dienstenovereenkomsten is verantwoord aan
gezien de vergoedingswijze in dat kader zich van de andere overeenkomsten zoals de 
koop onderscheidt, dienstenovereenkomsten omvatten immers over het algemeen in 
de tijd gespreide prestaties. 

1288. Opeisbaarheid - Ook op het vlak van de opeisbaarheid van de vergoeding 
van de dienstverstrekker is een grensoverschrijdende aanpak denkbaar voor de ver
schillende dienstenovereenkomsten. Centraal staat de voorleveringsplicht. Op grond 
hiervan is de schuldenaar van verbintenissen die bestaan uit het verrichten van presta
ties die een zekere tijd in beslag nemen, verplicht om eerst zijn prestaties uit te voeren 
(5588). In het kader van dienstenovereenkomsten is deze voorleveringsplicht bij uit
stek van toepassing. De dienstverstrekker is behoudens andersluidende overeenkom
sten (5589) dan ook verplicht eerst zijn diensten uit te voeren alvorens op de vergoe
ding aanspraak te kunnen maken zodat de vergoeding in beginsel slechts opeisbaar is 
op het ogenblik van de voltooiing van de dienst en niet naargelang de werken vorderen 
(5590). 

(5584) Zie randnr. 750. 
(5585) Zie randnrs. 759-766. 
(5586) § 650, Abs. 2 BGB en toekomstig art. 7.12.3, 2° N.N.B.W. 
(5587) Zie randnr. 765. 
(5588) Zie randnr. 768. 
(5589) Zie randnrs. 769-773. 
(5590) Zie randnr. 768. 
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Welnu, het ogenblik waarin deze voltooiing zich concreet vertaalt, is dan afhankelijk 
van de concrete aard van de dienst. Bij de aanneming van werk is dit moment duidelijk 
herkenbaar in de levering (5591) aangezien de aannemer dan zijn werken voltooit, aan 
de opdrachtgever ter beschikking stelt en aan al zijn verplichtingen voldoet (5592). Dit 
wordt ten andere uitdrukkelijk aldus bepaald in het Zwitserse (art. 372, lid 1 CO) en 
het Duitse recht(§ 641, Abs. 1, S. 1 BGB). Naar analogie met de aannemingsovereen
komst gaat het bij de lastgevingsovereenkomst dan in beginsel om het ogenblik van 
het afleggen van rekenschap of van het afsluiten van de rekeningen, dan voltooit de 
lasthebber immers zijn contractuele taak (5593). 

Niet elke dienstenovereenkomst kan echter in dit kader van voltooiing en levering 
worden ingepast. De concrete aard van de dienst kan immers een uitzondering op de 
éénfasige opeisbaarheid met zich meebrengen. Indien het meer bepaald gaat om dien
stenovereenkomsten waarbij niet een bepaald werk tot stand wordt gebracht maar 
waarbij het werk per stuk wordt uitgevoerd of indien het gaat om duurovereenkomsten 
waarvan de uitvoering van de dienst zich over een langere tijdsperiode uitstrekt, wordt 
de vergoeding opeisbaar naargelang de uitvoering van de werken (5594). Een uniek 
ogenblik van levering of voltooiing van het werk is in deze gevallen immers niet her
kenbaar zodat een meerfasige opeisbaarheid gerechtvaardigd is. 
Buitenlandse rechtssystemen aanvaarden in deze gevallen uitdrukkelijk een meerfasi
ge opeisbaarheid (§ 641, Abs. 1 BGB en art. 372, lid 2 CO). In het Belgische recht 
wordt deze meerfasige opeisbaarheid bij aanneming van werk aan art. 1791 B. W. ge
koppeld. Ook hier overstijgt dit beginsel echter de vigerende kwalificaties als lastge
ving, aanneming dan wel bewaargeving of een andere dienstenovereenkomst, de con
crete draagwijdte van de dienst staat immers centraal. 

D. Verplichtingen van de dienstverstrekker 

1. Algemeen 

1289. Het leerstuk van de verplichtingen van de dienstverstrekker hangt nauw sa
men met zijn aansprakelijkheid. Omwille van de feitelijke verscheidenheid van dienst
verleningsverhoudingen is het echter moeilijk om het aansprakelijkheidsvraagstuk als 
dusdanig te benaderen. Zo men al een exhaustieve lijst van dienstverleners zou kunnen 
opstellen, dan nog ware het praktisch niet haalbaar om de aansprakelijkheid van deze 
verschillende dienstverstrekkers te behandelen. Daarenboven is het weinig waar
schijnlijk dat uit een dergelijke werkwijze algemeen geldende beginselen te voor
schijn zouden komen. In de algemene lijn van het onderzoek dient men daarentegen 
veeleer te vertrekken van een aantal functionele verplichtingen, de aansprakelijkheid 
is hiervan dan een rechtstreeks gevolg. 

(5591) Zie randnr. 765. 
(5592) Zie randnr. 821. 
(5593) Zie randnr. 765. 
(5594) Zie randnrs. 767-777. 
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2. Uitvoering van het werk 

1290. Ook met betrekking tot de eigenlijke plicht van de aannemer of dienstver
strekker om zijn contractuele opdracht uit te voeren, is het moeilijk om algemene be
ginselen te identificeren. Deze plicht wordt daarentegen wel door een aantal algemene 
leerstukken omringd. Het gaat dan meer bepaald om de bevoegdheid van de opdracht
gever om aan de dienstverstrekker bindende instructies te geven en zelfs om de op
dracht te wijzigen en het recht en de plicht van de dienstverstrekker om in bepaalde 
gevallen de uitvoering van de dienst te weigeren. 

1291. Instructiebevoegdheid - De bevoegdheid van de opdrachtgever om bindende 
instructies aan de dienstverstrekker te geven, is op verschillende plaatsen aanwezig. 
Voor verschillende dienstenovereenkomsten zoals handelsagentuur (art. 6, 3° Han
delsagentuurwet) en overheidsopdrachten (art. 42 AAV) wordt deze instructiebe
voegdheid van de opdrachtgever (principaal of opdrachtgevend bestuur) wettelijk er
kend. In het kader van andere dienstenovereenkomsten zoals de vervoers-, commissie
(5595) en lastgevingsovereenkomst (5596) kent deze bevoegdheid een lange buiten
wettelijke traditie. Heel wat (model-)contracten bevatten daarenboven een uitdrukke
lijke clausule in die zin. Ook in buitenlandse rechtsstelsels wordt deze bevoegdheid in 
het kader van dienstenovereenkomsten ten slotte algemeen erkend (art. 7:402 
N.N.B.W., § 665 BGB en art. 397 CO). 

Zelfs indien er geen uitdrukkelijke wettelijke of contractuele bepaling voorhanden is 
of indien deze bevoegdheid in het kader van een bepaalde overeenkomst niet op een 
lange traditie kan steunen (hetgeen bij de aanneming van werk het geval is), heeft deze 
er een plaats. Juridisch is dit een toepassing van de partijbeslissing en voldoet de in
structiebevoegdheid derhalve aan de wetmatigheden van deze gemene rechtsfiguur. 
De bindende instructies moeten derhalve te goeder trouw worden gegeven, d.i. op een 
wijze die de planning van de dienstverstrekker niet verstoort en met een impact die de 
draagwijdte van de contractuele opdracht niet te buiten gaat (5597). 
Deze bevoegdheid voldoet in het kader van dienstenovereenkomsten ten andere aan 
een werkelijke behoefte aangezien de noden van de opdrachtgever en de concreet uit 
te voeren diensten op het ogenblik van de wilsovereenstemming vaak nog niet kunnen 
worden bepaald en pas tijdens de uitvoering van de overeenkomst vorm krijgen. Daar
naast kunnen ook de werkomstandigheden evolueren (5598). De parallel met de 
onbepaal(baar)(d)heid van het werk op het ogenblik van het sluiten van de overeen
komst, komt dan duidelijk naar voor. Ook daar was dit beginsel ingegeven door de 
onmogelijkheid de uit te voeren diensten op het ogenblik van de wilsovereenstemming 
vast te leggen (5599). Als toepassingen van de partijbeslissing zijn beide elementen 
dan ook in wezen keerzijden van dezelfde medaille (5600). 

(5595) Zie onder andere: Pand. b., tw. Commission, 22 e.v" nr. 74 e.v.; J. VAN RYN en J. HEENEN, Prin
cipes de droit commercial, IV, 18-19, nr. 20. 
Zie randnr. 797. 
(5596) C. PAULUS en R. BOES, 90, nr. 136. 
Zie randnr. 797. 
(5597) Zie randnr. 801. 
(5598) Zie randnr. 796. 
(5599) Zie randnr. 363. 
(5600) Zie randnr. 798. 
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1292. Wijzigingsbevoegdheid (ius variandi) - De langdurige verhouding die een 
dienstenovereenkomst vaak kenmerkt, doet in voorkomend geval niet enkel de be
hoefte ontstaan om bindende instructies te geven maar ook om de overeenkomst (de 
opdracht of de uitvoeringswijze) te wijzigen. Het probleem van toelaatbaarheid rijst 
dan vanzelfsprekend het meest precair indien de overeenkomst geen clausules in die 
zin bevat (5601). 

Ook hier zijn er vergelijkingspunten met bekende figuren voorhanden, doch deze zijn 
minder talrijk dan het geval was voor de instructiebevoegdheid. 
Vooreerst wordt een wijzigingsbevoegdheid in een aantal verdragen inzake vervoers
overeenkomsten erkend (artikelen 30 en 31 van de Uniforme Regelen betreffende de 
Overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer en art. 12, 1° CMR-Verdrag). Ook 
los van deze bepalingen aanvaardt men in het kader van vervoersovereenkomsten een 
wijzigingsbevoegdheid van de opdrachtgever (5602). 
De vergelijking met het ius variandi van de werkgever in het kader van arbeidsover
eenkomsten ligt meer voor de hand. Deze vergelijking is mogelijk aangezien het Hof 
van Cassatie dit leerstuk volledig aan het gemene verbintenissenrecht heeft onderwor
pen in die zin dat uit het ondergeschikt verband alleen geen wijzigingsbevoegdheid 
kan worden afgeleid (5603). Het Hof liet evenwel de mogelijkheid van andere verbin
tenisrechtelijke gronden open. 

Welnu, een wijzigingsbevoegdheid van de opdrachtgever kan binnen zekere grenzen 
aanvaard worden op basis van zowel de stilzwijgende partijbeslissing als op basis van 
de figuur van het rechtsmisbruik (5604). De stilzwijgende partijbeslissing steunt dan 
op de stilzwijgende wilsuiting van de dienstverstrekker die de opdrachtgever de be
voegdheid verschaft om die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn om het 
contractuele doel te behalen. Op basis van deze juridische grondslag moeten deze wij
zigingen echter ook in het kader van dat doel grenzen en moet derhalve rekening wor
den gehouden met de belangen en de verwachtingen van de dienstverstrekker 
(5605). Het rechtsmisbruik bestaat dan in het misbruik dat de dienstverstrekker maakt 
van het (contractuele) recht om de overeenkomst ongewijzigd uit te voeren aangezien 
het voordeel van deze ongewijzigde uitvoering niet in verhouding staat tot het nadeel 
dat daaruit voor de opdrachtgever voortvloeit (5606). 
Op grond van de partijbeslissing en de criteria inzake rechtsmisbruik moeten de wijzi
gingen zich ook hier in het contractuele kader situeren. 

1293. Weigeringsrecht/ -plicht - Een dienstverstrekker is vanzelfsprekend con
tractueel gehouden zijn opdracht uit te voeren. In een aantal gevallen rijst evenwel de 
vraag of de dienstverstrekker niet het recht en zelfs de plicht heeft om de opdracht niet 
uit te voeren (5607). Dit recht wordt voor een aantal dienstenovereenkomsten zoals de 

(5601) Zie voor het geval waarbij er een eenzijdige wijzigingsclausule werd opgenomen: zie randnrs. 807-
808. 
(5602) R. DEMOGUE, o.c" R.T.D.C. 1907, 269-270; M.E. STORME, o.c" T.P.R. 1988, 1274-1275. 
(5603) Cass. 20 december 1993, Soc. Kron. 1994, 105, noot H. FUNCK en J. DEGRAUWE. 
( 5604) Zie randnr. 812. 
(5605) Zie randnr. 812. 
(5606) Zie randnr. 812. 
(5607) Zie randnrs. 815-820. 
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lastgevings- en de commissieovereenkomst erkend (5608). Ook het Duitse (§ 665 
BGB) en het Zwitserse recht (art. 397 CO) bevatten bepalingen in die zin. Op grond 
van de goede trouw kan men deze oplossingen echter naar om het even welke dienst
verstrekker uitbreiden, deze dient immers de belangen van de opdrachtgever te behar
tigen. Uit de plicht van de dienstverstrekker om de belangen van de opdrachtgever in 
acht te nemen, vloeit in voorkomend geval zelfs een weigeringsplicht voort indien de 
uitvoering van het werk voor de opdrachtgever nadelig zou uitvallen. Deze weige
ringsplicht werd reeds door POTHIER erkend (5609) en vond enige weerklank naar 
aanleiding van de parlementaire bespreking van art. 1792 B.W. (5610). In het vige
rende recht kan men zich in voorkomend geval eveneens steunen op art. 2 van de Wet 
inzake consumentenveiligheid dat een grondslag biedt de uitvoering van een dienst te 
weigeren indien het gevaar van de consument in het gedrang is (5611). 

Het belang van de opdrachtgever staat met andere woorden centraal. Concreet mag of 
moet de dienstverstrekker de uitvoering dan ook weigeren indien dit nutteloos (5612), 
nadelig (5613), onveilig (voor de opdrachtgever of voor derden) (5614) of onwettig 
(5615) zou zijn. 

Dit leerstuk dat de lege lata in het kader van de lastgevings-, arbeids- en aannemings
overeenkomst in dezelfde bewoordingen rijst, wordt dan ook best uniform benaderd. 

3. Levering 

1294. Naar analogie met de koop kan men de leveringsverplichting omschrijven als 
de verplichting van de dienstverstrekker om het door hem uitgevoerde werk aan de 
opdrachtgever ter beschikking te stellen op een wijze die de opdrachtgever toelaat om 
dit werk in ontvangst te nemen, te beoordelen, te aanvaarden en ten volle te gebruiken 
(5616). Alhoewel men soms verschillende benamingen hanteert (bijvoorbeeld "ople
vering" bij bouwovereenkomsten), ligt steeds dezelfde idee aan de grondslag ervan. 

Aldus gedefinieerd ligt de leveringsplicht in het verlengde van de uitvoeringsplicht 
maar kan zij er geenszins mee worden gelijkgesteld (5617). Er vloeien immers "zelf
standige" plichten uit voort zoals de levering van documenten (bijvoorbeeld tekenin
gen of garanties) en zelfs de uitvoering van bijkomende diensten (bijvoorbeeld een 
afstelling of demonstratie) (5618). Daarenboven is de leveringsplicht in de zin van de 
terbeschikkingstelling van de door de dienst gegenereerde waarde en het in staat stel-

(5608) Zie randnr. 816. 
(5609) POTHIER. Traité du mandat, 227-228, nr. 45. 
(5610) Fenet, XIV, 263. 
(5611) Zie randnr. 820. 
(5612) Zie randnr. 818. 
(5613) Zie randnr. 818. 
(5614) Zie randnr. 820. 
(5615) Zie randnr. 820. 
(5616) Zie randnr. 821. 
(5617) Zie randnr. 822. 
(5618) Zie randnr. 826. 
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Jen van de opdrachtgever al dan niet te aanvaarden, geenszins beperkt tot stoffelijke 
aannemingsovereenkomsten (5619). Ook de rekenschapsverplichting van de lastheb
ber kan dan als een uiting van de leveringsplicht worden aanzien in de zin dat de last
hebber zijn verplichtingen hiermee voltooit en zijn werk ten volle aan de lastgever 
overdraagt die vervolgens al dan niet kwijting geeft. 

4. Informatieplicht 

1295. Benadering - Omwille van de nauwe band tussen de contractpartijen die een 
dienstenovereenkomst in voorkomend geval doet ontstaan en het feit dat de dienst
verstrekker de opdrachtgever steeds op de één of andere wijze begeleidt, zijn deze 
overeenkomsten van oudsher (5620) een belangrijk werkterrein van de accessoire 
contractuele informatieplicht (5621). 

Terzake bestaat er echter een wijd verspreide "beroepsgebonden" en derhalve frag
mentaire benadering in wetgeving (5622), rechtsleer en rechtspraak en zelfs een dui
delijke trend om specifieke informatieplichten onder de noemer van "autonome" aan
sprakelijkheidsgronden te verzelfstandigen (bijvoorbeeld de wederzijdse controle
plicht tussen aannemer en architect, de aansprakelijkheid van de aannemer die de 
richtlijnen van de opdrachtgever opvolgt, informed consent) (5623). Een algemene 
benadering op het vlak van de bestaansvoorwaarden als van de inhoud is echter moge
lijk en wenselijk. 

1296. Bestaansvoorwaarden - Het bestaan van een informatieplicht van de dienst
verstrekker wordt logischerwijze zowel aan de zijde van de dienstverstrekker als aan 
de zijde van de opdrachtgever af getoetst. 

Zo bestaat er slechts een informatieplicht ten aanzien van opdrachtgevers die niet op 
de hoogte zijn van het betreffende element (5624). Deze onwetendheid wordt echter 
op twee manieren geobjectiveerd. Vooreerst gaat men er voor een aantal opdrachtge
vers van uit dat zij van een bepaald element niet op de hoogte kûnnen zijn. In dit geval 
stelt men dan de notie "leek" centraal, liever dan een beroep te doen op het terzake 
onaangepaste consumentenbegrip (5625). Men objectiveert eveneens in de omgekeer
de richting in de zin dat er geen informatieplicht bestaat indien de opdrachtgever van 
een bepaald element op de hoogte had moeten zijn (het vereiste van rechtmatige on
wetendheid) (5626). 

(5619) Zie randnr. 823. 
(5620) Zie randnr. 852. 
(5621) Deel IV, titel 3. 
(5622) Zie randnr. 855. 
(5623) Zie randnr. 853. 
(5624) Zie randnr. 858 e.v. 
(5625) Zie randnr. 859. 
(5626) Zie randnr. 862. 
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Langs de andere kant dient de dienstverstrekker ook op de hoogte te zijn van het be
treffende element om er informatie te kunnen over verschaffen (5627). Ook hier wordt 
dit vereiste geobjectiveerd aan de hand van de eventuele kwalificatie van de dienst
verstrekker als een specialist (5628) en de omvang van het werk van de dienstverstrek
ker (5629). 

1297. Inhoud - Los van de vraag of de informatieplicht inhoudelijk kan worden 
gedifferentieerd in de zin van een mededelings-, raadgevings- en waarschuwings
plicht (hetgeen m.i. slechts een beperkt nut heeft (5630)), kan de inhoud en de draag
wijdte van de informatieplicht in het kader van dienstverleningverhoudingen rond een 
aantal grote thema's worden gegroepeerd. 

Tot de informatieplicht omtrent het voorwerp van de overeenkomst behoort de plicht 
informatie te verschaffen omtrent de aard en de opportuniteit van het werk (5631 ), de 
risico's en de te nemen voorzorgsmaatregelen (5632) evenals omtrent de berekenings
wijze en de hoogte van de prijs (5633). 
Specifiek dient hier te worden gewezen op de reactieplicht van de dienstverstrekker 
ten aanzien van richtlijnen of wensen van de opdrachtgever indien deze negatieve ge
volgen kunnen hebben (5634). Alhoewel dit leerstuk vooral in het kader van bouw
overeenkomsten werd ontwikkeld (5635), gaat het om een algemeen beginsel van de 
dienstenovereenkomst. Het maakt immers deel uit van de plicht van de dienstverstrek
ker zijn opdracht te goeder trouw uit te voeren. 

Ten tweede dient de dienstverstrekker informatie te verstrekken omtrent de juridische 
elementen die rechtstreeks met zijn opdracht te maken hebben (5636). 

Ten derde verdient het leerstuk van de verantwoordingsplicht bijzondere aandacht. De 
verantwoordings- en rekenschapsplicht heeft de lege fata enkel een wettelijke grond
slag in het kader van de lastgevingsovereenkomst (art. 1993 B.W.). In dat kader omvat 
deze plicht het verschaffen van informatie omtrent de uitvoering van de opdracht en 
omtrent het (gebrek aan) resultaat en het overdragen van of rekenschap geven omtrent 
ontvangen gelden of zaken (5637). In de mate de verantwoordingsplicht doelt op het 
eerste element, biedt ook de algemene informatieplicht zich als rechtsgrond aan en 
vindt een dergelijke verantwoordingsplicht toepassing op alle dienstenovereenkom
sten, los van de vraag of de dienstverstrekker al dan niet over een vertegenwoordi
gingsbevoegdheid beschikt (5638). Verantwoording afleggen gaat immers verder dan 
enkel het financiële aspect doch impliceert het afleggen van verantwoording omtrent 

(5627) Zie randnrs. 866-871. 
(5628) Zie randnr. 867. 
(5629) Zie randnr. 868. 
(5630) Zie randnr. 872. 
(5631) Zie randnr. 875. 
(5632) Zie randnrs. 876-879. 
(5633) Zie randnr. 882. 
(5634) Zie randnrs. 883-891. 
(5635) Zie randnrs. 885-890. 
(5636) Zie randnr. 892. 
(5637) Zie randnr. 893. 
(5638) Zie randnrs. 893-897. 
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de wijze waarop de dienstverstrekker de opdracht heeft uitgevoerd. Elke dienstver
strekker verricht immers een dienst voor rekening van zijn opdrachtgever en dient dan 
ook verantwoording af te leggen omtrent de wijze waarop hij het belang van de op
drachtgever al dan niet heeft behartigd, temeer om de opdrachtgever toe te laten met 
kennis van zaken al dan niet tot aanvaarding over te gaan (5639). 
De concrete vorm van deze verantwoording verschilt evenwel van geval tot geval en 
kan bijvoorbeeld in niets meer bestaan dan de levering van het werk indien alle infor
matie omtrent de uitvoering in het werk zelf is vervat. 

5. Bewarings- en restitutieplicht 

1298. Kwalificatie - Thans maakt men een onderscheid tussen accessoire bewa
rings- en restitutieplichten in het kader van aannemingsovereenkomsten en andere 
(diensten-) overeenkomsten en de bewaring als hoofdvoorwerp van de overeenkomst. 
Enkel dit laatste geval is dan onderworpen aan de regeling met betrekking tot de be
waargevingsovereenkomst (5640). Het doet er de lege lata echter niet toe in welk ka
der men zich begeeft om de draagwijdte van de bewarings- en de restitutieplicht en de 
daaraan gekoppelde aansprakelijkheid te beoordelen. Het gemeenrechtelijke regime 
van de artikelen 1245, 1302 en eventueel 1789 B.W. loopt immers parallel met de be
nadering in het kader van de bewaargevingsovereenkomst. Hoe men de contractuele 
verhouding ook kwalificeert, steeds rust op de "bewaarder" (5641) een resultaatsver
bintenis om de hem toevertrouwde goederen onbeschadigd te restitueren (5642). Ook 
de aanvang (ogenblik waarop men het meesterschap over het goed verkrijgt), het einde 
(overdracht van het meesterschap) als de omvang van de bewaringsplicht (zorg voor 
het behoud van de zaak) beantwoorden aan algemene beginselen (5643). 

In tegenstelling met wat men op het eerste gezicht zou kunnen denken, zijn bewarings
en restitutieplichten daarenboven niet beperkt tot stoffelijke overeenkomsten 
(5644). Telkens een lichamelijk of onlichamelijk goed (bijvoorbeeld een computer
programma of een databank) moet worden gerestitueerd, zijn deze plichten aan de 
orde en treedt het daaraan gekoppelde aansprakelijkheidsregime in werking. 

6. Veiligheidsplicht 

1299. Situering - Het leerstuk van de veiligheidsverplichting in de betekenis van 
plicht van de dienstverstrekker om de opdrachtgever te vrijwaren voor risico's die hem 
in het kader van de opdracht in zijn persoon en goederen bedreigen, wordt gekenmerkt 

(5639) Vgl. in het Nederlandse recht inzake de opdracht: art. 7:403 N.N.B.W. 
(5640) Onder voorbehoud van de (bekritiseerbare) constructie van een accessoire bewaargevingsovereen
komst indien er accessoire bewaringsplichten voorliggen. Zie hierover en over de kritiek: randnrs. 235-242 
en in het bijzonder randnr. 237. 
(5641) Begrepen in een ruime, organieke zin, los van enige verwijzing naar de bewaargevingsovereen
komst. 
(5642) Zie randnrs. 919-935. 
(5643) Zie randnrs. 904-909. 
(5644) Zie randnr. 902. 
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door een fragmentaire aanpak die het gevolg is van een ongecoördineerde benadering 
vanwege de Europese en de federale wetgever. Terzake ligt een veelheid van wetge
vende initiatieven voor zoals de Wet op de veiligheid van consumenten, de Welzijns
wet en de Wet productaansprakelijkheid (5645). De verschillende wetgevende initia
tieven zijn immers telkens vanuit een bijzondere bekommernis gegroeid en hebben 
derhalve een beperkt en ontoereikend toepassingsgebied (beperking tot consumenten, 
veiligheid op het werk, veiligheid van producten, ... ). Dergelijke aanpak doet dan lo
gischerwijze onmiddellijk de noodzaak van een gemeenrechtelijke contractuele vei
ligheidsplicht voelen (5646). 

Een ruim opgevatte contractuele veiligheidsverplichting mag dan wel lovenswaardig 
zijn in de zin dat men hiermee slachtoffers een vergoedingsgrondslag wenst te bieden, 
een ruime veiligheidsverplichting geeft echter ook aanleiding tot problemen 
(5647). Het Franse recht dat terzake reeds een ganse ontwikkeling heeft doorgemaakt, 
is hierbij illustratief. Zo leidt een uitbreiding qua toepassingsgebied vooreerst onmis
kenbaar tot een inhoudelijke afzwakking, meer bepaald in de zin van de kwalificatie 
als een middelenverbintenis (5648). Daarenboven leidt een dergelijke inhoudelijke 
uitbreiding van de contractuele plichten tot de veiligheidsverplichting eveneens tot 
een verbod van samenloop met de buitencontractuele aansprakelijkheid (5649). Ten 
slotte steunt een impliciete veiligheidsverplichting vaak op een fictieve wil. 

1300. Draagwijdte - In tegenstelling tot het Franse recht waar men zeer los om
springt met de (h)erkenning van contractuele veiligheidsverplichtingen, dient men 
zich op basis van de hierboven gedefinieerde problemen dan ook tot die overeenkom
sten te beperken waarbij het gevaar of risico voor de opdrachtgever (of zijn goederen) 
met het voorwerp van de overeenkomst samenhangt of de uitvoering van het werk re
delijkerwijze een risico voor de opdrachtgever met zich meebrengt zodat aandacht 
voor de veiligheid van de opdrachtgever deel uitmaakt van de contractuele opdracht 
van de dienstverstrekker (bijvoorbeeld geneeskundige beroepen, onthaalmoeders, ... ) 
(5650). 

Daarenboven kan ook de in het Belgische recht relatief weinig bewandelde weg van de 
contractuele aansprakelijkheid voor zaken (5651) soelaas brengen. Heel wat ongeval
len tijdens de uitvoering van een aannemingsovereenkomst zijn immers te wijten aan 
een zaak waarvan de aannemer bij de uitvoering van het werk gebruikmaakt. In het 
Nederlandse recht ligt terzake een uitdrukkelijke wettelijke bepaling voor (art. 6:77 
N~N.B.W.) maar werd dit beginsel voorheen reeds door rechtspraak en doctrine aan
vaard (5652). Ook het Franse Hof van Cassatie sprak zich in de zin van een contrac
tuele aansprakelijkheid voor zaken uit (5653). 

(5645) Zie randnrs. 940-954. 
(5646) Zie randnr. 954. 
(5647) Zie randnrs. 957-959. 
(5648) Zie randnr. 958. 
(5649) Zie randnr. 959. 
(5650) Zie randnrs. 960-961. 
(5651) Zie randnrs. 969-972. 
(5652) Zie randnr. 969. 
(5653) Cass. fr. 17 januari 1995. Bull. Civ. 1, nr. 43, 29. 
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In afwachting van wetgevende initiatieven terzake, kan men deze aansprakelijkheids
grond in het Belgische recht weliswaar principieel aanvaarden maar moet men zich 
aan de vigerende grenzen van het verbintenissenrecht houden en is (enkel) een resul
taatsverbintenis aanvaardbaar, een werkelijke vrijwaringsplicht is niet mogelijk 
(5654). Het medische aansprakelijkheidsrecht speelt hier ten andere een pioniersrol 
(5655). In dat kader werd een contractuele aansprakelijkheid voor gebezigde zaken 
reeds buiten elk wetgevend ingrijpen om aanvaard. 

E. Verplichtingen van de opdrachtgever 

1. Algemeen 

1301. Op de opdrachtgever rusten twee hoofdverplichtingen naast de verplichting 
de overeengekomen prijs te betalen: de uitvoering van het werk mogelijk maken en 
aanvaarding of kwijting verstrekken. Beide verplichtingen hebben een ruimere draag
wijdte dan enkel de aannemingsovereenkomst en voldoen doorheen de verschillende 
dienstenovereenkomsten aan algemeen geldende wetmatigheden. 

2. Uitvoering van de dienst mogelijk maken 

1302. Zelfstandige plicht in kader van aanneming - De contractuele plicht van de 
opdrachtgever om de uitvoering van de dienst mogelijk te maken, werd door recht
spraak en rechtsleer van oudsher erkend in het kader van aanneming van werk. Ook 
auteurs zoals DOMAT (5656) en POTHIER (5657) verwijzen er uitdrukkelijk naar. 
Verschillende deelaspecten van deze plicht maken ten andere het voorwerp uit van 
specifieke regelgeving zoals de Welzijnswet (werkzaamheden met ondernemingen 
van buitenaf) (5658) en de Overheidsopdrachtenwet 1993 (de coördinatieplicht van 
art. 28 in geval van meerdere aannemers) (5659). In het Duitse recht is deze plicht ver
vat in § 642 BGB. 

De ontwikkeling van deze plicht geschiedde echter vooral in het kader van de 
(bouw-)aannemingsovereenkomst waar een aantal "zelfstandige" verplichtingen wer
den afgeleid. Het gaat dan meer bepaald over het zorgen voor de nodige toestemmin
gen (5660), het verlenen van toegang tot en de terbeschikkingstelling van de bouw- of 
werkplaats (5661), de terbeschikkingstelling van benodigdheden zoals plannen en ma-

(5654) Zie randnr. 970. 
(5655) Zie randnr. 971. 
(5656) DOMAT, Les lois civiles, b. 1, titel IV, 67, 1. 
(5657) POTHIER, 398, nr. 410. 
(5658) Zie randnr. 993. 
(5659) Zie randnr. 1002. 
(5660) Zie randnr. 986. 
( 5661) Zie randnr. 987. 
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terialen (5662), de plicht tijdig keuzes te maken en het werk te beoordelen (5663), de 
veiligheids- (5664), informatie- (5665) en coördinatieplicht (5666). 

1303. Goede trouw - Dit leerstuk heeft evenwel een evolutie doorgemaakt. Ont
staan als een min of meer zelfstandige plicht in het kader van de aannemingsovereen
komst, werd deze plicht gaandeweg echter beschouwd als een uiting van de aanvullen
de werking van de goede trouw (5667). Deze verschuiving was meer dan zuiver for
meel doch leidde tot een inhoudelijke verruiming in het kader van de aanneming van 
werk. In eerste instantie werd immers gesproken van de plicht van de opdrachtgever 
om de uitvoering door de aannemer te "vergemakkelijken", vervolgens evolueerde 
men naar een volwaardige samenwerkingsplicht. Omwille van deze algemene grond
slag staat ook niets nog de uitbreiding van deze plicht naar de dienstenovereenkomst 
in het algemeen in de weg (5668). Inderdaad, het correct en doeltreffend uitvoeren van 
een dienst en het belang van de dienstverstrekker (zekerheid omtrent de uitvoering, 
voorkomen van vertraging, ... ) veronderstellen immers het bestaan van een dergelijke 
plicht. Noch de concrete aard van de dienst, noch de kwalificatie van de overeenkomst 
zijn dan terzake. Zo heeft een handelsagent er belang bij dat de principaal zijn op
dracht mogelijk maakt (leveren van goederen, reclame, ... ), de vraag of hij nu al dan 
niet over een vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt, is terzake niet relevant. De 
concrete deel verplichtingen die in het kader van de (bouw-)aannemingsovereenkomst 
werden ontwikkeld, kunnen dan ook naar analogie in het kader van de andere dien
stenovereenkomsten worden toegepast. 

3. Aanvaarding 

1304. Algemene notie - Tegenover de uitvoering en de levering van de dienst door 
de aannemer van werk staat de aanvaarding door de opdrachtgever. Dergelijke aan
vaarding komt dan in wezen neer op een beoordeling van het werk door de opdracht
gever en, in geval van goedkeuring, een afstand van de aansprakelijkheidsvordering 
tegen de dienstverstrekker. 

Aldus gedefinieerd is het duidelijk dat de aanvaarding door de opdrachtgever van het 
werk van de dienstverstrekker en de daaraan gekoppelde kwijting aan een algemeen 
regime beantwoordt (5669). De concrete aard en inhoud van de aanvaardings- of 
kwijtingshandeling kan weliswaar verschillen omwille van het concrete voorwerp van 
de betreffende dienst. Het ogenblik van aanvaarding en de aanvaardende instantie 
werd voor sommige dienstenovereenkomsten daarenboven wettelijk vastgelegd (bij
voorbeeld bij bestuurders of commissarissen). Dit neemt echter niet weg dat de aan-

(5662) Zie randnrs. 988-989. 
(5663) Zie randnr. 990. 
(5664) Zie randnrs. 991-996. 
(5665) Zie randnrs. 997-1001. 
(5666) Zie randnrs. 1002-1004. 
(5667) Zie randnr. 980. 
(5668) Zie randnrs. 980-981. 
(5669) Zie randnrs. 1007-1008. 
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vaarding in het kader van aanneming van werk eenzelfde functie en draagwijdte heeft 
als de aanvaarding bij de koop- en vervoersovereenkomst en de kwijting van lastheb
bers en aanverwante dienstverstrekkers zoals bestuurders en commissarissen. Het gaat 
steeds om een beoordeling en een daaraan gekoppelde afstand van recht. 

Deze fundamentele eenheid kadert rechtstreeks in de gemeenschappelijke wortels van 
de figuur van de aanvaarding of kwijting in het gemene verbintenissenrecht en meer 
bepaald in de rechtsfiguur van de betaling (5670). De aanvaarding is immers een be
oordeling van de (complexe) betaling door de dienstverstrekker. De aanvaarding of 
kwijting door de opdrachtgever en de betaling door de aannemer van een complexe 
schuld haken dan als eenzijdige rechtshandelingen in elkaar (zonder evenwel een 
overeenkomst te vormen) (5671 ). 

1305. Concrete uitingen van de eenheid - De eenheid op het vlak van de grondslag 
en de aard van de aanvaarding en de kwijting in het kader van de verschillende dien
stenovereenkomsten zet logischerwijze aan tot kruisbestuiving op het vlak van talrijke 
concrete vraagstukken. Bepaalde leerstukken die vooral in het kader van een bepaalde 
dienstenovereenkomst werden ontwikkeld, kunnen in beginsel immers op de andere 
dienstenovereenkomsten worden toegepast. 

Zo kan de strekking die de mogelijkheid van een voorafgaande kwijting van vennoot
schapsbestuurders aanvaardt, ook op de aannemingsovereenkomst (en de andere dien
stenovereenkomsten) worden toegepast (5672). Bij de analyse van de aard en de 
rechtsgevolgen van een voorbehoud bij de aanvaarding door de opdrachtgever kan dan 
weer inspiratie worden opgedaan bij de vervoersovereenkomst waar dit in zekere mate 
wettelijk werd geregeld (5673). Ook heeft de aanvaarding geen invloed op de buiten
contractuele aansprakelijkheid van de dienstverstrekker, evenmin als dit het geval is 
bij de kwijting van een vennootschapsbestuurder (5674). Bij de kwalificatie van de 
materiële inontvangstname van het werk door de opdrachtgever als een aanvaarding 
kan men dan weer over het muurtje kijken bij de koop-, vervoers- en arbeidsovereen
komst (art. 19, tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet) (5675). 
In dezelfde lijn beantwoordt ook de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken aan 
een gemeenrechtelijk regime (5676). In tegenstelling tot de koop- en de huurovereen
komst die een afwijkende wettelijke vrijwaringsplicht kennen, is deze aansprakelijk
heid in het kader van aannemingsovereenkomsten immers volledig op het gemene 
recht geschoeid, meer bepaald de onwerkzaamheid van de aanvaarding met betrek
king tot elementen waarvan de opdrachtgever bij de aanvaarding geen weet had. Hier
uit vloeit dan voort dat deze aansprakelijkheidsgrond tot alle dienstenovereenkomsten 
kan worden uitgebreid, inclusief de onstoffelijke dienstenovereenkomsten en de last
gevingsovereenkomst (zie eveneens art. 284, 411en554 W. Venn. inzake de kwijting 
met kennis van zaken). 

(5670) Zie randnr. 1006. 
(5671) Zie randnr. 1006. 
(5672) Zie randnr. 1054. 
(5673) Zie randnrs. 1065-1067. 
(5674) Zie randnr. 1074. 
(5675) Zie randnr. 1041. 
(5676) Zie randnrs. 1077-1088. 
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1306. Wettelijke regeling - De lege ferenda lijkt het mij nuttig deze dubbele bena
dering qua verbintenisrechtelijke grondslag en uitwerking voor de dienstenovereen
komsten wettelijk te vertalen. In het algemene verbintenissenrecht wordt de aanvaar
ding dan omschreven als beoordeling van een complexe betaling. De aanvaarding als 
beoordeling en de daaraan gekoppelde afstand van recht wordt dan in het kader van de 
algemene regeling van de dienstenovereenkomst uitgewerkt, ook een algemene rege
ling inzake de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is hier op haar plaats. 

F. Specifieke beëindigingswijzen 

1. Opzegging door de opdrachtgever 

1307. Eenheid-In vergelijking met de overige leerstukken komt de eenheid binnen 
de dienstenovereenkomsten hier waarschijnlijk het duidelijkst naar voor (5677). An
ders dan bij de andere leerstukken steunt de eenheid hier immers niet op het gemene 
verbintenissenrecht maar wijkt zij er juist van af voor de ganse categorie van de dien
stenovereenkomsten. Elke opdrachtgever in het kader van de benoemde dienstenover
eenkomsten beschikt immers over een wettelijke eenzijdige opzeggingsbevoegdheid. 
In tegenstelling tot de artikelen 2003 en 2004 B.W. die omwille van de afwezigheid 
van een opzeggingsvergoeding van meet af aan als een opzeggingsbevoegdheid van 
de lastgever werden beschouwd (5678), werd art. 1794 B.W. slechts relatief recent als 
dusdanig erkend (5679). Art. 1794 B.W. wordt thans daarenboven als een organieke 
bepaling van de aannemingsovereenkomst beschouwd (5680). Ondanks de wat atypi
sche bewoordingen van art. 1944 B.W. dat het heeft over het vorderen van de terugga
ve van het depositum, kan ook deze bepaling ten slotte als een wettelijke opzeggings
bevoegdheid in het kader van de bewaargevingsovereenkomst worden beschouwd 
(5681). 

Deze van het gemene verbintenissenrecht afwijkende eenzijdige opzeggingsbevoegd
heden hebben telkens eenzelfde grondslag. De opdrachtgever krijgt immers de be
voegdheid de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien het nut dat de uitvoering 
van de overeenkomst in natura voor de schuldeiser van de dienst (nog) heeft, om wel
ke reden ook wegvalt (5682). De achterliggende reden is terzake dan irrelevant. Ook 
bij de beoordeling van het nut en de vraag naar de opportuniteit van het voortzetten 
van de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever derhalve de meester van 
de opdracht. 

1308. Concrete uitingen van de eenheidsidee - De algemene kwalificatie van de ar
tikelen 1794, 1944, 2003 en 2004 B.W. als wettelijke opzeggingsbevoegdheden en de 
identificatie van de gemeenschappelijke grondslag is de lege lata een niet te onder-

(5677) P.-A. FORIERS, o.c., in Les contrats de service. 330-332. nrs. 14-17. 
(5678) Zie randnrs. 1104 en 1116. 
(5679) Zie randnr. 1104. 
(5680) Zie randnr. 1119. 
(5681) Zie rand nr. 1119. 
(5682) Zie randnr. 1116. 
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schatten éénmakende factor. Verschillende leerstukken of kenmerken van de opzeg
gingshandeling die vooral in het kader van een bepaalde dienstenovereenkomst wer
den ontwikkeld, kunnen in beginsel immers naar analogie op de andere dienstenover
eenkomsten worden toegepast. 

Zo vloeit uit de vormvrije aard van de opzegging vooreerst voort dat het niet-naleven 
van bepaalde contractuele verplichtingen in voorkomend geval ook in het kader van 
de aannemings- en de dienstenovereenkomsten als een opzegging zou kunnen worden 
beschouwd, naar analogie met het leerstuk van de "vermoedelijke wil tot beëindiging" 
("acte équipollent à la rupture") in het kader van de arbeidsovereenkomst 
(5683). Overeenkomstig de in het arbeidsrecht gestelde voorwaarden, moet de opzeg
gingswil van de opdrachtgever zoals die uit de inbreuk blijkt, wel duidelijk zijn. 

Een ander element is de plicht van de dienstverstrekker om ondanks de opzegging en 
de daaraan gekoppelde onmiddellijke beëindiging van de contractuele verhouding in 
sommige gevallen blijvend de belangen van de opdrachtgever in acht te nemen en de 
opdracht in het belang van de opdrachtgever voort te zetten (verderzettingsplicht). Al
hoewel dit leerstuk bijna exclusief in het kader van de lastgevingsovereenkomst (art. 
1991 B.W.) en de overeenkomsten met bestuurders en commissarissen werd ontwik
keld, belet niets dat deze plicht op gemeenrechtelijke gronden zoals de postcontractue
le goede trouw tot alle dienstenovereenkomsten wordt uitgebreid (5684). 
De lege ferenda verdient deze plicht dan een opname in het algemene deel van de dien
stenovereenkomsten in plaats van een beperking tot lastgevingsovereenkomsten. 

Uit de algemene grondslag van de opzeggingsbevoegdheid vloeit eveneens de ge
meenrechtelijke notie van dienstenovereenkomst van gemeen belang voort. Bij derge
lijke overeenkomsten heeft niet enkel de opdrachtgever maar ook de dienstverstrekker 
zelf een belang bij de werkelijke uitvoering van de overeenkomst (in tegenstelling tot 
een zuiver financieel belang) (5685). Ook hier wordt dit leerstuk de lege fata bijna uit
sluitend in het kader van de lastgevingsovereenkomst ontwikkeld. Niets belet echter 
het ook in het kader van de andere dienstenovereenkomsten toe te passen (5686). De 
opdrachtgever is in het geval van een gemeenschappelijk belang immers niet langer de 
enige die het nut van de uitvoering in natura van de overeenkomst autonoom kan be
oordelen aangezien ook de dienstverstrekker belang heeft bij de uitvoering. Een dien
stenovereenkomst van gemeenschappelijk belang kan derhalve niet zonder meer door 
de opdrachtgever worden opgezegd (5687). In het kader van de bewaargevingsover
eenkomst bestaat hierover enige twijfel (5688) doch dient men m.i. tot hetzelfde be
sluit te komen (5689). 

(5683) Zie randnr. 1146. 
(5684) Zie randnr. 1165. 
(5685) Zie randnr. 1198. 
(5686) Zie randnr. 1198. 
(5687) Zie randnr. 1 198. 
(5688) Zie randnr. 1199. 
(5689) Zie randnr. 1199. 
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1309. Bijzandere regelingen - Het algemene toepassingsgebied van art. 1794 B.W. 
in het bijzonder en de opzeggingsbevoegdheid van de schuldeiser van de dienst in het 
algemeen wordt enkel doorkruist door bijzondere regelingen. 
Zo vloeit een opzeggingsbevoegdheid van de opdrachtgever zonder verplichting om 
de gederfde winst te vergoeden bij sommige dienstenovereenkomsten voort uit de per
soonlijkheidsrechten van de opdrachtgever die in dat kader in het geding zijn of de 
aldaar geldende gebruiken (bijvoorbeeld geneesheren (5690) en advocaten (5691)). 
De eerbiediging van de auteursrechten van de dienstverstrekker en dan meer bepaald 
de morele rechten zoals het recht op eerbied en het recht het werk bekend te maken, 
brengen daarentegen in voorkomend geval een verplichte voortzetting van de over
eenkomst en een daaraan gekoppelde onopzegbaarheid met zich mee (5692). In het 
geval van een dienstenovereenkomst voor onbepaalde duur is er dan weer sprake van 
een conflict tussen rechtsregels waarbij de wetsbepalingen moeten wijken voor de ad 
nutum-opzegbaarheid van een overeenkomst van onbepaalde duur aangezien deze be
voegdheid van openbare orde is (5693). 
Het gaat echter telkens om beperkte afwijkingen met een eigen achtergrond en een ei
gen toepassingsgebied die het algemene leerstuk van de opzegbaarheid niet in het ge
drang brengen. 

1310. Opzeggingsvergoeding - De algemene grondslag van de wettelijke opzeg
gingsbevoegdheden belet evenwel niet dat er op het vlak van de ad nutum-opzegbaar
heid verschillen bestaan. 
Tegenover het belang van de opdrachtgever dat erin bestaat een overeenkomst te kun
nen beëindigen waarvan de uitvoering voor hem geen nut (meer) heeft, staat het be
lang van de dienstverstrekker om hierdoor geen of zo weinig mogelijk nadeel te onder
vinden. In het kader van de aanneming van werk en de bewaargeving (5694) uit dit 
zich in de verplichting van de opdrachtgever om een opzeggingsvergoeding inclusief 
gederfde winst te betalen (5695). Enkel de lastgevingsovereenkomst bevat terzake een 
afwijking in de zin dat zelfs in het geval van een bezoldigde overeenkomst de lastge
ver enkel verplicht is de gedane kosten en het verrichte werk te vergoeden (5696). De 
lege ferenda verdient het evenwel aanbeveling om in navolging van de Nederlandse 
regeling inzake de opdracht (5697) alle bezoldigde dienstenovereenkomsten onder 
hetzelfde regime te brengen en telkens een opzeggingsvergoeding verplicht te stellen. 
De vigerende oplossing in het kader van de lastgevingsovereenkomst is met andere 
woorden ook hier volledig achterhaald door de gewijzigde kwalificatiecriteria (meer 
bepaald van vriendendienst naar vertegenwoordiging). 

(5690) Zie randnr. 1135. 
(5691) Zie randnr. 1135. 
(5692) Zie randnr. 1138. 
(5693) Zie randnrs. 1123-1124. 
(5694) Zie randnr. 1175. 
(5695) Zie randnr. 1176 e.v. 
(5696) Zie randnr. 1159. 
(5697) Zie randnr. 1159. 
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2. Opzegging door de dienstverstrekker 

1311. In het kader van de dienstenovereenkomsten voor bepaalde duur beschikt 
enkel de lasthebber over het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen (art. 2003 
en 2007 B.W.), noch de aannemer noch de bewaarnemer hebben dit recht 
(5698). Deze afwijking is ingegeven door de traditionele kosteloze aard van de lastge
vingsovereenkomst. De lasthebber moest immers het recht hebben om de overeen
komst op te zeggen indien de opdracht, traditioneel een vriendendienst, voor hem te 
zwaar werd. Ook de bezoldigde lasthebber heeft onder het vigerende recht evenwel 
het recht om de overeenkomst op te zeggen. 

Deze opzeggingsbevoegdheid wordt in evenwicht gebracht door art. 2007 B.W. dat 
een verbod bevat om de lastgever door de opzegging schade te berokkenen. Het ver
dient de legeferenda echter hoe dan ook geen aanbeveling om een bezoldigde dienst
verstrekker de bevoegdheid te geven de overeenkomst op te zeggen, welke ook de aard 
van de betreffende dienst moge zijn. De bezoldigde en professionele dienstverstrekker 
moet de omvang van de dienst immers kunnen inschatten op het ogenblik van het slui
ten van de overeenkomst. Daarenboven dekt de bezoldiging het risico van de verzwa
ring van de opdracht. Indien de omvang van de dienst niet kan worden voorzien, staat 
het de partijen vrij om een prijsbepaling door vrije rekening of eenheidsprijzen over
een te komen. Het financiële belang van de dienstverstrekker wordt met andere woor
den afdoende beschermd, deze heeft hier minstens voldoende de kans toe. De aard van 
de vertegenwoordigingsdienst rechtvaardigt terzake geen afwijkende oplossing voor 
de lastgevingsovereenkomst. De opzeggingsbevoegdheid van de lasthebber is met an
dere woorden door de evolutie van de kwalificatiecriteria in het kader van de lastge
vingsovereenkomst achterhaald (5699). 

3. Overlijden, faillissement, onbekwaamheid, ... van de dienstverstrekker 

1312. Intuitu personae - De aannemingsovereenkomst en de dienstenovereen
komst figureren traditioneel in het lijstje van de overeenkomsten die intuitu personae 
worden gesloten. Dergelijke veralgemeningen zijn evenwel misleidend. De diensten
overeenkomsten vormen terzake immers geenszins een homogene groep waaraan een
vormige rechtsgevolgen kunnen worden gekoppeld. Zo worden sommige overeen
komsten die betrekking hebben op het verrichten van standaarddiensten niet intuitu 
personae gesloten. In het gemene verbintenissenrecht is daarenboven gebleken dat 
ook de notie intuitu personae niet als een éénvormig begrip kan worden beschouwd 
maar dat er verschillende gradaties moeten worden onderscheiden. Uit dit alles volgt 
dan ook dat men telkens de wil van de partijen en het concrete voorwerp van de over
eenkomst moet nagaan, pas dan kunnen hieraan de passende rechtsgevolgen worden 
gekoppeld (5700). 

(5698) Zie randnr. 1158. 
(5699) Zie randnr. 1159. 
(5700) Zie randnrs. 1207-1209. 
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Met betrekking tot een aantal leerstukken en voor een aantal dienstenovereenkomsten 
heeft de wetgever er echter voor geopteerd om het onderscheid tussen overeenkom
sten die al dan niet intuitu personae worden aangegaan, te overstijgen en uit te gaan 
van een soort "geobjectiveerd intuitu personae-karakter". Men moet zich evenwel af
vragen in welke mate deze houding gerechtvaardigd is dan wel dat de eenheid binnen 
de dienstenovereenkomsten ook hier moet worden hersteld. 

1313. Overlijden van de dienstverstrekker - De wetgever is voor een aantal dien
stenovereenkomsten uitgegaan van een "geobjectiveerd intuitu personae-karakter" bij 
de beoordeling van de gevolgen van het overlijden van de dienstverstrekker. Zowel in 
het kader van de aannemings-, lastgevings- als arbeidsovereenkomst komt in voorko
mend geval immers een einde aan de overeenkomst, los van de vraag of deze nu al dan 
niet intuitu personae werd gesloten (art. 1795 en 2003 B.W. en art. 32, 4° Arbeids
overeenkomstenwet) (5701). De beëindiging van de dienstenovereenkomst ten gevol
ge van het overlijden van de dienstverstrekker vloeit echter geenszins voort uit "de 
aard der dingen", maar is slechts een "algemeen beginsel" dankzij het feit en in de 
mate dat de overeenkomst intuitu personae wordt gesloten, of beter gezegd geacht 
wordt intuitu personae te zijn gesloten. 
Dat deze algemeen geldende oplossing niet voor de hand ligt, blijkt vooreerst duidelijk 
uit de meeste buitenlandse rechtsstelsels zoals het Zwitserse, het Nederlandse en het 
Duitse recht waar de aannemingsovereenkomst enkel een einde neemt indien dit uit de 
aard van de overeenkomst voortvloeit (5702). Daarenboven zijn noch het overlijden 
van de vervoerder noch van de bewaarnemer een wettelijke beëindigingsgrond van de 
betreffende overeenkomsten (zie bijvoorbeeld art. 1935 B.W.) zodat men in dit kader 
op het gemene verbintenissenrecht terugvalt. Deze overeenkomsten worden dan ook 
enkel beëindigd indien de betreffende overeenkomst in concreto intuitu personae was 
gesloten (5703). 

1314. Faillissement en onbekwaamheid- Met betrekking tot andere gebeurtenissen 
die de hoedanigheid van de dienstverstrekker aantasten zoals het faillissement en de 
onbekwaamheid, heeft de wetgever het onderscheid in het kader van de aanneming 
van werk niet overstegen. Deze gebeurtenissen kunnen daarenboven niet worden ge
lijkgesteld met het overlijden van art. 1795 B.W. (5704). Men moet zich terzake der
halve naar het gemene recht richten om de invloed van de betreffende gebeurtenis op 
een bepaalde overeenkomst na te gaan (het faillissementsrecht, verval van de overeen
komst omwille van het wegvallen van voorwerp of oorzaak, beëindiging in geval van 
een overeenkomst intuitu personae). 

Enkel voor de lastgevingsovereenkomst is de wetgever uitgegaan van een zulkdanige 
graad van vertrouwensrelatie tussen lasthebber en lastgever die per definitie door de 
onbekwaamheid of het faillissement van de lasthebber wordt geschonden zodat er in 

(570 l) Zie randnrs. 1224-1226. 
(5702) Art. 379 CO, 7:409 N.N.B.W. en toekomstig art. 7.12.13 N.N.B.W. 
Het Duitse recht bevat geen bijzondere regeling zodat men een beroep moet doen op de algemene beginse
len. 
(5703) Zie randnr. 1225. 
(5704) Zie randnrs. 1245 en 1247. 
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voorkomend geval een einde aan de overeenkomst komt (5705). Een dergelijke oplos
sing lijkt gerechtvaardigd te zijn omwille van de nauwe band die met de toekenning 
van een vertegenwoordigingsbevoegdheid samenhangt. 

4. Overlijden van de opdrachtgever 

1315. Enkel in het kader van de lastgevingsovereenkomst heeft de wetgever de pa
rallel met het overlijden van de lasthebber doorgetrokken en brengt ook het overlijden 
van de lastgever het einde van de overeenkomst met zich mee (art. 2003 B.W.) 
(5706). Alle argumenten die hiervoor in het kader van de lastgeving naar voor worden 
gebracht, zijn evenwel achterhaald of kunnen op om het even welke dienstenovereen
komst worden toegepast (5707). Zo geldt in om het even welke dienstenovereenkomst 
dat de erfgenamen mogelijk niet de redenen delen om de overeenkomst te sluiten en 
dat de erfgenamen vrij zouden moeten zijn om over de nalatenschap te kunnen be
schikken. Het argument dat de overeenkomst ten aanzien van de lastgever intuitu per
sonae wordt gesloten, hangt dan weer nauw samen met de traditionele visie op de last
gevingsovereenkomst als een vriendendienst, hetgeen achterhaald is. De mogelijkheid 
voor de erfgenamen om de overeenkomst op te zeggen indien zij deze niet wensen 
voort te zetten, komt daarenboven ruimschoots aan de bezorgdheid van de wetgever 
tegemoet (5708). 

Zoals dit voor de andere dienstenovereenkomsten zoals de aannemingsovereenkomst 
thans reeds het geval is, verdient het met andere woorden aanbeveling om terzake het 
gemene recht (beëindiging van een overeenkomst intuitu personae, verval ten gevolge 
van het wegvallen van voorwerp of oorzaak) ten volle te laten spelen en geen afwij
kende regeling voor de dienstenovereenkomsten in het algemeen en de lastgevings
overeenkomst in het bijzonder op te nemen. 

111. Herdenking van het vigerende recht: functionele in plaats van dogmatische 
benadering 

A. Algemeen 

1316. De identificatie de lege fata van een algemeen regime van de dienstenover
eenkomst die de verschillende benoemde dienstenovereenkomsten en de verschij
ningsvormen van de aannemingsovereenkomsten overstijgt en de voorstellen de lege 
ferenda om ongerechtvaardigde verschillen tussen de verschillende dienstenovereen
komsten op te heffen, is geen eindpunt. Op basis hiervan moet men verder gaan en de 

(5705) Zie randnr. 1245. 
(5706) Zie randnr. l 24 l. 
(5707) Zie randnr. 1242. 
(5708) Zie randnr. 1243. 
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vigerende kwalificaties en onderscheiden zélf in vraag stellen (5709). Concreet moet 
men zich afvragen óf en in welke mate naast elkaar bestaande, benoemde diensten
overeenkomsten met een eigen regeling gerechtvaardigd en zinvol zijn. 
Hierbij dient men zich dan vooral op de lastgevings- en de bewaargevingsovereen
komst te concentreren. De vervoers- en de arbeidsovereenkomst hebben immers een te 
grote graad van specialisatie verworven om ten volle bij haalbare voorstellen te kun
nen worden betrokken. 

B. Lastgevingsovereenkomst 

1317. Eerste stap: afzandering van de vertegenwoordiging - Specifiek in het kader 
van de lastgevingsovereenkomst dient men vooreerst in navolging van het Nederland
se recht en andere moderne regimes de vertegenwoordiging als element in de verhou
ding ten aanzien van derden los te koppelen van de interne contractuele verhouding 
tussen de lastgever en de lasthebber (5710). De vertegenwoordigingsfiguur heeft im
mers een veel ruimere draagwijdte dan de lastgevingsovereenkomst en kan ook voort
vloeien uit een andere overeenkomst zoals een aannemings- of arbeidsovereenkomst, 
uit de wet, uit een quasi-overeenkomst (zaakwaarneming), ... 

De vertegenwoordiging wordt dan uit het deel inzake de lastgevingsovereenkomst in 
het bijzonder en het contractenrecht in het algemeen gelicht en in een afzonderlijke 
afdeling ondergebracht. De lastgevingsovereenkomst beperkt zich dan tot de interne 
contractuele verhouding tussen lasthebber en lastgever. Indien in een bepaald geval de 
externe verhouding ten opzichte van derden aan de orde is, maakt men dan uitsluitend 
toepassing van de regels inzake vertegenwoordiging zonder zich de vraag te moeten 
stellen naar de hoedanigheid van de dienstverstrekker (aannemer, lasthebber, werkne
mer, ... ). Dit draagt dan ook onmiddellijk bij tot een uniforme aanpak van de figuur 
van de (middellijke en onmiddellijke) vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

1318. Tweede stap: vervanging van lastgevingsovereenkomst door regeling van de 
contractuele elementen m.b.t. vertegenwoordiging - De afzondering van de vertegen
woordigingsfiguur is slechts een eerste stap. Op het interne niveau tussen dienstver
strekker (lasthebber) en opdrachtgever (lastgever) moet men zich de vraag stellen of 

(5709) Zie eveneens: M.E. STORME, De invloed van de goede trouw op de kontraktuele schul<frorderin
gen, o.c .. 157. nr. 156: W. VAN GERVEN. Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962. 94, nr. 60; W. 
VAN GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1987, 
447, nr. 139. 
Beiden zijn voorstander van een algemene dienstenovereenkomst. VAN GER VEN spreekt van "contractue
le aanstelling" (W. VAN GERVEN, Algemeen deel, o.c" 447-448, nr. 139 ("Onder aanstelling verstaan wij 
hier de opdracht gegeven aan een persoon om voor rekening van een ander zelfstandig zaken te doen of 
diensten te verrichten in overeenstemming met de richtlijnen van de opdrachtgever") en 452-453, nr. 140 
(" ... een opdracht krachtens de wet, rechterlijke beslissing of overeenkomst waardoor een persoon bevoegd 
wordt gemaakt, zonder verplichting om van die bevoegdheid gebruik te maken, om voor rekening van een 
ander, en niet noodzakelijkerwijze in zijn naam, handelingen, zo rechtshandelingen als materiële handelin
gen, te verrichten"). STORME spreekt in navolging van het Nederlandse recht van "opdracht" of, de meer 
"Belgisch klinkende variant", de "aanneming van diensten" (M. E. STORME, De invloed van de goede 
trouw op de kontraktuele schuldvorderingen. o.c" 157, nr. 156, vn. 99). 
(5710) Zie randnrs. 168-169 en 220. 
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de lastgevingsovereenkomst als afzanderlijke benoemde overeenkomst bestaansrecht 
heeft. Uit de studie van de inhoudelijke regeling van de lastgeving en de aanneming 
van werk zijn immers een groot aantal beginselen van de dienstenovereenkomst naar 
voor gekomen die reeds éénvormig worden benaderd, dan wel een éénvormige bena
dering verdienen. Deze beginselen zouden dan ook als een kern kunnen dienen rond 
dewelke een ééngemaakte dienstenovereenkomst wettelijk kan worden opgebouwd. 

De vraag naar het nut van de lastgevingsovereenkomst veronderstelt vooreerst een 
duidelijke omschrijving ervan. Op dit vlak dient men m.i. in navolging van het Neder
landse recht waar de lastgevingsovereenkomst met een gelijkaardige omschrijving een 
bijzondere regeling heeft gekregen (art. 7.414 N.N.B.W.), aansluiting te zoeken bij het 
bestaande kwalificatiecriterium van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Er bestaat 
immers een wezenlijk verschil tussen een dienstverstrekker die een louter materiële 
handeling voor rekening van zijn opdrachtgever stelt en een dienstverstrekker die een 
bepaalde vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. Aangezien de vertegenwoordiging 
een rechtstreekse gebondenheid van de opdrachtgever met zich meebrengt, grijpt deze 
dienst immers op een zeer rechtstreekse en verregaande wijze in op het vermogen en 
de rechtspositie van de opdrachtgever. Dit heeft dan ook gevolgen op het niveau van 
de interne contractuele verhouding tussen de dienstverstrekker en zijn opdrachtgever 
(5711). 

Men mag evenwel niet te ver gaan, de bijzondere aard van de "vertegenwoordigings
dienst" rechtvaardigt niet onmiddellijk het bestaan van een afzonderlijke benoemde 
dienstenovereenkomst. Enkel de interne contractuele elementen die rechtstreeks met 
de toekenning van een bepaalde vertegenwoordigingsbevoegdheid samenhangen, die
nen afzonderlijk te worden geregeld (eventueel opgesplitst in onmiddellijke en mid
dellijke vertegenwoordiging). Deze regeling is dan toepasselijk indien in om het even 
welke (diensten-)overeenkomst aan de medecontractant wordt opgedragen om een 
rechtshandeling in naam van de medecontractant te stellen. Het gaat dan onder meer 
om de bijzondere bekwaamheidsvereisten, de regeling van belangenconflicten en 
Selbsteintritt, de rekenschapsplicht indien de dienstverstrekker de bevoegdheid krijgt 
gelden in naam van de opdrachtgever te innen, ... (5712). Voor het overige is de over
eenkomst aan de algemene regeling van de dienstenovereenkomst onderworpen. Als 
afzanderlijke benoemde overeenkomst heeft de lastgevingsovereenkomst dan ook 
geen nut meer aangezien men een functionele benadering aanneemt door van de con
crete verplichtingen van de dienstverlener te vertrekken. 

1319. Structuur van de voorgestelde regeling - Formeel zit het systeem als volgt in 
elkaar. Het algemene deel inzake de gemeenrechtelijke dienstenovereenkomst bevat 
een algemene regeling met betrekking tot de dienstenovereenkomst die van toepassing 
is op om het even welke dienstverhouding, los van de vraag of er nu al dan niet een 
vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend. Daarbovenop komt dan een bij
zondere regeling van een beperkt aantal contractuele elementen voor het geval de 
dienstverstrekker tevens de bevoegdheid krijgt om zijn medecontractant (middellijk of 
onmiddellijk) te vertegenwoordigen. 

(5711) Zie randnr. 222. 
(5712) Zie randnr. 225. 
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Deze benadering heeft als voordeel dat het juridische kwalificatieproces tot zijn wer
kelijke omvang en relevantie wordt herleid en dat veelal onmogelijke, nutteloze of 
"resultaatgerichte" kwalificatiediscussies op grond van absorptie-, distributie- of an
dere theorieën worden vermeden. Op de vlakken waar de beginselen een eenvormige 
regeling verdienen, vervalt de kwalificatiediscussie immers aangezien er slechts één 
dienstenovereenkomst voorligt. Indien het vertegenwoordigingsaspect dan in een con
crete contractuele verhouding opduikt, wordt ten volle met de eigenheid hiervan reke
ning gehouden aangezien er een specifieke plichtgebonden regeling voorligt, los van 
de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid (5713). Op grond van theoreti
sche kwalificatiecriteria is het misschien wel juist om voor te houden dat de toeken
ning van een geringe of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van 
een aanneming van werk (of een andere dienstenovereenkomst) de overeenkomst niet 
in haar geheel in een lastgevingsovereenkomst denatureert. Dit verhindert echter niet 
dat het feit dát er een opdracht tot vertegenwoordiging was gegeven, hoe gering deze 
ook moge zijn, met zich meebrengt dat er specifieke regels moeten bestaan die hier
mee rekening houden. 

Kort gezegd komt het hierop neer dat een benadering aan de hand van een dogmati
sche juridische kwalificatie die de betreffende overeenkomst in een bepaalde catego
rie wil onderbrengen, wordt vervangen door een functionele benadering die vertrekt 
vanuit de concrete aard van de betreffende dienst en de daaruit voortvloeiende nood
wendigheden. 

C. Bewaargevingsovereenkomst 

1320. Afschaffing - Bij de bewaargevingsovereenkomst dient eenzelfde redenering 
te worden gevolgd als bij de lastgevingsovereenkomst. In het kader van het kwalifica
tievraagstuk is immers gebleken dat de bewaargevingsovereenkomst in wezen als een 
species van de aannemingsovereenkomst moet worden beschouwd, de bewaring van 
een roerende lichamelijke zaak is immers een materiële dienst die op een zelfstandige 
wijze en buiten elk risico wordt verstrekt (5714). 

De inhoudelijke regeling van de bewaargevingsovereenkomst beantwoordt de lege 
fata daarenboven in zeer grote mate aan een algemeen regime (5715). Dit is vooreerst 
het geval voor de bewarings- en de restitutieplicht (zie randnr. 1298). Ook een groot 
aantal zogezegde "bijzondere" wettelijke bepalingen zoals de discretieplicht van art. 
1931 B.W., de totstandkomingswijze van art. 1921 B.W., de bewijsregel van art. 1923 
B.W., het gebruiksverbod van art. 1930 B.W., het retentierecht van art. 1948 B.W., ... 
kunnen op gemeenrechtelijke gronden worden gesteund (5716). Andere bepalingen in 
het kader van de bewaargevingsovereenkomst die door het traditioneel kosteloze ka
rakter zijn ingegeven zoals de plicht van de bewaargever om de kosten en verliezen 
van de bewaarnemer te vergoeden, zijn dan weer ingehaald door de evoluties op het 

(5713) Zie randnr. 223. 
(5714) Zie randnrs. 226-232. 
(5715) Zie randnrs. 243-248. 
(5716) Zie randnrs. 243-248. 

1219 



ALGEMEEN BESLUIT 

vlak van de kwalificatiecriteria (5717). Er blijft met andere woorden zeer weinig over 
dat een afzonderlijke overeenkomst zou kunnen rechtvaardigen. 

1321. Regime van de bewarings- en restitutieplicht- Naast het geringe belang van 
de bewaargevingsovereenkomst als afzonderlijke benoemde overeenkomst, komen 
bewarings- en restitutieplichten ook in andere (contractuele) verhoudingen voor. 
Gekoppeld aan het geringe belang van een afzonderlijke bewaargevingsovereenkomst 
verdient het dan ook aanbeveling om in plaats van een specifieke benoemde bewaar
gevingsovereenkomst veeleer een algemene regeling inzake bewarings- en restitutie
plichten in het gemene verbintenissenrecht op te nemen. Deze regeling is dan toepas
selijk indien de bewaring van een goed aan een ander wordt toevertrouwd, los van de 
contractuele context waarin dit gebeurt. Ook hier wordt met andere woorden een juri
dische dogmatische benadering waarbij men een overeenkomst in een bepaalde cate
gorie onderbrengt, vervangen door een functionele benadering die vertrekt van de aan 
de orde zijnde verplichting. 

Bij de concrete invulling van het leerstuk omtrent de bewarings- en de restitutiever
plichting kan men zich dan laten inspireren door de rechtspraak inzake de bewaarge
vings- en, in mindere mate, de aannemingsovereenkomst. 

D. Dienstenovereenkomsten om niet 

1322. Ons onderzoek heeft zich vooral op professionele dienstverlening toegespitst 
(5718). Daarenboven werd het traditionele kosteloze karakter van de lastgevings- en 
de bewaargevingsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen (opzeg
baarheid door de dienstverstrekker (5719), vergoeding van kosten en verliezen (5720), 
... ) verschillende malen op de korrel genomen. Dit neemt echter niet weg dat men 
voor een aantal elementen met de eigenheid van de niet-professionele of kosteloze 
dienstverlening rekening moet houden. Ook hier echter moet men dan de bestaande 
kwalificaties overstijgen en de betreffende elementen voor alle kosteloze of niet-pro
fessionele dienstenovereenkomsten opnemen, de eigenheid ervan strekt zich immers 
uit tot alle dienstenovereenkomsten, om welke dienst het ook gaat. De oplossingen 
van het Burgerlijk Wetboek op basis van het kosteloze karakter van de lastgevings- en 
bewaargevingsovereenkomst die door de evolutie van de kwalificatiecriteria werden 
ingehaald, moeten derhalve waar dit gerechtvaardigd is, op hun oorspronkelijke 
grondslag worden teruggeplooid. 

Elementen die uit de kosteloze aard voortvloeien, zijn dan desgevallend een aangepas
te aansprakelijkheidsnorm (5721 ), de plicht kosten en verliezen te vergoeden (5722), 
opzegbaarheid door de dienstverstrekker met inachtneming van de belangen van de 

(5717) Zie Deel !II, Titel 4. 
(5718) Zie voor vrijwilligers onder andere: S. D'HONDT en B. VAN BUGGENHOUT, Het statuut van de 
vrijwilliger, knelpunten en oplossingen, Antwerpen, Maklu, 1998. 
(5719) Zie randnr. 1159. 
(5720) Zie Deel !II, titel 4. 
(5721) Zie randnr. 288. 
(5722) Zie Deel III, titel 4. 
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opdrachtgever, ... (5723) Ook hier gaat het echter om een regeling die bovenop het 
gemene recht inzake dienstenovereenkomsten komt. Voor het overige zijn kosteloze 
of niet-professionele dienstenovereenkomsten immers aan de algemene regeling on
derworpen. 

E. De voorstellen van de European Principles inzake Service contracts achterna? 

1323. Het door ons voorgestelde systeem vertoont enige gelijkenissen met de aan
pak van (het ontwerp van) de European Principles inzake service contracts. Teneinde 
de kwalificatiediscussies tussen de verschillende rechtssystemen te vermijden, gaat 
men bij het opstellen van algemene Europese beginselen inzake dienstenovereenkom
sten immers uit van een benadering aan de hand van de functionele basisvormen van 
dienstverlening (5724). Zo onderscheidt men advies, behandeling van mensen en die
ren, behandeling van zaken, constructie, ontwerp, vertegenwoordiging, informatiever
schaffing, vervoer en communicatie. Aan die functionele basisvormen wordt dan een 
eigen regeling gekoppeld. 

(Het ontwerp van) de European Principles die deze verschillende grondvormen van 
diensten naast elkaar plaatsen door er telkens een eigen regeling aan te koppelen, voert 
evenwel nieuwe kwalificatieproblemen in. In ons voorstel achten wij het daarentegen 
wenselijk om één algemeen regime te aanvaarden met daarbovenop bijzondere regels 
voor een beperkt aantal diensten. Enkel zo vermijdt men doublures en inconsequen
ties. 

F. Het Nederlandse recht achterna? 

1324. Ook de gelijkenissen met het Nederlandse recht inzake dienstenovereenkom
sten zijn duidelijk. Zoals in het Nederlandse recht is de grondidee van één algemene of 
subsidiaire dienstenovereenkomst (in het Nederlandse recht de overeenkomst van op
dracht) inderdaad ten zeerste aan te bevelen. 

Op een aantal wezenlijke punten wijkt ons voorstel evenwel af van het Nederlandse 
recht. Anders dan het Nederlandse recht dat bovenop de opdracht nog een aantal bij
zondere vormen van opdracht (bijvoorbeeld de lastgevingsovereenkomst) en dus bij
zondere dienstenovereenkomsten kent, verkiezen wij daarentegen een "plichtgericht" 
systeem. Eveneens in tegenstelling tot het Nederlandse recht waar de aanneming van 
werk en de bewaargeving buiten het algemene systeem van de opdracht vallen, gaan 
deze overeenkomsten in het door ons voorgestelde systeem daarenboven op in de alge
mene regeling van de dienstenovereenkomst. 

(5723) In een recent wetsvoorstel gaat men deze weg op maar is de opzet zeer bescheiden, op het vlak van 
de contractuele verhouding wordt enkel een strengere aansprakelijkheidsnorm ingevoerd: Wetsvoorstel tot 
instelling van een statuut voor de vrijwilligers, Pari. St. Kamer 1999-2000, nr. 863/1. 
(5724) M.B.M. LOOS, o.c., NJB 2000, 453-454. 
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IV. Schematisch 

1325. Tot slot kan men ons voorstel als volgt schematisch samenvatten. 

Thans ziet de structuur van het Burgerlijk Wetboek inzake de benoemde dienstenover
eenkomsten er als volgt uit: 

Vervoer huur van bestekken 
diensten en aanne-

mingen 

Huur van Huur van 
goederen werk en 

diensten 

Huur lastgeving bewaargeving 

Na 1° de wettelijke bevestiging van de emancipatie van de dienstenovereenkomsten 
ten opzichte van de huurovereenkomst; 2° de afsplitsing van de externe elementen van 
de vertegenwoordiging; 3° de invoering van een algemene dienstenovereenkomst met 
de algemene beginselen van de dienstenovereenkomst die uit de aannemings-, be
waargevings- en lastgevingsovereenkomst werden gedistilleerd; 4 ° de invoering van 
een bijzonder deel voor diensten die bestaan in het stellen van vertegenwoordigings
handelingen; 5° de daaraan gekoppelde afschaffing van de lastgevingsovereenkomst; 
6° de opname van een beperkt aantal regels inzake stoffelijke diensten (5725); 7° de 
opname van een regime inzake bewaar- en restitutieplichten in het gemene verbinte
nissenrecht; 8° de daaraan gekoppelde afschaffing van de bewaargevingsovereen
komst; 9° de vervanging van de huur van diensten door de arbeidsovereenkomst; 10° 
de verzelfstandiging van de vervoersovereenkomst en 11 ° de opname van regels voor 
niet-professionele diensten in het regime van de algemene dienstenovereenkomst, 
komt men dan tot volgende indeling: 

Interne ele-
1 1 

menten van 1 1 

verte gen- stoffelijke 1 1 
woordiging diensten 1 1 

1 
1 1 

Huur van diensten- 1 arbeidsovereen- 1 
1 

vervoer 
goederen overeenkomst komst 1 

(inclusief diemt om niet) 1 1 

1 1 

(5725) Het gaat dan vooral om eigendoms- en risico-overdracht. 
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V. Slotwoord 

Het optimisme waarmee we deze studie hebben aangevat, blijkt niet geheel misplaatst 
te zijn, het is ten minste blijven bestaan. Met enige moeite kan men doorheen een klu
wen van wetgeving, doctrinale en jurisdictionele interpretaties, tradities en gebruiken 
immers een algemeen regime van de dienstenovereenkomst ontwaren. Waar tussen 
droom en werkelijkheid nog traditie of wetgeving staan, volstaan daarenboven detail
ingrepen om hieraan te verhelpen. 

Deze detailingrepen blijven echter lapwerk zolang de benadering van het Burgerlijk 
Wetboek op het vlak van dienstenovereenkomsten niet fundamenteel wordt herdacht 
en men niet af geraakt van overtrokken kwalificatiediscussies. Deze studie wou op dit 
vlak een aanzet geven. Er blijft echter veel werk voor de boeg. 
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REGISTER VAN DE WETSARTIKELEN 

Burgerlijk Wetboek 

art. 1108: 51, 357 
art. 1122: 114 
art. 1126: 357 
art. 1129: 357 
art. 1135: 745 
art. 1160: 745 
art. 1184: 1104 
art. 1237: 1215 
art. 1244: 775 
art. 1245: 918, 921, 925 
art. 1247: 827 
art. 1302: 9221 
art. 1341: 301, 654, 925 
art. 1347: 654, 727 
art. 1384: 137, 905 
art. 1386: 10756 
art. 1592: 741 
art. 1604:49,821 
art. 1609-1611: 827 
art. 1615: 114 
art. 1641 e.v.: 73, 100 
art. 1648: 106 
art. 1650: 768 
art. 1651: 768 
art. 1652: 73, 95 
art. 1674 e.v.: 97 
art. 1708: 12, 119 
art. 1709: 119 
art. 1710: 13, 119 
art. 1711: 12, 15, 56, 57 
art. 1787: 56 
art. 1788: 73, 99 
art. 1789: 917, 920, 929 
art. 1791: 1033, 1049 
art. 1792:73,95,820,852 
art. 1793:73,98,653,658 
art. 1794: 23,25,73,91, 173,205, 1103 
art. 1795: 24 7, 1222 
art. 1796: 1233 
art. 1798: 89, 139 
art. 1799: 13, 15, 667 
art. 1891: 160 
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art. 1915: 226 
art. 1919: 335 
art. 1921: 332 
art. 1927:244,288 
art. 1930: 248 
art. 1931: 248 
art. 1935: 244 
art. 1938: 244 
art. 1944: 247, 1115 
art. 1947: 783, 787 
art. 1959: 230 
art. 1984: 167, 332 
art. 1985: 332, 335, 337 
art. 1986: 287 
art. 1994: 198 
art. 1999: 783 
art. 2000: 207, 787 
art. 2002: 203 
art. 2003: 204, 205, 1104, 1115, 1158 
art. 2004: 1115 
art. 2006: 1145 
art. 2007: 205, 1104, 1158 
art. 2058: 706 
art.2270:95 

art. 20, 1° Hyp. W.: 152 
art. 20, 5° Hyp. W.: 92 
art. 20, 12° Hyp. W.: 139 
art. 27, 1° Hyp. W.: 92 

BGB 

§ 315: 748 
§ 611: 34 
§631:33,286 
§ 632: 438, 442 
§641:768 
§ 642: 979 
§ 646: 768, 823 
§ 649: 1115 
§ 650: 762, 765 
§ 651: 58 
§ 662: 34 
§ 663: 337 
§ 665: 797, 816 
§ 669: 783 
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§ 670: 783 
§671:1115 
§ 672: 1240 
§ 675: 34, 218, 337, 797 

Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek 

art. 3:60: 167 
art. 7:400: 32 
art. 7:402: 797 
art. 7:403: 896 
art. 7:404: 1215 
art. 7:405: 302, 743 
art. 7:406:783, 784, 785, 787 
art. 7:408: 1115 
art. 7:409: 1223 
art. 7:410: 1240 
art. 7:414: 214 
art. 7:415 e.v.: 225 
art. 7:424: 223 
art. 1639: 32 
art. 1646: 667, 679 
art. 1647: 1115 

"Oud" Nederlands Burgerlijk Wetboek 

art. 1583: 27 
art. 1585: 27 
art. 1637: 25, 29, 31 
art. 1829: 167 
art. 1845: 783 

Code des Obligations (Zwitserland) 

art.363: 36,286 
art. 364: 1215 
art.365:58,881 
art.372:768 
art.373:732 
art. 377: 1115 
art. 379: 1223 
art. 394: 37, 218 
art. 395: 337 
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art.397:797,816 
art. 402: 783, 787 
art.473:783, 787 

Weens Koopverdrag 

Art. 3: 52, 58, 80 

Woningbouwwet 

art. 3:74 
art. 6: 95, 114 
art. 7: 342,433,611,650,829,855 
art. 10: 778 
art. 12: 342 
art. 13: 611 

WHPC 

art. 1 : 117, 118 
art. 2 e.v.: 346, 386, 416, 612, 784 
art.6:418 
art. 22: 117, 118 
art. 24: 510 
art. 30: 346, 466, 855 
art. 31 : 117, 118 
art. 31, § 1: 561 
art. 32, § 2: 118 
art.37:502 
art.39:494,501 
art. 77 e.v.: 485 
art. 78: 347 
art. 79: 347 
art. 86: 344 e.v., 484 
art.87: 345,484 
art. 88: 344 e.v. 
art. 102, 7°: 344 e.v. 

Wet op de Veiligheid van de consument 

art. 1: 160 
art. 2: 160 
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Wetboek Vennootschappen 

art.32:280 
art. 130: 192 
art. 134: 578 
art. 142: 193 
art. 158: 579 
art. 166: 194 
art. 170: 578 
art.284: 1008, 1023 
art. 411: 1008, 1023 
art.444: 193 
art. 554: 1008, 1023 
art. 682: 1212 
art. 759 e.v.: 1213 
art. 763: 1213 
art. 770: 1213 
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TREFWOORDENREGISTER 

De nummers verwijzen naar de randnummers, niet naar de pagina's. 
Indien de randnummers in vet zijn weergegeven, maakt het betreffende trefwoord 
het hoofdonderwerp uit van dit (en de volgende) randnummer(s). 

A 

Aanbesteding: zie gunning 

Aanbod 
- bestek: 418 
- publiek-: 385 
- vraag naar een bestek: 417 
- voorbehoud: 381 
- voorstel (onderscheid aanbod / -): 379 

Aannemersclausule 
- architectenclausule: 435 
- beding ten behoeve van een derde: 430 
- geldigheid: 431 
- kwalificatie: 429 
- opzegging: 436 

Aannemer-specialist: zie specialist 

Aanneming van werk 
- aansprakelijkheid van de aannemer: zie aansprakelijkheid 
- definitie: 

België: 1 
Duitsland: 33 
Nederland: 27 
Werkwijze: 40 
Zwitserland: 36 

- duurovereenkomsten: 777 
- gemeenschappelijk belang (aanneming van-): 1198 
- intuitu personae: zie intuitu personae 
- kwalificatie: 42 

ten opzichte van de arbeidsovereenkomst: zie arbeidsovereenkomst 
ten opzichte van de bewaargevingsovereenkomst: zie bewaargevings
overeenkomst 
ten opzichte van de bruikleenovereenkomst: zie bruikleen 
ten opzichte van de huurovereenkomst: zie huur 
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ten opzichte van de koopovereenkomst: zie koopovereenkomst 
ten opzichte van de lastgevingsovereenkomst: zie lastgeving 
ten opzichte van de vervoersovereenkomst: zie vervoer 

- mondeling: 335 
- om niet 

aansprakelijkheidsmaatstaf: 288 
einde door overlijden: 288 
opzegging: 288 

- ontstaansgeschiedenis: 3 
- overdracht van aansprakelijkheidsvorderingen: zie aansprakelijkheid 
- Romeins recht: 4 
- stoffelijk werk 

beperking tot - ?: 24 
Burgerlijk Wetboek: 23 
Cassatie (Hof van -): 23 
Nederland: 30-32 
Romeins recht: 22 
Zwitserland: 36 

- stuk (aanneming van werk per-): 1049 
- ten bezwarende titel: 286 
- terminologie: 

België: 16 
Nederland: 27 

- voorwaarde (aannemingsovereenkomst onder-): 372 

Aannemingsovereenkomst: zie aanneming van werk 

Aansluiting (water- en gas-): 987 

Aansprakelijkheid 
- aanstelling: 137-138 
- autokeuring: 923 
- bewaarnemer: 243 
- bewaringsplicht: 919 
- bruikleen: 160 
- dienstverstrekker om niet: 288 
- gebrekkige diensten (aansprakelijkheid voor-): 941 
- omgevingsgoederen (aansprakelijkheid voor beschadiging van -) : 917 
- onderaannemer: 111-112, 114 
- ongeval: zie veiligheidsverplichting 
- overdracht van aansprakelijkheidsvorderingen: 107 
- restitutieplicht: 919, 927 
- tienjarige 
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toepassingsgebied: 95 
- verborgen gebreken: 1077 

aanvaarding (on werkzaamheid van -): 102 
begrip: 104 
contractuele aansprakelijkheid: 102 
dading: 1016 
erkenning: 1077 
functionele-: 104 
koop (onderscheid met-): 100 
korte termijn: 1087 
nietigheid (onderscheid met -): 1029 
overdracht: 107, 112, 114 
redelijke termijn: 1087 
technische bij stand: 1081 
termijn: 1084 
toepassingsvoorwaarden: 1078 

- zaken (buitencontractuele aansprakelijkheid voor-: art. 1384): 905 
- zaken (contractuele aansprakelijkheid voor-): 969 

Aanstelling: zie aansprakelijkheid 

Aanvaarding 
-aard: 1011 
- abdicatieve rechtshandeling: 1013 
- afstand van recht: 1013 
- algemeen beginsel: 1007 
- architect: 1090 
- bedrog: 1025 
- betaling (aanvaarding als beoordeling van de-): 1006 
- betaling (- als aanvaarding): 1033 
- bevrijdende werking: 1007, 1069 
- bewarende maatregelen: 1068 
- bewaring van de bouwplaats: 1092 
- bewijs: 1098 
- buitencontractuele aansprakelijkheid: 1074 
- burenhinder: 1075 
- dading: 1016 
- datum: 1044 
- deelsgewijze -: 1048 
- definitieve: 1056 

draagwijdte: 1057 
overeenkomsten: 1058 

- dwaling: 1026 
- eenzijdige rechtshandeling: 1011, 1015 
- factuur (afwezigheid van protest tegen - als aanvaarding): 1039 
- geldigheidsvereisten: 1022 

1285 



TREFWOORDENREGISTER 

- gerechtelijke-: 1019 
- gevolgen: 1069 
- goedkeuring: 1011 
- ingebruikneming: 1035 
- inontvangstname: 1012, 1041 
- kennis van zaken: 1023 
- koopovereenkomst: 1008 
- laattijdige uitvoering: 1071 
- mededelingsplichtige rechtshandeling: 1011 
- nietigheid: 1028 
- onderaanneming: 1095 
- onherroepelijke rechtshandeling: 1011, 1017 
- onvoltooid werk (aanvaarding van een-): 1055 
- oplevering: 1012 
- overeenkomst (aanvaarding als -) : 1015 
- partijen: 1089 
- stilzwijgen: 1042 
- stilzwijgende: 1032 
- tijdstip: 1043 
- toepassingsgebied: 1011 
- tussentijdse-: 1054 
- verplichting: 1018 
- verwerking: 1037 
- voorafgaandelijke -: 1054 
- voorbehoud: 1021, 1065 
- voorlopige -: 1057 
- vormvrije rechtshandeling: 1031 
- weigering: 1020 

Abdicatieve rechtshandeling: 1013 

Abnormale prijs: 568 

Absoluut forfait: zie vaste prijs 

Absorptietheorie: zie kwalificatie (algemeen) 

Accountant 
- bewaringsplicht: 907 
- intuitu personae: 1209 
- kwalificatie: 194 
- monopolie: 475 
- persoonlijke uitvoering: 1219 

1286 



-----------.. 

TREFWOORDENREGISTER 

- success fee: 586 
- totstandkoming overeenkomst: 353-354 
- vergoeding: 583, 600 

Adviesovereenkomst: zie consultancy 

Advocaat 
- bewaringsplicht: 907 
- bewijs (morele onmogelijkheid): 545 
- informatieplicht (omtrent prijs): 882 
- intuitu personae: 1209 
- kwalificatie: 185, 307 
- monopolie: 475 
- opzegging: 1135 
- persoonlijke uitvoering: 1217 
- prijsbepaling: 357, 581, 583, 597 
- success fee: 584 
- uitvoeringstermijn: 837 

Afstand van recht: 1013 

Afwijkingsplicht: 817 

Afwijkingsrecht: 815 

Afzetting (- van een ziekenhuisgeneesheer): 1104 

Agency: 38 

Agentuur: zie handelsagentuur 

Algemeenheid (overdracht van -): 1213 

Algemene voorwaarden: 487 

Arbeidsovereenkomst 
- instructiebevoegdheid (eenzijdige - in hoofde van de werkgever): 797 
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- ondergeschikt verband 
concrete indiciën: 273 
geschiedenis: 19 
inhoud: 272 

- onderscheid aanneming van werk en -
België: 272 
geschiedenis: 14, 18-19 
Nederland: 29-31 

wijzigingsbevoegdheid: 805, 809-810 

Architect 
- aanvaarding ( - door de architect): 1090 
- aanvaarding (invloed van de - op de architect): 1094 
- barema's: 591 
- begin van geschreven bewijs: 546 
- bewijs: 538 e.v., 545, 546 
- bouwvergunning: 986 
- informatieplicht: 865, 898 
- juridische informatieplicht: 860, 873, 892 
- kwalificatie: 177 
- monopolie: 475 
- nieuwe materialen: 873 
- onderzoeksplicht: 873 
- opeisbaarheid vergoeding: 782 
- opzegging 

opzeggingsvergoeding: 1134 
schadevergoeding na-: 1111 
volledige opdracht (opzegging van overeenkomst-): 1121 
voorontwerp (opzegging na uitvoering -): 1121 

- persoonlijke uitvoering: 1218 
- reactieplicht (- ten opzichte van richtlijnen van de bouwheer): 886 
- totstandkoming overeenkomst: 353-354 
- vergoeding (deontologie): 576 
- vergoeding voorbereidende prestaties: 443 
- vermoeden van volledige opdracht: 535 
- vermoedens van bewijs: 552 
- wederzijdse controle (- tussen architect en aannemer): 888 
- wedstrijd: 447 

Artes liberales: 20 

Arts: zie geneesheer en ziekenhuisgeneesheer 

Auftrag (Duitsland) 
definitie: 34 
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Auteursrechten: 1138 

Autokeuring: 923 

B 

Bailment (for hire of work and labour): 38 

Barema's: zie vergoeding 

Battle of the farms: 495 

Bedenkrecht: 483 

Bedenktermijnen: 484 

Bedrijfstak (overdracht van-): 1213 

Bedrog: 
- aanvaarding: 1025 
- wilsgebrek bij totstandkoming: 466 

Beëindiging (eenzijdige -): zie opzegging 

Belastingconsulent: 187 

Beleggingsadvies (overeenkomst voor-): 351 

Benadeling: zie vergoeding 

Bestek 
- algemene voorwaarden: 491 
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- art. 1711B.W.:12 
- contractuele waarde: 505 
- definitie: 415, 504 
- informatieplicht aannemer: 888 
- offerte: 418 
- type-: 530-531 
- vergoeding: 437 
- verplichting: 416, 615 
- vraag naar een bestek: 417 
- waarde: 519 

Bestelbon 
- algemene voorwaarden: 489, 494 
- draagwijdte: 508 
- verplichting: 501 

Bestuurder: 1023 

Betaling: 
- aanvaarding als beoordeling van de-: 1006 
- - als aanvaarding: 1033 

Betalingsmodaliteiten: zie vergoeding (opeisbaarheid) 

Bewaargevingsovereenkomst 
- aandelen (gedematerialiseerd): 229, 235 
- aanneming van werk (de bewaargevingsovereenkomst als-): 249 
- aansprakelijkheid: 243 
- bezoldigd karakter: 227, 246 
- definitie: 226 
- dieren: 235 
- discretieplicht: 248 
- einde: 247 
- fictieve overgave: 242 
- gebruiksverbod: 248 
- gemeenschappelijk belang (bewaargeving van -): 1199 
- kosten (vergoeding van-): 783 
- kwalificatie 

accessoire bewaargevingsovereenkomst: 237 
belang: 243 
complexe overeenkomsten: 238 
diensten m.b.t. goed van de opdrachtgever: 236 

- na-overeenkomst: 242 
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- onlichamelijke zaken: 229 
- onroerende zaken: 230-231 
- opzegging: 1116 
- opzeggingsvergoeding: 1175 
- overlijden bewaarnemer: 1225 
- personen: 232 
- sekwester: 230 
- stilzwijgende toestemming: 337 
- verliezen (vergoeding van-): 787 
- vermoeden van bezoldiging: 246 
- voorovereenkomst: 240-241 
- zakelijk karakter: 245, 335 

Bewaringsplicht 
- aanvang: 904 
- draagwijdte: 903 
- duur: 904 
- einde: 905 
- omvang: 908 
- onstoffelijke overeenkomsten: 902 
- verzekering: 909 

_[Jewijsrisico: 532, 924 

Bewijsstuk: 502 

Bewoning (-als aanvaarding): 1035 

Bindende derdenbeslissing: 
- deontologie: 605 
- eenheidsprijs: 739 

Boekhouder 
- kwalificatie: 195 
- vergoeding: 583, 599 

Bouwheer 

TREFWOORDENREGISTER 

- aansprakelijkheidsvordering tegen de aannemers van de leveranciers: 110, 114 
- aansprakelijkheidsvordering tegen onderaannemer: 111-112, 114 
- inmenging: 885 
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Bouwovertreding: 478 

Bouwpremie: 
informatieplicht: 892 

Bouwpromotie: zie promotie-overeenkomsten 

Bouwverplichting: zie aannemersclausules 

Bouwvergunning 
- informatieplicht: 892 
- plicht te zorgen voor een -: 986 

Bruikleen 
- aansprakelijkheid: 160 
- definitie: 154 
- gebruiksrecht: 158 
- kwalificatie (als bruikleen of aanneming): 155 
- vervangzaak: 156 

Burenhinder: 879, 1075, zie eveneens aanvaarding 

c 

Carwash (-contracten) 
- aansprakelijkheid: 923, 925, 926 
- kwalificatie: 134 

Certificaten (keurings-): 826 

Commissaris: zie revisor 

Commissieovereenkomst 
- afwijkingsrecht: 816 
- opeisbaarheid loon: 768 
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Common law: 38 

Consensualisme: zie totstandkoming 

Consument 
- bestek: 416 
- bestelbon: 494 
- consumentenkoop: 58 
- consumentenkrediet 

financiering: 375 
toepasselijkheid: 343 
totstandkoming overeenkomst: 343 

- homogene diensten: 613-614 
- informatieplicht: 855 
- leek: 859 
- niet-homogene diensten: 615 

TREFWOORDENREGISTER 

- overeenkomst gesloten buiten de onderneming van de verkoper: 344 
- overeenkomst op afstand: 34 7 
- prijsaanduiding: 612 
- publiek aanbod: 386 
- veiligheid: 160, 820, 855, 942 
-WHPC 

toepassingsgebied: 118 

Consultancy 
- corruptie: 478 
- definitie: 179 
- informatieplicht: 856 
- kwalificatie: 179, 307 
- managementconsultancy: 181, 307 

Contingency fee: zie vergoeding ( success fee) 

Contractbelofte: zie voorovereenkomst 

Contracttoetreding: 210-211 

Contractuele documenten: zie bestek, bestelbon, lastenboek, inschrijvingsformulier, 
plan, maquette, staal, publiciteit 
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Coördinatiedagboek: 503 

Coördinatieplicht 
- laattijdigheid: 846 
- nevenaanneming: 1002 
- project-manager: 1002 

Coördinator veiligheid en gezandheid 
- kwalificatie: 199 
- monopolie: 475 
- overeenkomst met een -: 349-350 

Corruptie 
- overeenkomst omgekochte-omkoper: 478 
- tussenpersonen: 478 

Cost plus fee: 758 

Culpa levis in abstracto: 908 

D 

Dading: 1016 

Definitieve aanvaarding: 1056, zie eveneens aanvaarding 

Definitieve oplevering: 1056, zie eveneens aanvaarding 

Deontologie 
- bewijs: 537-538 
- informatieplicht: 466 
- tegenwerpelijkheid: 575 
- totstandkoming overeenkomst: 353-354 
- vergoeding: 575 
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Deposit: 38 

Derdenbeslissing: zie bindende derdenbeslissing 

D'Espeisses: 9, 15 

Deurwaarder: zie gerechtsdeurwaarder 

Dienstenovereenkomst 
contracts for the supply of services: 39 
contrats de prestations de service: 42 
gemene -

België: 41 
Common law: 39 
Nederland: 27 
Zwitserland: 37 

lus Commune: 

Dienstvertrag (Duitsland): 34 

Documentair krediet (notificatie van -): 
- aansprakelijkheid notificerende bank: 198 
- kwalificatie: 197 

Domat: 10, 15, 55 

Dumping (erelonen): 583 

Dwaling 
- aanvaarding: 1026 
- aard van het werk: 463 
- essentiële-: 461 
- geschiktheid van het werk: 462 
- onvoorziene omstandigheden: 684 
- persoon (dwaling omtrent de -): 464 
- verhinderende-: 460 
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E 

Economie (-van de overeenkomst): zie vaste prijs 

Economisch criterium: zie kwalificatie (algemeen) 

Eenheidsprijs: zie vergoeding 

Eigendomsoverdracht: 99 

Einde: zie opzegging, overlijden 

Engineering: 312 

Ereloon: zie vergoeding (deontologie) 

Erkend sociaal secretariaat: zie sociaal secretariaat 

Exceptio non adimpleti contractus: 768, 770, 846 

Exclusiviteitsclausule: 1147, 1197 

Externe accountant: zie accountant 

F 

Faciliteiten (voorzien van - voor uitvoering van het werk): 987 

Factuur 
- aanvaarding (afwezigheid van protest tegen factuur als -): 1039 
- bewijs: 548 
- prijsbepaling door partijbeslissing: 754 
- schade (factuur voor vergoeding en bewijs van-): 551 
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Faillissement: 1245, 1245 

FIDIC: 334 

Financiering 
- consumentenkrediet: 375 
- voorwaarde (financiering als -): 374 

Forfait: zie vaste prijs 

Formalisme: zie totstandkoming 

Fraude (fiscale-): 478 

Fusie: 1212 

G 

Gebouw: 666 

Gederfde winst: zie opzegging (sub vergoeding) 

Gekwalificeerde benadeling: zie vergoeding 

Gemeenmaking (-van de muur): 987 

Gemeenschappelijk belang: 1198 

Gemengde aanneming~prijs: 637 

Genealoog (overeenkomst met-): 307, 561 

1297 



r 

TREFWOORDENREGISTER 

Geneesheer 
- afzetting: 1104 
- bewijs (morele onmogelijkheid): 545 
- informatieplicht: 877, 901 
- informed consent: 877, 901 
- intuitu personae: 1209 
- monopolie: 475 
- opzegging: 1104, 1135 
- persoonlijke uitvoering: 1220 
- prijsbepaling: 357, 560, 583, 596 
- success fee: 585 
- veiligheidsverplichting: 965 
- zaken (contractuele aansprakelijkheid voor -): 970, 971 

Gerant: zie uitbater van een handelszaak 

Gerechtelijk akkoord: 1248 

Gerechtsdeurwaarder 
- bewaringsplicht: 907 
- intuitu personae: 1209 
- kwalificatie: 186 
- monopolie: 475 
- stilzwijgende totstandkoming overeenkomst: 337 
- uitvoeringstermijn: 836 

Geweld: 1027 

Gunning 
- begrip: 389 
- discriminatieverbod: 401 
- inschrijving: 402 
- inschrijvingsformulier: 507 
- offerte-aanvraag: 397-410, 424 
- opbod: 389 
- openbaar karakter: 401 
- oproeping: 400-401 
- overname openbare aanbestedingsprocedures: 390 
- precontractuele aansprakelijkheid: 407, 411 
- procedure: 399 
- recht van de laagste inschrijver op gunning: 391 
- verwijzing naar regeling inzake overheidsopdrachten: 395-396 
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H 

Handelszaak (uitbater van een -): zie uitbater van een handelszaak 

Handelsagentuur 
- informatieplicht: 855 
- instructiebevoegdheid (eenzijdige - in hoofde van de principaal): 797 
- kwalificatie: 311 
- mogelijk maken (plicht werk-): 981 
- opeisbaarheid: 778 
- vergoeding (gebruikelijke -) : 7 45 

Hardshipclausule: 700 

Homogene diensten: zie consument 

Huishoudelijke hulp: 458 

Huur 
- - van werk 

definitie: 1 
emancipatie (ten opzichte van de huurovereenkomst): 16 
kwalificatie als huur: 9, 12 
Nederland: 27-28, 31 
oorsprong (locatio conductio operis): 5 
terminologie: 6 

kwalificatie (als huur of aanneming) 
belang: 136-140, 152-153 
complexe contracten: 121 
probleemgevallen: 120 
ter beschikking stellen van een goed met bestuurder: 128 
uitbating: zie uitbating van een handelszaak 

Huwelijksbureau (overeenkomst met een -) 
- bedenkrecht: 486 
- opeisbaarheid vergoeding: 778 
- totstandkoming: 473 
- vormelijk: 351 
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1 

Imprevisieleer: 
- eenheidsprijs: 733 
- vaste prijs: 680 

Indexatieclausule 
- eenheidsprijs: 732 
- imprevisieleer: 696 
- revisor: 578 
- vaste prijs: 640-641, 696 

Inferioriteit (gekwalificeerde benadeling): zie vergoeding 

Informaticacontracten 
- kwalificatie (als koop of aanneming): 68 
- termijn: 832 

Informatieplicht: 851 
- - aan een derde: 899 
- adviesovereenkomst: zie consultancy 
- bedrog: 466 
- bewijs: 900 
- bewijslast: 901 
- burenhinder: 879 
- gebreken: 880 
- kwalificatie als aanneming dan wel koop: 48 
- materialen: 889 
- nut: 875 
- ongeval: 881 
- ontstaansgeschiedenis: 852 
- onvoorziene omstandigheden: 881 
- opdrachtgever (informatieplicht in hoofde van de -): 997 
- opeenvolgende werken: 878 
- opportuniteit: 875 
- overschrijding van de termijn 
- prijs: 750, 882 
- prijsraming (informatieplicht in geval van een -): 762 
- rechtmatigheid: 892 
- rekenschapsplicht: 893 
- uitvoering van het werk: 895 
- veiligheid: 946 
- verantwoordingsplicht: 893 
- voorafgaande omstandigheden: 890 
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- voorwerp van de overeenkomst: 874 
- werk: 875 

Informed consent: 877 

Ingebrekestelling: 842 

Ingebruikneming (- als aanvaarding): 1035 

Ingenieur (overeenkomst met een-): zie eveneens engineering 
- invloed van aanwezigheid van - op aansprakelijkheid architect: 865 
- vergoeding voorbereidende studies: 443 

Initiatieplicht: 870 

Inmenging (- van de opdrachtgever): 883 

Inontvangstname: 906, 1012 

In pari causa ... : 480, 572 

Inschrijvingsformulier: 507 

Instructiebevoegdheid (eenzijdige -) 
- algemeen beginsel: 799 
- art. 1793: 678 
- erkenning: 796 
- goede trouw: 801 
- onwettige richtlijnen: 803 
- reactieplicht: 883 
- toepassingsgebied: 798 
- uitoefening: 800 

Interimmanager: zie consultancy 
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Internaat 
- kwalificatie: 126 
- totstandkoming: 387 

Interpretatie: 649, 685 

Intuitufirmae: 1205 

Intuitu personae: 1203 
- aanbod: 383 
- aanneming van werk (-als overeenkomst intuitu personae): 1207 
- definitie: 1204 
- dwaling: 464 
- gradaties: 1204 
- opdrachtgever: 1210 
- overeenkomst om niet: 288 
- uitvoering: 1215 

lus variandi: zie wijzigingsbevoegdheid 

J 

Juridische informatieplicht: 892 

K 

Kader (contractuele): 801 

Kalenderdagen: zie termijn 

Knowhow: 826 

Koopovereenkomst 
aanvaarding: 1008 
benadeling: 97 
consumentenkoop: 58 
eigendomsoverdracht: 99 
interest: 96 
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kwalificatie aanneming van werk ten opzichte van de -
aanknopingspunten: 69 
belang: 89 
bewerking van een goed: 46 
conceptiecriterium: 66 
dienst (overdracht van een goed en accessoire -): 
- België: 79 
- Weens Koopverdrag: 87 

discussiegevallen: 50-51 
economisch criterium 
- België: 70-71 
- Weens Koop verdrag: 84, 88 

incorporatie van roerend goed: 78 
installatiewerkzaamheden: 49 
intellectueel werk: 

België: 44 
Weens Koopverdrag: 87 

levering stof door opdrachtgever: 45 
maatwerk: 64 
onroerende goederen (optrekken van-): 74 
specificiteitscriterium 

België: 64-65 
Weens Koopverdrag: 85 

TREFWOORDENREGISTER 

vervaardigen van een toekomstig roerend goed: zie Werklieferungsvertrag 
Weens Koopverdrag: 80 
wil van de partijen: 62 

opzegging: 91 
overdracht van aansprakelijkheidsvorderingen: 107 
prijs 

aard: 94 
bepaalbaarheid: 93 

voorrecht: 89-90, 92 
voorwerp: 43 

Kostenraming: zie prijsraming 

Krakers: 987 

Kredietbemiddelaar 
- informatieplicht: 855, 898 
- vergoeding: 610 

Kwalificatie (algemeen) 
- absorptietheorie: 52 

1303 



l 

TREFWOORDENREGISTER 

- accessorium sequitur principale 
bewaargeving: 236 
koop (in het kader van onderscheid aanneming en -): 60-61 
lastgeving: 173 
huur (in het kader van onderscheid aanneming en -): 122 
makelaars: 175 

- cumul: 72-73 (koop), 79, 173 (lastgeving) 
- economisch criterium: 52, 70-71 (koop) 
- gemengde kwalificatie: 72-73 (koop), 308 (algemeen) 
- moeilijkheden: 306-307 
- wil van de partijen: 52, 62 

Kwalitatieve vordering (overdracht van -): 107-115 

Kwijting: zie eveneens aanvaarding 
- aard: 1007 
- buitencontractuele aansprakelijkheid: 1074 
- kennis van zaken: 1023 
- lastgeving: 1007 
- verantwoordingsplicht: 894 
- vervoersovereenkomst: 1007 

L 

Laattijdigheid: zie termijn (overschrijding) 

Lastenboek 
- gunning: 405 
- omschrijving: 504 
- waarde: 519 

Lastgeving 
- aanneming van werk (onderscheid met -) 
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België: 165 
belang: 200 
gelijkenissen: 213 
kwijting: 1009 
reductie van de overeengekomen vergoeding: 172, 202 

geschiedenis: 20, 21, 164 
Zwitserland: 37 

afschaffing: 220 
afwijkingsrecht: 816 
bekwaamheid lasthebber: 206 



definitie 
België: 167 
Common law: 38 
Zwitserland: 37 

- einde (door overlijden): 204 
- faillissement: 1245 
- gemeenschappelijk belang: 1198 
- hoofdelijkheid: 203 
- interne / externe verhouding: 168 
- kosten (vergoeding van-): 207, 783 
- kwijting: 1007 
- mogelijk maken (plicht werk -): 981 
- mondeling: 335 
- om niet (overeenkomst-): 

aard: 200 
gevolgen: 201-202 
kosten (vergoeding van -): 783 
kwalificatiecriterium: 20 

- onderlastgeving: 208 
contracttoetreding: 210 
rechtstreekse vordering: 209 
substitutie: 210 

- opeisbaarheid vergoeding: 768 
- opzegging: 205, 1116, 1158, 1174 
- opzeggingsvergoeding: 205, 1174 
- overlijden lastgever: 204, 1241 
- overlijden lasthebber: 204, 1225 
- rekenschapsplicht: 893 
- Romeins recht: 8 
- Verantwoordingsplicht: 893 
- verlies (vergoeding van): 207, 787 
- vermoeden van bezoldiging: 201 
- vertegenwoordiging: 168 
- volmacht: 167, 169 

Leek 
- begrip: 859 
- criteria: 860 

Leverancier 
- aansprakelijkheid ten opzichte van bouwheer: 110 en 114 
- rechtstreekse vordering (art. 1798 B.W.): 89 

Levering: 821 
- definitie: 821, 1012 
- kwalificatie als koop dan wel aanneming: 49 

TREFWOORDENREGISTER 
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- onderscheid met restitutieplicht: 824 
- onroerend goed: 825 
- opeisbaarheid van de prijs: 768 
- overschrijding (- van de leveringstermijn): 838 
- plaats: 827 
- -termijn: 828 
- tijdstip: 828 
- toebehoren: 826 

Locatio conductio (huur/ verhuur) 
- actio-: 5 
- mandatum (onderscheid met-): 8 
- - operarum (huur van diensten): 5 
- - operis (huur van werk): 5 
- - rei (huur van een goed): 5 
- terminologie: 6 

Loods (overeenkomst met een -): 262 

Lump-sum: zie vergoeding 

M 

Makelaar 
- corruptie: 478 
- exclusiviteitsclausule: 1147 
- gebruikelijke vergoeding: 747 
- informatieplicht: 466, 898 
- kwalificatie: 174 
- opeisbaarheid: 779 
- opzegging: 1136, 1147 
- vastgoedmakelaar 

barema's: 593 
totstandkoming overeenkomst: 353-354 
vergoeding (deontologie): 577, 593 

vergoeding: 574, 747 

Managementconsultancy: zie consultancy 

Mandatum: 8 
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Manege (overeenkomst met een -): 235 

Maquette: 509 

Marginale toetsing: zie partijbeslissing 

Materiële fout: zie rekenfout 

Matigingsbevoegdheid van de rechter: 172 

Maximumprijs: 643 

Mededelingsplicht 
- begrip: 872 
- opdrachtgever: 869 

Meerprijs: zie vaste vergoeding 

Meerwerk 
- meerprijs: zie vaste vergoeding 
- uitvoeringstermijn: 847 

Meetstaat: 518 

Middelenverbintenis 
- kwalificatie: 25 
- stoffelijke diensten: 25 
- veiligheidsverplichting: 958 

Minderprijs: zie vaste vergoeding 

Misbruik van functie: zie corruptie 

Mogelijk maken (plicht het werk-) 
- coördinatieplicht: 1002 

TREFWOORDENREGISTER 
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- goede trouw: 980 
- informatieplicht: 997 
- laattijdigheid: 846 
- ontstaan: 979 
- toepassingen: 981 

Monopolie (uitvoerings-): 474 

N 

Nemo auditur ... : 479 

Nevenaanneming 
- aanvaarding (invloed van - op nevenaannemers): 1094 
- coördinatieplicht: 1002 
- informatieplicht: 899 
- overlijden van een nevenaannemer: 1229 
- termijn: 836 

Niet-homogene diensten: zie consument 

Nietigheid 
- aanvaarding (nietigheid van de -): 1028 
- absolute -: 472 
- gevolgen: 479 
- prijzenwetgeving: 571 

Normen (technische-): 529 

Notaris 
- -/adviseur: 183 
- barema's 

niet-wettelijke: 592 
wettelijke: 589-590 

- bewijs (morele onmogelijkheid): 545 
- informatieplicht: 855 
- kwalificatie: 183 
- monopolie: 475 
- onderzoeksplicht: 873 
- openbaar ambtenaar: 183 
- vergoeding: 589-590, 592, 601, 609 
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Obliegenheit: 982 

Offerte: zie bestek 

Offerte-aanvraag: zie gunning 

Omgevingsgoederen: zie restitutie 

Omkoping: zie corruptie 

Onbekwaamheid: 1247 

Onbenoemde overeenkomsten: 303 
- aanneming om niet: 286 
- autonome overeenkomsten: 311 
- onstoffelijke werken: 24 

TREFWOORDENREGISTER 

- overeenkomsten tot het verrichten van materiële en rechtshandelingen: 173 

Onbepaalde duur 
- definitie: 1125 
- opzegging van overeenkomst voor-: 1127 

Onderaanneming 
- aansprakelijkheid onderaannemer ten opzichte van bouwheer: 111-112, 114, 

209 
- aanvaarding: 1095 
- arbitrageclausule: 524 
- art. 1793: 665 
- betaling: 524 
- coördinatieplicht: 1002 
- forumclausule: 524 
- informatieplicht: 861, 871, 1000 
- kwalificatie: 89 
- meerprijs: 665 
- mogelijkheid: 1215 
- opzegging: 1133 
- overlijden: 1230 
- pay iflwhen paid: 370, 524, 773 
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- prijs: 524 
- prijsherzieningsclausule: 524 
- quasi-immuniteit: 209 
- reactieplicht (- ten opzichte van richtlijnen van de hoofdaannemer): 886 
- rechtstreekse vordering (toepassingsgebied): 89, 139 
-schadebedingen: 524 
- termijn: 836 
- totstandkoming 

contractbelofte: 424 
overheidsopdrachten: 395 
subjectief essentiële elementen: 368 
voorstel door de hoofdaannemer: 382 

- transparantie 
aanvaarding: 1097 
correlatie rechten en plichten: 528 
inhoudelijk: 525 
juridische aspecten 
technische aspecten: 526, 871 
termijn: 836 
totstandkoming: 368, 424 
verwijzing: 526 

- tweede ronde: 424 
- veiligheidsverplichting: 991 
- zelfstandigheid 

inhoudelijk: 524 
totstandkoming: 368 

Ondernemingsraad: 579 

Ondervervoer (rechtstreekse vordering tegen de ondervervoerder): 211, 269 

Onderzoeksplicht: 873 

Ontbinding: 1104 

Ontruiming: 987 

Onvoorziene omstandigheden: 
- informatieplicht: 881 
- prijs: zie vaste prijs 
- termijn: 849 
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Opeisbaarheid: zie vergoeding 

Opslag van etenswaren: 301 

Oplevering 
- bewaringsplicht (einde van de -): 905 
- definitie: 821, 1012 
- termijn: 840 

Opzegging: 1103 
- aannemersclausule 
- afwijkingen: 1195 
- acte équipollent: 1146 
- advocaat: 1135 
- ad nutum: 1221 
- architect: 1134 
- auteursrechten: 1138 
- bepaald werk / bepaalde duur: 1123 
- bewijs: 1144 
- buitengerechtelijke ontbinding (onderscheid met-): 1106, 1113 
- derden (positie van -): 1172 
- forfait (beperking van art. 1794 tot -): 1118 
- gedeeltelijke-: 719, 814, 1171 
- geneesheer: 1135 
- gevolgen: 1163 
- inbreuk op een plicht als-: 1106 
- ingebrekestelling: 1151 
- koper: 1160 
- makelaar: 1136 
- mededelingsplichtigheid: 1142 
- morele schade: 1191 
- motivering: 1150 
- onbepaalde duur (opzegging van aanneming voor-): 1127 
- onderaanneming: 1133 
- onderlinge overeenstemming (opzegging in -): 1103, 1141 
- onherroepelijkheid: 1170 
- onopzegbaarheid: 1196 
- ontbinding 

onderscheid en verhouding met-: 1104 
opzegging na ontbinding: 1112 

- ontbindingsverklaring: 1107 
- opzeggingshandeling: 1139 
- opzeggingstermijn: 1129, 1164 
- opzeggingsvergoeding: zie verder sub vergoeding 
- organieke regel: 1119 
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- ratio: 1116 
- rechtsmisbruik: 1128, 1156 
- rechtsopvolgers: 1160-1161 
- risico-overdracht: 1167 
- schadebeperkingsplicht: 1193 
- schadevergoeding na-: 1109 
- schuldeiser: 1162 
- stilzitten: 1148 
- tijdstip: 1153 
- toepassingsgebied: 91, 1115, 1118 
- uitoefening: 1139 
- verderzettingsplicht: 1165 
- vergoeding: 1173 
- vorm: 1143 
- vrij beroep: 1134 
- wilsuiting 

kwalificatie: 1107 
zijdelingse vordering: 1 162 

Opzeggingsclausule: 1200 

Overdracht: 1211 

Overeenkomst 
- aleatoir: 620 
- duur-: 777 
- - gesloten buiten de onderneming van de verkoper: 344 
- koop-: zie koopovereenkomst 
- lastgevings-: zie lastgevingsovereenkomst 
- - met een onderneming van buitenaf: 348 
- model-: 311 
- om niet: 

aanneming van werk: 286 
Auftrag: 34-35 
lastgeving: 8 

- onbenoemd: zie onbenoemde overeenkomsten 
- - van opdracht: zie opdracht 
- ten bezwarende titel 

aanneming als-: 286 
- - tot het verrichten van enkele diensten: 25, 30 
- zakelijk: 245, 332, 335 

Overheidsopdrachten 
- totstandkoming: 395-396 
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Overlijden 
- aannemer: 1222 
- afwijking: 1239 
- gevolgen: 1231 
- grondslag: 1223 
- opdrachtgever: 1240 
- vennootschap (contract met een -): 1228 
- vergoeding: 1233 

Overmacht 
- laattijdigheid: 849 
- restitutieplicht: 928 
- weersomstandigheden: 849 

p 

Pacta de quota litis: 584 

Pandectisten: 5 

Parasitaire mededinging: 456 

Partieel forfait: zie vaste vergoeding 

Partijbeslissing 
- advocaat: 357 
- criteria: 7 51 
- eenheidsprijs: 742 
- instructiebevoegdheid: 798, 801 
- marginale toetsing: 752 
- prijs: 357, 748 
- werk: 362 
- wijzigingsbevoegdheid: 811-813 

Patere legem quam ipse fecisti: 409 

Plan 
- art. 1793 B.W.: 669 
- contractuele waarde: 509 

1313 



TREFWOORDENREGISTER 

- fouten: 703 
- informatieplicht aannemer: 888 
- terbeschikkingstelling: 989 

Postinterventiedossier: 503 

Pothier: 10, 11 

Precontractueel document: zie contractuele documenten 

Precontractuele aansprakelijkheid: 
- gunning: 407, 410 
- vergoeding voorbereidende prestaties: 451 

Prijs: zie vergoeding 

Prijsraming: 642, 759 

Prijzenwetgeving: 568 

Privé-detective (overeenkomst met een -) 
- totstandkoming: 473 
- vormelijk: 351 

Proceduretermijn: zie aansprakelijkheid voor verborgen gebreken (termijn) 

Productenaansprakelijkheid: 949 

Profaan: zie leek 

Professionele dienstverstrekker 
- aansprakelijkheidsnorm: 288 
- informatieplicht tussen-: 861 
- vergoeding: 302 
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Project-manager: 1002 

Promotie-overeenkomsten (zie eveneens Woningbouwwet): 
- autonome overeenkomst: 311 
- indexatieclausule: 697 
- informatieplicht: 855 
- inmenging (- vanwege de promotor): 887 
- opeisbaarheid vergoeding: 778 
- overdracht van aansprakelijkheidsvorderingen: 113-115 
- prijsbepaling: 611 
- WHPC (toepasselijkheid): 118 

Protest (afwezigheid van - als aanvaarding): 1008 

Publiciteit: 510 

Publiciteitsovereenkomsten 
- intuitu personae: 1209 
- kwalificatie: 123, 307 
- vergoeding voorbereidende studies: 448 

Publiek aanbod: zie aanbod 

Q 

Quasi-immuniteit: zie onderaannemer 

R 

Raadgevingsplicht: zie informatieplicht 

Raming: zie prijsraming 

Rechtsmisbruik 
- opzegging: 1127, 1156 
- vaste prijs: 701 
- wijzigingsbevoegdheid: 812 

TREFWOORDENREGISTER 
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Rechtstreekse vordering: zie onderaanneming, ondervervoer en lastgeving 

Redelijke termijn: zie termijn 

Reductie (van een overeengekomen vergoeding): zie vergoeding 

Registratie 
- toepassingsgebied: 140 
- totstandkomingsvereiste (geen-): 477 

Rekenfout: 704 

Rekenschapsplicht: zie informatieplicht 

Relatief forfait: zie vaste prijs (betrekkelijk-) 

Restitutieplicht 
- accessoria: 915 
- bewaringsplicht (verhouding met-): 911-912 
- brand: 932 
- derde (beschadiging door een -): 934 
- diefstal: 930 
- garagehouder: 930 
- omgevingsgoederen: 917 
- omschrijving: 911 
- onderscheid met levering: 824 
- resultaatsverbintenis: 927 
- uitvoeringsplicht (verhouding tot-): 913 
- voorwerp: 914 

Resultaatsverbintenis 
- contractuele aansprakelijkheid voor zaken: 970 
- restitutieverplichting: 927 
- tijdige uitvoering: 844 
- veiligheidsverplichting: 958 

Revisor 
- bewaringsplicht: 907 
- bijzondere opdracht: 580 
- contractuele opdracht: 191 
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- informatieplicht (- in geval van hoog oplopende kosten): 762 
- intuitu personae: 1209 
- kwalificatie: 171, 192-193 
- monopolie: 475 
- persoonlijke uitvoering: 1219 
- success fee: 587 
- totstandkoming overeenkomst: 353-354 
- uitzonderlijke werkzaamheden: 580 
- vergoeding (deontologie): 578, 583, 598 
- wettelijke opdracht: 192-193, 578-579 

Richtlijnen (-vanwege de opdrachtgever): zie instructiebevoegdheid 

Risico-overdracht: 99 

Ruil 
- diensten (ruil van -): 94 
- kwalificatie: 94 

s 

Samenloop (-van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid): 959 

Samenwerkingsplicht 
- cost plus fee: 758 
- informatieplicht: 851 
- opdrachtgever: 983 

Schadebeding 
- laattijdigheidsbeding: 843 
- matiging: 562 

Schouwspelen 
- kwalificatie: 127 
- totstandkoming: 384, 387 

Sleepovereenkomsten: zie vervoer 
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Sociaal secretariaat: 196 

Specialist 
- beroep op een-: 864-865 
- criteria: 867 
- informatieplicht: 867, 888 
- ingenieur: 865 
- omschrijving: 867 

Splitsing: 1212 

Staal: 509 

Staking: 849, 987 

Stilzwijgen 
- aanvaarding (stilzwijgen als -): 1042 
- toestemming: zie wilsuiting 

Strafbeding: zie schadebeding 

Striptease-overeenkomsten: 
- bedenkrecht: 483 
- geldigheid: 4 73 

Success fee: zie vergoeding 

Sui generis: zie onbenoemde overeenkomsten 

T 

Telefoonabonnementen (kwalificatie): 124 

Tentoonstellingsovereenkomsten (kwalificatie): 159 
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Ter beschikking stellen van goed met bestuurder 
- aansprakelijkheid van de aansteller: 137-138 
- kwalificatie: 128 
- schade aan het goed: 136 

Termijn (leverings-) 
- aanvaarding: 1071 
- benaderende-: 832 
- ingebrekestelling: 842 
- kalenderdagen: 830 
- nevenaanneming: 836 
- onderaanneming: 836 
- overschrijding: 838 
- redelijke-: 835 
- verplichting: 829 
- waarschuwingsplicht: 833 
- werkbare dagen: 830 
- wettelijke-: 837 

Tienjarige aansprakelijkheid: zie aansprakelijkheid 

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: 996 

Totstandkoming 
- bepaal( d)(baar)heid 

prijs: 356 
werk: 362 

- consensualisme: 335 
- deontologie: 353-354 
- fysieke integriteit: 473 
- opzegging: 1120 
- partijbeslissing 

prijsbepaling: 357 
- subjectief essentiële elementen: 366 
- vergoeding voorbereidende prestaties: 437 
- voorwerp (geoorloofd -): 472 
- vormelijke overeenkomsten: 342 
- waardigheid (menselijke-): 473 
- wilsovereenstemming 

elementen van de-: 355 
prijs: 356 
rechtsgevolgen (gericht op-): 458 

- zakelijk karakter: 332, 335 
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Translatieve werking van de aannemingsovereenkomst: zie aansprakelijkheid 
(overdracht van aansprakelijkheidsvorderingen) 

Tussenpersoon 

u 

informatieplicht (invloed van aanwezigheid van tussenpersoon op-): 864 
informatieplicht (- van de tussenpersoon): 898 

Uitbating van een handelszaak 
- bevoegdheid vrederechter: 148 
- contractuele constructies: 143 
- handelaar: 146 
- kwalificatie 

arbeidsovereenkomst: 19 
belang: 148-149 
huur: 143 

- opeisbaarheid vergoeding: 777 
- risico: 146 
- terminologie: 144 

Uitvoering 
- aanvaarding bestek: 506 
- bekentenis: 554 
- persoonlijk-: 1215 
- totstandkoming: 339 

Uitvoeringstermijnen 
essentieel element bij totstandkoming: 369 

v 

Vaste prijs 
- absoluut-: 

kwalificatie: 629 
- aleatoir: 620 
- begrip: 618 
- betrekkelijk-: 722 
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- bewijslast: 621 
- deontologie: 576 
- draagwijdte: 618 
- economie van de overeenkomst: 632 
- globale prijs: 635 
- imprevisieleer: 680, 695, 701 
- indexatieclausule: 640-641, 696 
- inschattingsfout: 703 
- kwalificatie: 622 
- meerprijs 

art. 1793 
aanvullend recht: 676 
aard: 658 
interpretatie (strikte -) : 660 
toepasselijkheid: 98 

bewijs: 654 
onvoorziene omstandigheden: 682 
meerwerk: 647 
relatief forfait: 723 
totstandkoming: 653 
wijziging: 651 

- minderprijs: 
betrekkelijk vaste prijs: 728 
vaste prijs: 713 

- onafhankelijkheid: 619 
- opzegging: 1118 
- partieel (-forfait): 
- "prix fait": 15, 616 
- rekenfout: 704 
- revisor: 578 
- terminologie: 624 
- totstandkoming van de overeenkomst: 358, 625 
- verrijking zonder oorzaak: 710 
- verval (-van de vaste prijs): 632-633 
- verzekering: 619 
- zaakwaarneming: 711 

Veiligheid(-splicht) 

TREFWOORDENREGISTER 

- opdrachtgever (veiligheidsverplichting in hoofde van de-): 991 
- bewaringsplicht (verhouding tot de-): 938 
- consument: 942 
- contractuele-: 955 
- Europees recht: 941 
- informatieplicht: 876, 946 
- omschrijving: 937 
- toepassingsgebied: 961 
- weigeringsplicht: 820 
- wetgeving: 940 
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Veiligheidscoördinator: zie coördinator veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsplan: 503 

Vennootschapsovereenkomst 
- affectio societatis: 284 
- inbreng van arbeid: 279 
- kwalificatie: 277 
- leonijns beding: 280 
- niet-concurrentie: 283 

Verantwoordingsplicht: zie informatieplicht 

Verblijfsovereenkomsten (hulpbehoevenden): 125 

Verborgen gebreken (aansprakelijkheid voor-): zie aansprakelijkheid 

Verbreking: zie opzegging 

Vergemakkelijken (plicht het werk te-): 979 

Vergoeding 
- aard: 94, 142, 150, 289, 639 
- advocaat: 581 
- aleatoire -: 293 
- architect: 578 
- barema's: 588 
- benadeling 

gekwalificeerde-: 563 
toepassingsgebied: 97 

- bepaalbaarheid 
toepassingsgebied: 93, 153, 358 

- betalingsmodaliteiten 
- als essentieel element van de wilsovereenstemming: 370 

- betwistingen: 602 
- bewijsrisico: 532 
- categorieën: 616 
- commissaris: 578 
- cost plus fee: 758, 784 
- deontologie: 575 
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- eenheidsprijs: 729 
forfaitaire aard: 732 
meerwerk: 735 

- forfaitaire-: zie vaste prijs 
- gebruik: 745 
- indexatieclausule: 640-64 l 
- informatieplicht: 882 
- in natura: 295 
- interest: 96 
- invloed op kwalificatie 

aanneming van werk: 286 
arbeidsovereenkomst: 276 
huur: 150-151 
vennootschapsovereenkomst: 280 

- juiste-: 561 
- kosten (vergoeding van -): 783 
- normale prijzen: 570 
- opeisbaarheid: 767 
- plaats: 774 
- reductie: 172, 561 
- revisor: 578 
- success fee: 293, 584 
- vaste -: zie vaste prijs 
- vastgoedmakelaar: 577 
- verliezen (vergoeding van-): 787 
- vermoeden van vergoeding: 

beginsel: 299 
weerlegging: 300 

- voorbereidende prestaties: 437 
- werkelijke uitgaven (aanneming tegen-): 758 

Vergunning (als voorwaarde): 376-377 

Verhaal: zie aanvaarding 

Verhuisovereenkomsten: zie vervoer 

Verhuur (- als aanvaarding): 1035 

Verkoop van diensten: 116 

Vermogensbeheer (overeenkomst voor-): 351 
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Verrijking zander oorzaak 
- meerprijs: 710 
- vergoeding voorbereidende prestaties: 455 

Vertegenwoordiging 
- lastgeving (vertegenwoordiging en-): 168, 220 
- middellijke / onmiddellijke: 170 

Verval (van de vaste prijs): 632-633 

Vervoer 
- aansprakelijkheid van de vervoerder 

protesttermijn: 267 
restitutieplicht: 265-266 

- constitutieve bestanddelen: 255 
- gemengde overeenkomsten: 256-257 
- geschiedenis: 254 
- kwijting: 1007 
- opeenvolgend vervoer: 271 
- rechtstreekse vordering: zie ondervervoer 
- sleepovereenkomsten: 261 
- verhuisovereenkomsten: 258, 307 
- verjaring: 264 
- voorbehoud: 1066 
- voorrecht: 268 

Verzekering: 909 

Vestigingswetgeving: 476 

Voorbehoud: zie aanvaarding 

Voorleveringsplicht: 768 

Voorlopige aanvaarding: 1056, zie eveneens aanvaarding 

Voorlopige oplevering: 1056, zie eveneens oplevering 
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Voorschot: 771 

Voorstudieovereenkomst: 442 

Voorkeurcontract: zie voorovereenkomst 

Voorovereenkomst 
- beginselakkoord: 427 
- contractbelofte 

eenzijdige-: 422 
wederkerige -: 420 

- opzegging: 1137 
- voorkeurcontract: 425 

Voorrechten 
- onderaannemer (voorrecht van de-): 89 
- verhuurder: 152 
- verkoper: 92 

Voorwaarde: 
- Aanneming onder-: 371 
- Onderaanneming: 424 

Vriendschaps- en familiebanden 
- bestaan van een overeenkomst: 458 
- bewijs (morele onmogelijkheid): 544 
- vergoeding: 300 

Vrijgevigheid: zie vergoeding (vermoeden van-) 

Vrijwilliger: 288 

w 
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Waarborgtermijn: zie aansprakelijkheid voor verborgen gebreken (termijn) 

Waarschuwingsplicht: zie informatieplicht 

1325 



TREFWOORDENREGISTER 

Wederzijdse controleplicht (-tussen aannemer en architect): 888 

Weersomstandigheden: 849 

Welzijnswet: 953, 993 

Werk 
- - bij het stuk: 776 
- bepaald-: 1126 
- gerichtheid op een bepaald -

Burgerlijk Wetboek: 13 
Duitsland: 33 
klassiek recht voor invoering B.W.: 11 
Nederland: 27 
Romeins recht: 7 
Zwitserland: 36 

- nut: 875 
- omvang: 795 
- onvoltooid (aanvaarding van een - werk): 1055 
- stoffelijk-: zie aanneming van werk 

Werklieferungsvertrag (overeenkomst voor het vervaardigen van een toekomstig 
goed) 

- Consumentenkoop: 58 
- Duits recht: 58 
- kwalificatie: 53 
- maatwerk: 64 
- oud burgerlijk recht: 55-57 
- Romeins recht: 54 
- Weens Koopverdrag: 82 
- Zwitsers recht: 58 

Werkvertrag: zie aanneming van werk (Duitsland en Zwitserland) 

Wetswijziging: 849 

Wijzigingsbevoegdheid (eenzijdige -): 
- art. 1793: 678 
- goede trouw: 808 
- variation clause: 807 
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Wilsuiting (totstandkoming van de overeenkomst) 
- begeleidende omstandigheden: 337 
- impliciete wilsuiting: 338 
- stilzwijgende-: 336, 812 
- uitvoering: 339 

Woningbouw 
- indexatieclausule: 697 
- opeisbaarheid vergoeding: 778 
- prijsbepaling: 611 
- totstandkoming overeenkomst: 342 

z 

Zaakwaarneming 
- kosten (vergoeding van-): 786 
- meerprijs: 711 
- vergoeding voorbereidende prestaties: 454 

Zaken (contractuele aansprakelijkheid voor-): 969 

Ziekenhuisgeneesheer (overeenkomst met -): 307 
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