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“Recht in beweging”, zo luidt de titel van dit boek. En zo is dat. Het recht is immers 
een geheel van normen, die de maatschappelijke ontwikkelingen “in goede banen” 
dienen te leiden. Nog nooit kende onze samenleving dergelijke explosieve ontwik-
kelingen, die gepaard gaan met de globalisatie van onze informatiemaatschappij 
enerzijds en de nieuwe technologieën anderzijds.

Het recht is een schaduwloper, die de ontwikkelingen op de voet volgt, eventueel 
een voorloper wanneer het aankomende gebeurtenissen mee gestalte geeft.

Alles wordt trouwens in vraag gesteld.

“Recht in beweging” is dan ook het uithangbord van onze jaarlijkse alumnidag. Nu 
de 23ste op rij.

Op onze alumnidag staan de recente ontwikkelingen op het stuk van recht stee-
vast op de agenda. Onze alumni en in groeiende mate ook juristen, die aan andere 
universiteiten gevormd werden, kunnen er kiezen tussen door de band niet minder 
dan 24 voordrachten, die door de collega’s van de faculteit of door doorwinterde 
praktizijnen of beleidsmensen gegeven worden.

Spijtig genoeg dient men een keuze te maken en kan men slechts een tweetal van 
die voordrachten volgen. Vandaar de vraag van de alumni om toch ook te kunnen 
beschikken over de basisinformatie betreffende al de topics die behandeld worden.

Dit boek bevat de tekst van de lezingen, die op 11 maart 2016 door niet minder dan 
500 juristen beluisterd en besproken werden.

Meteen een bundel van onschatbare waarde. De laatste stand van zaken en nog 
meer dan dat.

Deze bundel is ook een blijk van waardering en trouw van de alumni aan onze 
Leuvense faculteit en Alma Mater.
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Ontwikkelingen in het arbeidstijdenrecht:  flexi-jobs, 
glijdende uurroosters en vereenvoudiging van 
deeltijdwerk 

mevr. Sarah De Groof1

assistent Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven

1. Assistent Instituut voor Arbeidsrecht, KU Leuven. 
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Het kan beroepsmisvorming zijn, maar het lijkt wel dat we tegenwoordig om de 
oren worden geslagen met aanpassingen aan het arbeidstijdenrecht.2 Dat deze 
broodnodig zijn om de verouderde wetgeving aan te passen aan een hedendaagse 
context, daar is iedereen het over eens. Of de aanpassingen ver genoeg gaan of in 
de juiste richting gaan, is een andere vraag.

De verschillende wetgevende initiatieven die zijn genomen rondom het thema, zijn 
(deels) te verklaren door de ‘fiche 4 Modernisering van het arbeidsrecht’. Deze 
befaamde fiche is het resultaat van onderhandelingen in de Groep van Tien, op 
vraag van de vorige regering, regering-Di Rupo. Bij de uitwerking van de fiche in 
de Nationale Arbeidsraad is het overleg echter vast komen te zitten. Niet getreurd, 
de nieuwe minister van Werk, Kris Peeters, doet een poging om de fiche 4 alsnog 
om te zetten in wetgeving, al verloopt dat ook niet zonder slag of stoot.

De fiche 4 beschrijft in trefwoorden op amper 4 bladzijden waar het met ons ar-
beidsrecht, maar in feite arbeidstijdenrecht, naartoe moet. Titels die aan bod komen 
zijn “annualisering”, “overschrijding van de arbeidsuren”, “deeltijdse arbeid” en 
“schoolbelcontracten” (=glijdende werkroosters). De eerste twee werden uitge-
werkt met de Wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het 
arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen.3 Door deze wet is de interne limiet 
vanaf wanneer inhaalrust moet worden toegekend, opgetrokken.4 De werknemer 
kan er sinds de wijziging ook voor opteren meer overwerkuren dan voorheen te 
laten uitbetalen in plaats van om te zetten in inhaalrust.5 Tot slot moet sinds deze 
wet de annualisering van de arbeidstijd voortaan maar op één niveau worden on-
derhandeld.6 De laatste twee onderwerpen, “deeltijdse arbeid” en “schoolbelcon-
tracten” maken nu het voorwerp uit van een voorontwerp van wet waarvan de stand 
van zaken tot op het afsluiten van deze bijdrage zal worden besproken.7 Over de 
voorontwerpen is momenteel advies gevraagd aan de NAR.

2. De auteur bereidt een proefschrift voor getiteld “Arbeidstijd en vrije tijd in het arbeidsrecht: een 
juridisch onderzoek naar work-life balance”.

3. Wet 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse 
bepalingen, BS 29 augustus 2013. 

4. Van 65 naar 78 uren (of 91 uren op jaarbasis). Die laatste grens kan verhoogd worden tot 130 of 143 
uren na de procedure van het KB van 11 september 2013 (KB 11 september 2013 tot vaststelling 
van de onderhandelingsprocedures voor het verhogen van de interne grens van de arbeidsduur die 
in de loop van een referteperiode moet worden nageleefd en van het quotum overuren waarvoor 
de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, §1bis en §2bis van de 
Arbeidswet van 16 maart 1971, BS 19 september 2013).

5. Vroeger mocht de werknemer slechts maximum 65 uren (mogelijk verhoogd tot 130 uren na de pro-
cedure van het KB van 11 september 2013) overwerk geleverd wegens een buitengewone vermeer-
dering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid, aangeven zodat deze niet zouden meetellen 
voor het berekenen van het wekelijkse gemiddelde (en dus gecompenseerd werden met extra ver-
lof) maar gewoon worden uitbetaald. Deze externe limiet werd opgetrokken tot 91 uren (mogelijk 
verhoogd tot 130 of 143 uren na de procedure van het KB van 11 september 2013).

6. Indien de referentieperiode van de arbeidstijd wordt verlengd bij cao, dan wordt dit voortaan im-
mers automatisch opgenomen in het arbeidsreglement. Men moet dus niet meer de procedure tot 
aanpassing van het arbeidsreglement volgen.

7. Deze bijdrage werd op 5 februari 2016 afgesloten.
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De aanpassingen aan het arbeidstijdenrecht beperken zich echter niet tot de onder-
werpen die in de fiche 4 aan bod kwamen. Zo hebben de sociale partners kaderak-
koorden afgesloten voor de nachtarbeid in de e-commerce.8 Met de flexi-jobs in de 
horeca heeft de wetgever ook een nieuw arbeidsrechtelijk statuut gecreëerd.

De VRG-alumnidag vormt de ideale gelegenheid om enkele wijzigingen van het 
arbeidstijdenrecht in de private sector te bespreken. We beginnen met wat reeds 
gekend is: de flexi-jobs in de horeca. Vervolgens bespreken we twee voorontwer-
pen van wet rondom de glijdende werkroosters en deeltijdwerk. Het opzet van de 
bijdrage is een overzicht te verschaffen van de actuele ontwikkelingen.

I.   Wat er nu al is: Flexi-jobs in de horeca

De wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 
voerde de flexi-jobs in de horeca in.9 Het gaat om een nieuwe vorm van tewerkstel-
ling.10 We bespreken hieronder slechts de wijzigingen voor het arbeidsrecht, al zal 
de gunstige (para-)fiscale behandeling zeker mee de populariteit ervan bepalen.

§1. Personeel toepassingsgebied

De regeling is enkel van toepassing op de werknemers en werkgevers die ressorte-
ren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf of onder het paritair comité voor 
de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het 
hotelbedrijf.11 De Raad van State stelde zich overigens wel ernstige vragen bij deze 
beperking in het licht van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.12 

Niet iedereen kan met een flexi-job worden tewerkgesteld.

8. CAO 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce, http://www.werk.
belgie.be/. Dezelfde cao werd afgesloten in PC 201, 202, 202.01, 311 en 312. De sectorale kader-
cao is een “draaiboek’ dat een aantal basisprincipes bevat die op ondernemingsvlak op maat wor-
den ingevuld via cao of voor ondernemingen zonder syndicale delegatie via wijzigingen van het 
arbeidsreglement 

9. Wet 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015 
(hierna: wet 16 november 2015). Diezelfde wet verhoogde in artikel 31 en verder het aantal uren 
waarmee de arbeidsgrens kan worden overschreden en die op vraag van de werknemer niet moeten 
worden ingehaald op grond van artikel 26bis, §2bis Arbeidswet van 143 uren naar 300 uren of zelfs 
360 uren indien gebruik wordt gemaakt van een witte kassa. Deze maatregel heeft echter op zich 
niets met de ‘flexi-jobs’ te maken.

10. MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/1, p. 6.
11. Art. 2 wet 16 november 2015.
12. Advies van de Raad van State nr. 57.517/1 van 12 juni 2015, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/1, 

p. 52.
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Enerzijds zijn er voorwaarden voor het verleden. De flexi-jobwerknemer moet 
bij één of meerdere andere werkgever(s) al een tewerkstelling hebben gehad die 
minimaal gelijk is aan 4/5e van een voltijdse job van een referentiepersoon van 
de sector waarin de 4/5e tewerkstelling wordt gepresteerd,13 gedurende het derde 
kwartaal voorafgaand aan de tewerkstelling als flexi-jobwerknemer.14 Schorsings-
periodes worden meegeteld, in tegenstelling tot prestaties geleverd als flexi-job-
werknemer, als leerling, als student, als werknemer tot de leeftijd van 18 jaar en als 
gelegenheidswerknemer in de horeca of land- en tuinbouwsector.15 De kwartaal-
voorwaarde betekent dat een tewerkstelling in het kader van een flexi-job steeds 
op kwartaalbasis gebeurt en dat elk kwartaal opnieuw moet worden beoordeeld of 
een bepaalde werknemer onder het stelsel van flexiarbeid kan werken.16 De andere 
tewerkstelling kan zowel binnen de horecasector plaatsvinden als daarbuiten.17

Anderzijds zijn er ook beperkingen voor het ogenblik dat de prestaties in het kader 
van de flexi-job geleverd worden. De flexi-jobwerknemer mag zich ten eerste op 
dat ogenblik niet in een opzeggingstermijn bevinden.18 De wet formuleert geen 
beperkingen, zodat elke opzeggingstermijn bij eender welke werkgever en niet 
slechts de flexi-jobaanbieder een tewerkstelling als flexi-jobwerknemer verhindert, 
en zelfs al geldt de opzeggingstermijn voor een beperkte deeltijdse tewerkstelling. 
De flexi-jobwerknemer mag zich ten tweede ook niet in een periode bevinden ge-
dekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding “ten laste 
van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent”.19 Met andere woorden, een 
opzeggingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding verhindert enkel een te-
werkstelling als flexi-jobwerknemer als de flexi-jobaanbieder er de schuldenaar 
van is. Ten derde mag de flexi-jobwerknemer niet op hetzelfde moment tewerk-
gesteld zijn “onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van 
minimaal 4/5e van een voltijdse job van een referentiepersoon van de sector bij 
de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent”.20 De werknemer mag dus wel 
degelijk reeds in de horeca werken of zelfs in dienst zijn van dezelfde werkgever, 
alleen mag deze arbeidsovereenkomst geen 4/5de tewerkstelling bedragen. Een ar-
beidsovereenkomst van 3/5de combineren met een flexi-jobovereenkomst kan bij-
voorbeeld wel (de voorwaarde van 4/5de tewerstelling moet immers op een ander 
tijdstip voldaan zijn: nl. in het derde kwartaal voorafgaand aan de tewerkstelling 

13. Uit deze duidelijke bewoordingen blijkt dat de referentiepersoon een werknemer is die niet bij de 
werkgever werkt waar de flexi-job plaats vindt, in tegenstelling tot wat de memorie van toelichting 
daarover zegt (MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2014-15, 
nr. 1297/1, p. 9).

14. Art. 4, §1, lid 1 wet 16 november 2015.
15. Art. 4, §2 wet 16 november 2015.
16. MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/1, p. 

9. Mogelijks zullen werkgevers daardoor geneigd zijn maximaal een arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur van een kwartaal af te sluiten.

17. Verslag namens de commissie voor de sociale zaken uitgebracht door mevrouw Nahima Lanjri, 
Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/4, p. 18.

18. Art. 4, §1, tweede lid, c) wet 16 november 2015.
19. Art. 4, §1, tweede lid, b) wet 16 november 2015.
20. Art. 4, §1, tweede lid, a) wet 16 november 2015.
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als flexi-jobwerknemer). De wet spreekt slechts van het begrip ‘werkgever’. De 
leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen in de NAR stelden echter 
dat er minstens een uitbreiding zou moeten zijn naar het verbod op tewerkstelling 
bij andere juridische entiteiten onder dezelfde technische bedrijfseenheid.21

Het is de werkgever zelf die moet nagaan of de werknemer aan de voorwaarden 
voldoet. Voldoet hij niet en wordt hij toch als flexi-jobwerknemer aangegeven, dan 
wordt de tewerkstelling als een gewone tewerkstelling beschouwd en worden de 
gewone verschuldigde socialezekerheidsbijdragen voor deze tewerkstelling bere-
kend op het flexiloon, verhoogd met een door de Koning te bepalen percentage 
van het flexiloon, dat niet lager ligt dan 50% en niet hoger ligt dan 200% van het 
flexiloon.22 

§2. Raamovereenkomst

De werknemer en de werkgever moeten een raamovereenkomst sluiten waarin zij 
de identiteit van de partijen opnemen; de wijze waarop en de voorafgaande termijn 
waarbinnen de flexi-jobarbeidsovereenkomst door de werkgever aan de werkne-
mer moet worden voorgesteld; een beknopte beschrijving van de uit te oefenen 
functie(s); het flexiloon met inachtneming van het minimum zoals bepaald bij arti-
kel 5; en de tekst van artikel 4, §1.23 

De raamovereenkomst kan worden gesloten voor een bepaalde of onbepaalde tijd 
en houdt zelf geen verbintenis in tot het sluiten van één of meerdere arbeidsover-
eenkomsten.24 De memorie van toelichting verduidelijkt dat de werknemer bij ver-
schillende werkgevers een raamovereenkomst kan sluiten.25

Aan een raamovereenkomst die slechts de verplichte vermeldingen bevatten, kun-
nen volgens de memorie van toelichting geen rechten en verplichtingen worden 
ontleend.26 Een herkwalificatie als arbeidsovereenkomst is natuurlijk wel altijd mo-
gelijk als de raamovereenkomst onzorgvuldig is opgesteld. 

De raamovereenkomst dient ter bescherming van de belangen van de werknemer.27 
De wet zou er ook toe moeten strekken om te voorkomen dat “er sprake is van 
een “oproepsysteem”, waarbij met een flexiwerknemer zomaar contact kan worden 

21. Advies NAR nr. 1944 betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen 
van 24 juni 2015, www.cnt-nar.be.

22. Art. 26 wet 16 november 2015.
23. Art. 6, §2, lid 1 wet 16 november 2015.
24. MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/1, p. 10.
25. MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/1, p. 11.
26. MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/1, p. 10.
27. Verslag namens de commissie voor de sociale zaken uitgebracht door mevrouw Nahima Lanjri, 

Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/1, p. 18.
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opgenomen om te komen werken”.28 Het is echter niet duidelijk hoe dit voornemen 
is omgezet in wettelijke bepalingen of hoe de raamovereenkomst in de praktijk een 
‘oproepsysteem’ moet voorkomen.29

Wordt er geen of geen correct opgestelde raamovereenkomst afgesloten, dan kan de 
arbeidsovereenkomst die vervolgens wordt gesloten niet als een flexi-jobarbeids-
overeenkomst worden beschouwd.30 Is de flexi-jobwerknemer een uitzendkracht, 
dan worden deze bepalingen opgenomen in de uitzendovereenkomst. Ontbreken 
deze bepalingen, dan kan de arbeidsovereenkomst die daarop volgt opnieuw geen 
flexi-jobarbeidsovereenkomst zijn.31

§3. Flexi-jobovereenkomst

Vervolgens sluiten de partijen een flexi-jobovereenkomst. Deze kan enkel voor 
bepaalde tijd of welomschreven werk worden gesloten.32 Ze kan zowel schriftelijk 
als mondeling worden gesloten.33

De wet bepaalt verder uitdrukkelijk dat de Arbeidsovereenkomstenwet van toepas-
sing is, behalve voor wat de bijzondere bepalingen in de wet betreft.34 Artikel 10 
Arbeidsovereenkomstenwet is bijgevolg van toepassing, zodat de werkgever zal 
moeten aantonen dat de verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van 
bepaalde duur “gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens 
andere wettige redenen”. Volgens de memorie van toelichting laat de aard van de 
arbeid verricht in het kader van de flexi-job toe af te wijken van het verbod van het 
sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd”.35 Het Hof 
van Justitie oordeelde nochtans dat de mogelijkheid om rekening te houden met 
de specifieke behoeften van een sector niet zover gaat dat lidstaten zich kunnen 
onttrekken aan de verplichting om adequate maatregelen te treffen om misbruik 
van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te voorkomen en 
eventueel te bestraffen.36

28. Verslag namens de commissie voor de sociale zaken uitgebracht door mevrouw Nahima Lanjri, 
Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/4, p. 21.

29. L. Van Goethem, “Flexi-jobs en ‘goedkope’ overuren”, Fiscale actualiteit 2015, afl. 41, (9), 10.
30. Art. 6, §2, lid 2 wet 16 november 2015.
31. Art. 7 wet 16 november 2015.
32. Art. 8 wet 16 november 2015.
33. Art. 10 wet 16 november 2015.
34. Art. 9 wet 16 november 2015.
35. MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 1297/1, p. 12.
36. Naar Luxemburgs recht konden losse medewerkers in de amusementsindustrie onbeperkt worden 

tewerkgesteld met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dat is volgens het 
Hof van Justitie echter in strijd met de door het EVV, Unice en CEEP op 18 maart 1999 gesloten 
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het Groothertogdom Luxem-
burg voerde nochtans aan dat de losse medewerkers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
in de amusementsindustrie gebruikelijk worden tewerkgesteld op tijdelijke arbeidsplaatsen (HvJ 26 
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Naast de bepalingen rondom arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, kunnen 
ook de bepalingen rondom deeltijdwerk van toepassing zijn. De deeltijdwerker is 
de werknemer wiens normale arbeidsduur, berekend op weekbasis of als gemiddel-
de over een werkperiode van maximaal een jaar, minder is dan die van een voltijdse 
werknemer in een vergelijkbare situatie.37 Wordt de flexi-jobwerknemer gedurende 
de maand juli aangenomen voor het presteren van bijvoorbeeld 20 uur per week, 
dan zal hij een deeltijdwerker zijn en moet bijvoorbeeld de voorwaarde van mini-
mum een derde van een voltijdse tewerkstelling worden gerespecteerd.38 Om de 
bescherming als deeltijdwerker te vermijden, zal in de praktijk daarom misschien 
eerder voor kortere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden gekozen.

Met uitzondering van de arbeidstijd van jeugdige werknemers, wordt ter bereke-
ning van de arbeidsduurgrenzen van de Arbeidswet per contract en niet per hoofd 
geteld.39 De wet bepaalt ook niets bijzonders ter beperking van de flexi-jobs, zodat 
in principe naast de 4/5de tewerkstelling bij een andere werkgever nog voltijds als 
flexi-werknemer kan worden gewerkt.

§4. Flexiloon

Bovendien moet er een flexiloon worden betaald. De hoogte ervan wordt vastgesteld 
in de raamovereenkomst en bedraagt minimaal 8,82 euro per uur (te indexeren).40 
Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67% van het flexiloon en moet samen met het 

februari 2015, nr. C-238/14, Europese Commissie / Groothertogdom Luxemburg, NB Arbeidsrecht 
2015, afl. 3, www.instituutvoorarbeidsrecht.be (weergave P. Van den Bergh)).

37. Art. 2 2° wet 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijd-
werkers, BS 13 maart 2002, err. BS 3 april 2002. 

38. De wetgever ging zelf blijkbaar ook uit van deze situatie, aangezien er uitdrukkelijk wordt bepaald 
dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van een variabel rooster, artikel 159 en onderafdeling 2 van 
afdeling 2 van hoofdstuk 4 van titel II van de programmawet van 22 december 1989 en artikel 38bis 
van de arbeidswet van 16 maart 1971 niet van toepassing zijn (zie verder) (Art. 11 wet 16 november 
2015).

39. Art. 19, lid 2 Arbeidswet vs. art. 30, 3° Arbeidswet. In de herzieningspogingen van de Arbeids-
tijdrichtlijn 2003/88/EG werd door het Europees Parlement overigens voorgesteld een overweging 
in te voeren volgens welke een werknemer met meer dan één arbeidsovereenkomst de arbeidstijd 
uit hoofde van elk van die overeenkomsten meegerekend moet worden bij de berekening van de 
arbeidstijd. Hoewel dit volgens de Europese Commissie meer in overeenstemming zou zijn met de 
doelstellingen van de richtlijn, zijn er op dat vlak grote verschillen tussen de lidstaten waardoor 
een overeenstemming bereiken in de Raad onmogelijk zou zijn. De Europese Commissie wees het 
amendement dan ook af (Adv.Comm. 4 februari 2009, overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde 
alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Euro-
pees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten 
van de organisatie van de arbeidstijd houdende wijziging van het voorstel van de Commissie over-
eenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag, COM(2009) 57 definitief, 12).

40. De werknemer betaalt op dat bedrag geen bedrijfsvoorheffing of socialezekerheidsbijdragen. De 
werkgever betaalt een eenmalige bevrijdende betaling van 25%.
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flexiloon worden uitbetaald aan de werknemer.41 In de eerste teksten was overigens 
nog sprake van een flexiloon van 9,50 EUR, zonder recht op vakantiegeld.

De delegatie die de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in de NAR, meent 
daarom dat de wet het recht op jaarlijkse vakantie van de flexi-jobwerknemers 
schendt zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en de Arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG.42 De Arbeidstijdenrichtlijn bepaalt 
inzake de jaarlijkse vakantie dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten tref-
fen opdat aan alle werknemers een vakantie met behoud van loon van ten minste 
vier weken wordt toegekend. Deze minimumperiode kan niet door een financiële 
vergoeding worden vervangen, behalve in geval van beëindiging van het dienstver-
band.43 Volgens het Hof van Justitie volgt hieruit dat de richtlijn de regel invoert 
dat de werknemer in normale omstandigheden in het belang van een doeltreffende 
bescherming van zijn veiligheid en gezondheid daadwerkelijke rust moet kunnen 
genieten44. Het Handvest en de richtlijn handelen dus slechts over het enkel vakan-
tiegeld. Hoewel het Hof eerder oordeelde dat het vakantiegeld niet mag worden in-
begrepen in het loon (het zogenaamde ‘rolled-up holiday pay’), heeft het nog geen 
uitspraak gedaan over wanneer dat vakantiegeld dan moet worden betaald.45 De 
rechtspraak zal moeten uitwijzen of het recht op vakantie van flexi-job werknemers 
gewaarborgd is. Enerzijds hebben zij wel degelijk recht op enkel vakantiegeld, al-
leen wordt hen dit onmiddellijk uitbetaald. Anderzijds verhindert de wet niet dat 
flexi-jobwerknemers zonder onderbreking een heel jaar lang werken. De delegatie 
die de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in de NAR meent overigens nog 
dat “in de hypothese dat deze artificiële constructie stand zou houden”, afbreuk 
wordt gedaan aan “het recht op een billijk loon”46

41. Art. 5 wet 16 november 2015.
42. Advies NAR nr. 1971 betreffende flexi-jobs van 26 januari 2016, www.cnt-nar.be.
43. Art. 7 Richtl. Raad en EP nr. 2003/88/EG, 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de 

organisatie van de arbeidstijd, Pb.L. 18 november 2003, afl. 299.
44. HvJ 26 juni 2001, C-173/99, The Queen / Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broad-

casting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), Jur. 2001, I, 4881, ov. 44; 
HvJ 18 maart 2004, C-342/01, María Paz Merino Gómez / Continental Industrias del Caucho SA, 
Jur. 2004, I, 2605, ov. 30; HvJ 6 april 2006, C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging v. Staat 
der Nederlanden, Jur. 2006, I, 3423, ov. 29; HvJ 20 januari 2009, Gevoegde zaken C-350/06 en 
C-520/06, Gerhard Schultz-Hoff tegen Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06) en Stringer 
et al. / Her Majesty’s Revenue and Customs (C-520/06), Jur. 2009, I, 179, ov. 23.

45. HvJ 16 maart 2006, nr. C-131/04 en C-257/04, C. D. Robinson-Steele v. R. D. Retail Services Ltd 
(C-131/04), Michael Jason Clarke v. Frank Staddon Ltd en J. C. Caulfield en anderen v. Hanson 
Clay Products Ltd (C-257/04), Jur. 2006, I, 2531.

46. Advies NAR nr. 1971 betreffende flexi-jobs van 26 januari 2016, www.cnt-nar.be.
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§5. Handhaving

De wet bepaalt dat de werkgever zowel de raamovereenkomst als de flexi-job-
arbeidsovereenkomst moet bijhouden op de plaats van de tewerkstelling van de 
flexi-jobwerknemer.47 

Ook de gepresteerde uren moeten worden bijgehouden. De wet bepaalt enerzijds 
dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van een variabel rooster, artikel 159 en 
onderafdeling 2 van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van titel II van de programmawet 
van 22 december 1989 en artikel 38bis Arbeidswet niet van toepassing zijn.48 An-
derzijds legt de wet onder de titel “wijzigingen inzake de sociale zekerheid” op dat 
de werkgever die een beroep doet op flexi-jobwerknemers moet gebruik maken van 
een systeem dat voor iedere afzonderlijke flexi-jobwerknemer het juiste tijdstip van 
begin en einde van de arbeidsprestatie registreert en bijhoudt.49 Bij KB moet wor-
den uitgewerkt waaraan dit systeem moet voldoen en hoelang de geregistreerde ge-
gevens moeten worden opgeslagen.50 De registratie kan ook via de geregistreerde 
kassa gebeuren.51

Wanneer een flexi-jobwerknemer aangetroffen wordt op de arbeidsplaats, terwijl 
het juiste tijdstip van begin en einde van een taak of een arbeidsprestatie niet is 
geregistreerd en bijgehouden, dan geldt een weerlegbaar vermoeden dat de flexi-
jobwerknemer gedurende het betreffende kwartaal als voltijds werknemer was te-
werkgesteld.52 Dit vermoeden is ingesteld onder de titel “wijzigingen inzake de 
sociale zekerheid”. Net zoals dat het geval is bij deeltijdwerk (zie het vermoeden 
in artikel 171 Programmawet 22 december 1989 en 22ter RSZ-wet), kan de werk-
nemer zich hier wellicht niet beroepen om een voltijds loon te vorderen zonder aan 
te tonen dat hij voltijds prestaties heeft geleverd.53 

Tot slot zijn sociale strafsancties van niveau 3 mogelijk voor de werkgever, zijn 
aangestelde of lasthebber, die flexi-jobwerknemers tewerkstelt zonder het juiste 
tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie via een systeem te registreren 
en bij te houden.54

47. Art. 12 wet 16 november 2015.
48. Art. 11 wet 16 november 2015.
49. Art. 24, lid 1 wet 16 november 2015.
50. Art. 24, lid 2 wet 16 november 2015.
51. Art. 24, lid 3 wet 16 november 2015.
52. Art. 25 wet 16 november 2015.
53. Cass. 4 oktober 1999, S.970153.F, www.juridat.be en Cass. 28 april 1997, S.960040.N, RW 1997-

98, 440, noot. Deze arresten betreffen weliswaar een oudere versie van artikel 171 programmawet 
22 december 1989, maar in de memorie van toelichting bij de programmawet die artikel 171 wij-
zigde tot zijn actuele versie, werd expliciet verwezen naar dit cassatiearrest zodat ook de huidige 
versie van artikel 171 Programmawet in die zin moet worden geïnterpreteerd (MvT bij het ontwerp 
van Programmawet, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 2081/001, 52).

54. Art. 28 wet 16 november 2015.
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II.   Wat (misschien) zal komen

Twee voorontwerpen van wet worden momenteel voorbereid die verder bouwen op 
de hogervermelde fiche 4. Een eerste rondom glijdende werkroosters, een tweede 
rondom vereenvoudiging van deeltijdwerk.

De (ontwerp-)memories van toelichting stellen dat de huidige regering verder wil 
gaan met de vereenvoudiging en modernisering van de reglementering betreffende 
de organisatie van de arbeid en de arbeidsduur door deze flexibeler te maken. Vol-
gens de ontwerp-memories van toelichting is het beter verzoenen van het profes-
sioneel leven met het familieleven, de zorgen voor zijn naasten en het sociale le-
ven, door middel van de invoering van regels op het vlak van arbeidsduur die zijn 
aangepast aan de noden van de mensen, één van de prioriteiten in het kader van de 
Ronde Tafel “werkbaar werk” georganiseerd door de huidige minister van Werk.

§1. Glijdende werkroosters

Het systeem van glijdende werkroosters is een oud zeer. Een systeem van glijdende 
uurroosters, waarbij werknemers zelf het begin en einde van hun arbeidsdag kiezen 
mits het respecteren van bepaalde stamuren en een vaste arbeidsduur per dag, wijkt 
in principe af van de verplichting die op de werkgever rust om de aanvang en het 
einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden vast te 
leggen in het werkrooster. 

In de rechtsleer wordt echter gesteld dat glijdende werkroosters wel gedoogd wer-
den door de sociale inspectie, op voorwaarde dat er andere manieren zijn om de 
arbeidstijd te controleren, zoals tijdsregistratie.55 Ook flexibele uurroosters, waarbij 
weliswaar bepaalde stamuren worden gerespecteerd, maar niet per definitie elke 
dag hetzelfde aantal uren wordt gewerkt, worden volgens de rechtsleer gedoogd 
mits een andere controle mogelijk is. De werkgever zal echter wel de regels rond-
om arbeidsduurbeperking moeten respecteren. Bovendien, zodra de grenzen van 
artikel 29 Arbeidswet worden overschreden, zal overloon verschuldigd zijn.56 

Een bijkomende moeilijkheid vormen glijdende werkroosters in het geval van 
deeltijdwerk. Volgens Blomme volgt uit de verplichting tot betaling van overloon 
voor bijkomende uren boven het toegestane krediet dat het systeem van glijdende 
werkroosters ‘moeilijk verenigbaar’ is met deeltijdwerk. Bijkomende uren zijn im-
mers ook de uren verricht buiten de werkroosters, de zogenaamd verschoven uren. 

55. J.-M. Souvereyns en D. Delatour, «Les obligations légales liées au mesurage et au contrôle du 
temps de travail» in S. Gilson en L. Dear (eds.), La loi sur le travail. 40 ans d’application de la loi 
du 16 mars 1971, Limal, Anthemis, 2011, (217-268), 245.

56. J.-M. Souvereyns en D. Delatour, «Les obligations légales liées au mesurage et au contrôle du 
temps de travail» in S. Gilson en L. Dear (eds.), La loi sur le travail. 40 ans d’application de la loi 
du 16 mars 1971, Limal, Anthemis, 2011, (217-268), 245 ; F. Blomme, Arbeidsduur in de private 
en openbare sector. Rigiditeit en flexibiliteit, Brugge, Vanden Broele, 2011, 641.
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Door het toepassen van glijdende werkroosters, verhindert men volgens Blomme 
dat er sprake kan zijn van ‘verschoven uren’ zodat het recht van de werknemer op 
overloon wordt ingeperkt.57 

Nochtans worden glijdende roosters vaak toegepast in ondernemingen. De soci-
ale partners belastten dan ook een NAR-commissie ermee om een raam-cao uit te 
werken “die de bakens bepaalt die in acht moeten worde genomen door de onder-
neming die overweegt om een regeling van glijdende werktijden in te voeren”.58 
Maar ook al bevat de fiche 4 een uitgebreide opsomming van punten waarmee 
moet rekening worden gehouden bij het installeren van een systeem van glijdende 
roosters, werd er in de NAR toch geen akkoord bereikt.59 Terug naar af dus. Erger 
nog, gevreesd wordt dat de sociale inspectie zijn (onofficiële) gedoogbeleid niet 
meer zal kunnen volhouden nu de sociale partners geen akkoord bereiken rondom 
de glijdende roosters.

De wetgever doet een nieuwe poging om een en ander te regelen. Volgens de ont-
werp-memorie van toelichting is het voorontwerp van wet in ruime mate geïnspi-
reerd door de werkzaamheden in de NAR en is het essentieel om een juridisch ka-
der te creëren die de rechtszekerheid waarborgt aangezien in de praktijk bepaalde 
ondernemingen reeds glijdende uurroosters gebruiken. We bespreken hieronder de 
contouren van het voorontwerp van wet, dat momenteel wordt afgestemd met de 
sociale partners.

57. F. Blomme, Deeltijdse arbeid, Brugge, Vanden Broele, 2011, 89. Merk op dat ook bij voltijders glij-
dende werkroosters slechts gedoogd worden en in principe afwijken van de verplichting die op de 
werkgever rust om de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van 
de rusttijden vast te leggen in het werkrooster. Glijdende werkroosters worden bij voltijdse roosters 
echter gedoogd door de sociale inspectie, op voorwaarde dat er andere manieren zijn om de ar-
beidstijd te controleren, zoals tijdsregistratie (J.-M. Souvereyns en D. Delatour, “Les obligations 
légales liées au mesurage et au contrôle du temps de travail” in S. Gilson en L. Dear (eds.), La loi 
sur le travail. 40 ans d’application de la loi du 16 mars 1971, Limal, Anthemis, 2011, (217-268), 
245).

58. Fiche 4 modernisering arbeidsrecht, titel 4 schoolbelcontracten.
59. De punten opgenomen in de fiche 4 zijn met name: Aanpassing wet arbeidsreglement/Wet 71; privé 

(cao NAR) => indien niet ressorteren onder wet 68: eigen overlegorganen => publieke sector en 
onderwijs; sociaal overleg (één niveau op bedrijfsvlak); behoefte werknemers combinatie privéle-
ven/beroepsleven en mobiliteitsprobleem; “vrijwillig” karakter voor de werknemer: de werknemer 
kiest binnen de glijtijden het uur van aankomst en van vertrek dat hem past; bv. de invoering van de 
glijdende werktijden mag er niet toe leiden dat het huidige werkrooster niet langer kan worden aan-
gehouden; rekening houdend met organisatorische noodwendigheden van het bedrijf; realistische, 
duidelijk afgebakende grenzen, rekening houdend met regels en grenzen van de huidige regelingen 
(stam- en glijtijden); registreren, constante toegankelijkheid en transparantie zowel voor de werk-
nemer als voor de inspectie; afbakening toepassingsgebied volgens objectieve criteria: mogelijk 
maken voor de deeltijdse werknemers; zonder afbreuk te doen aan het gewaarborgd dagloon (art. 
27, wet 78); zonder afbreuk te doen aan de bestaande systemen die beantwoorden aan de door de 
sociale inspectie gestelde voorwaarden.
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A. Voorwaarden

Het wetsontwerp voorziet twee grote voorwaarden: een ondernemings-cao of ar-
beidsreglement met verplichte vermeldingen, en een tijdsregistratiesysteem. 

1. Ondernemings-cao of arbeidsreglement

Het voorontwerp van wet zou een artikel 20ter Arbeidswet invoeren waarmee 
de glijdende roosters een wettelijk kader zouden krijgen. Glijdende werkroosters 
kunnen bij ondernemings-cao of arbeidsreglement worden ingevoerd.60 Deze on-
dernemings-cao of dit arbeidsreglement moet minstens het volgende vermelden: 
“1° de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die moet worden nageleefd binnen de 
referteperiode die 3 maanden bedraagt tenzij de collectieve arbeidsovereenkomst 
of het arbeidsreglement een langere duur bepaalt zonder evenwel een jaar te over-
schrijden; 2° de uren van verplichte aanwezigheid van de werknemer in de onder-
neming, hierna genoemd de stamtijd; 3° de uren van de variabele periodes, hierna 
genoemd glijtijd, waarbinnen de werknemer zelf zijn aankomst, vertrek en rust-
pauzes bepaalt; de dagelijkse arbeidsduur kan negen uur niet overschrijden; 4° het 
aantal uren dat kan worden gepresteerd onder of boven de grens van de gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur vastgelegd in de onderneming zonder dat de wekelijkse 
arbeidsduur 45 uren kan overschrijden. Rustdagen zouden worden meegeteld voor 
de wekelijkse arbeidsduur volgens de gemiddelde dagelijkse arbeidsduur vermeld 
in het arbeidsreglement.

Bovendien zou het arbeidsreglement sowieso moeten worden aangepast en het 
begin en het einde van de stamtijd en de glijtijd en de duur van de rustpauzes 
bepalen; de maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur; de gemiddelde dage-
lijkse arbeidsduur; het begin en het einde van de periode waarbinnen de wekelijkse 
arbeidsduur gemiddeld moet worden nageleefd; de nadere regels en voorwaarden 
van recuperatie tijdens de referteperiode van de uren die meer of minder werden 
gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur; en de specifieke sancties 
in geval van niet-naleving door de werknemer van de regels die van toepassing 
zijn op het glijdend uurrooster.61 Er wordt niet verduidelijkt wat deze sancties mo-
gelijks zouden kunnen zijn. Merk op: ook wanneer een cao werd afgesloten zou 
de procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement moeten worden doorlo-
pen. Er wordt niet in een automatische aanpassing voorzien zoals in artikel 20bis 
en 26bis Arbeidswet, ook al vermeldt de fiche 4 “sociaal overleg (een niveau op 
bedrijfsvlak”).62

Wat opvalt is dat er weinig inhoudelijke voorwaarden worden gesteld aan de stam- 
en glijtijden. Zolang minder dan 9 uur per dag en 45 uren per week wordt gewerkt 
en de variabiliteit op voorhand wordt vastgelegd en een zekere minimale stamtijd 

60. Art. x voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
61. Art. x + 7 voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
62. Art. 12ter en 12ter/1 Arbeidsreglementenwet.
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wordt voorzien, is in feite alles mogelijk. In tegenstelling tot wat het geval is bij 
artikel 20bis Arbeidswet, wordt er bijvoorbeeld niet bepaald hoeveel meer dan de 
stamtijd kan worden gewerkt.63

2, Tijdsregistratie

In de discussies in de NAR werd er uitvoerig stilgestaan bij of en hoe de gepres-
teerde tijd zou moeten worden geregistreerd. Het voorontwerp van wet voorziet nu 
dat een ‘tijdsregistratiesysteem’ moet worden voorzien door de werkgever die van 
glijdende werkroosters gebruik wil maken dat voor elke betrokken werknemer per 
dag volgende gegevens bevat: de identiteit van de werknemer die wordt tewerkge-
steld op basis van een glijdend rooster; het precieze begin van zijn prestaties; het 
precieze einde ervan en zijn rustpauzes.64 

De ontwerp-memorie van toelichting verduidelijkt dat het niet vereist is dat de re-
gistratie elektronisch gebeurt. Het spreekt zich niet uit over of een louter bijhouden 
van timesheets in Excel volstaat. Werknemers zouden misschien kunnen voorhou-
den dat een dergelijke sheet geen ‘systeem’ is zoals vereist in het voorontwerp van 
wet, al lijkt dit argument vergezocht. Wat ook niet wordt verduidelijkt, is of en bin-
nen welke grenzen het toegelaten is dat de werkgever de geregistreerde tijd afrondt.

De gegevens moeten worden bijgehouden gedurende de lopende referteperiode en 
gedurende een periode van vijf jaar na afloop van de dag waarop de gegevens be-
trekking hebben.65 

Zowel de sociale inspectie als de werknemer moeten toegang hebben tot de ge-
gevens. Bovendien moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer “kennis 
kan nemen van het precieze aantal uren dat hij binnen de referteperiode bedoeld in 
§2, 1°, op basis van een glijdend rooster, meer of minder heeft gepresteerd dan de 
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van het glijdend rooster”.66

3, Respecteren van de grenzen 

Volgens het voorontwerp van wet zouden de grenzen kunnen worden overschreden 
in geval van buitengewone vermeerdering van werk (artikel 25 Arbeidswet) of ar-
beid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval of dringende 
arbeid aan machines of materieel en arbeid die door een onvoorziene noodzakelijk-
heid wordt vereist (art. 26 Arbeidswet).67 Glijdende werkroosters mogen dus niet 
gecombineerd worden met structurele uitzonderingen op de arbeidsduurgrenzen 

63. Dezelfde grens als 9 uur per dag en 45 uren per week wordt in artikel 20bis Arbeidswet gehanteerd, 
maar artikel 20bis Arbeidswet bepaalt daarnaast dat de uren die meer of minder mogen worden 
gepresteerd per dag 2 uren en per week 5 uren bedragen.

64. Art. x voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
65. Art. x voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
66. Art. x voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
67. Art. x voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
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zoals beschreven in de Arbeidswet, zoals ploegenarbeid (art. 22, 1° Arbeidswet) of 
voor werknemers tewerkgesteld aan werken van vervoer, laden en lossen (art. 24, 
§1, 2° Arbeidswet). 

Het voorontwerp van wet bepaalt nog dat wanneer de werknemer op het einde van 
de referteperiode meer of minder uren heeft gepresteerd dan de gemiddelde weke-
lijkse arbeidsduur als gevolg van het zich voordoen van “een geval van overmacht 
die de werknemer verhindert om tijdens een deel van de referteperiode te werken”, 
de recuperatie van deze uren zal kunnen gebeuren binnen de drie maanden die 
volgen op het einde van de referteperiode. Het was wellicht duidelijker geweest 
als uitdrukkelijk naar wetsbepalingen was verwezen om aan te geven wat men 
verstaat onder ‘overmacht’. Blijkbaar bedoelt men “schorsingen van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, zoals ziekte” van de werknemer. De vraag blijft of 
men alle schorsingsgronden bedoelt. Hopelijk zal dit punt worden verduidelijkt in 
het wetsontwerp.

In de Arbeidswet wordt echter niet uitdrukkelijk gezegd welke situaties over-
machtssituaties zijn, zodat het duidelijker en consistenter was geweest als de wet-
gever uitdrukkelijk naar wetsartikelen had verwezen. Wellicht bedoelt men alle 
situaties van artikel 26 Arbeidswet. Dan blijft deze bepaling opmerkelijk aangezien 
voor arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval en 
dringende arbeid aan machines of materieel voor de eigen werkgever in principe 
geen inhaalrust verschuldigd is.68 

B. Gevolgen

1. Overloon 

Worden de regels nageleefd, dan zou er geen overloon verschuldigd zijn aangezien 
het nieuwe artikel 20ter aan het tweede lid van artikel 29, §2 Arbeidswet wordt 
toegevoegd.69 Daardoor kan er gewerkt worden tot 9 uur per dag en 45 uur per 
week, zonder dat er overloon verschuldigd is. De ontwerp-memorie van toelichting 
bepaalt nochtans dat de regeling van glijdende uurroosters geen afbreuk doet aan 
de wettelijke bepalingen inzake overuren en volgens artikel 29 Arbeidswet is er 
overloon verschuldigd wanneer meer dan 40 uren per week wordt gewerkt. 

Het voorontwerp van wet rept met geen woord over deeltijdwerkers. Het KB van 
25 juni 1990 definieert als bijkomende uren echter slechts de uren gepresteerd 
buiten het werkrooster.70 Mogelijks zijn alle uren die binnen de grenzen van de 

68. Art. 26bis Arbeidswet.
69. Art. x + 3 voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd juncto art. 29, §2 Arbeids-

wet.
70. Art. 2, §2 KB 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde 

werknemers met overwerk, BS 30 juni 1990.
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glijdende roosters worden gepresteerd, geen bijkomende uren meer zijn waarvoor 
dus geen overloon verschuldigd is.

2. Gewone loon

Het voorontwerp van wet voorziet dat de werknemer in principe elke maand het-
zelfde gewone loon ontvangt, ook al is er in een maand minder gewerkt. Bij elke 
betaalperiode heeft de werknemer immers recht op het gewone loon voor de ge-
middelde wekelijkse arbeidsduur vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereen-
komst of het arbeidsreglement.71 

Aan artikel 23 Loonbeschermingswet zou evenwel worden toegevoegd dat op het 
loon van de werknemer in mindering mag worden gebracht het loon dat teveel 
werd betaald, wanneer de werknemer de uren die hij minder heeft gepresteerd dan 
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, niet op tijd heeft ingehaald.72 Uit de ont-
werp-memorie van toelichting blijkt dat ‘op tijd’ betekent: binnen de referentiepe-
riode of binnen de drie maanden die volgen op het einde van de referentieperiode 
wanneer het om een overmachtssituatie gaat waarvoor de uitzondering geldt. Het 
voorontwerp van wet maakt geen onderscheid naar gelang de oorzaak van het niet 
op tijd inhalen van te weinig gepresteerde uren bij de werkgever dan wel de werk-
nemer of beiden ligt. 

Omgekeerd, wanneer de werknemer te veel heeft gewerkt en niet op tijd inhaalrust 
heeft opgenomen, dan verduidelijkt de ontwerp-memorie van toelichting dat de 
werknemer geen aanspraak meer zal maken op deze rust en op de betaling van de te 
veel gepresteerde uren, “behalve in de hypothese waarin deze teveel gepresteerde 
uren zouden zijn verricht op vraag van de werkgever”. Een wettelijke basis bepaalt 
het voorontwerp van wet hiervoor niet. Bovendien is het maar de vraag hoe de 
werknemer zal kunnen aantonen dat de teveel gepresteerde uren zijn verricht op 
vraag van de werkgever. Inzake overloon, oordeelde het arbeidshof te Luik reeds 
dat de “vraag van de werkgever” ook stilzwijgend of impliciet kan gebeuren, door-
dat de werkgever nooit bezwaar heeft gemaakt tegen de overuren waarvan hij wist 
dat ze werden gepresteerd. Het recht op overloon kan dan slechts worden gewei-
gerd wanneer de werknemer de grenzen voor overloon heeft overschreden tegen de 
wil of precieze instructies van de werkgever in.73 

3. Gewaarborgd dagloon

Het voorontwerp van wet zou ook het gewaarborgd dagloon aanpassen door ar-
tikel 27 Arbeidsovereenkomstenwet aan te vullen dat wanneer gebruik wordt ge-
maakt van een glijdend rooster het recht op loon dat volgens het huidige artikel 

71. Art. x + 5 voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
72. Art. x + 6 voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
73. Arbh. Luik 8 februari 2011, AR 2010/AN/105, www.juridat.be.
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27 Arbeidsovereenkomstenwet verschuldigd is, wordt berekend op basis van de 
gemiddelde dagelijkse arbeidsduur.74 

Voor werknemers die, zich normaal naar het werk begevend, niet op het werk toe-
komen op voorwaarde dat de afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overko-
men is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil, is de situatie 
daarmee duidelijk. Werknemers die echter later dan gepland toekomen op het werk, 
zullen dat risico voortaan wellicht zelf moeten dragen. Zolang de werknemer nog 
binnen de glijtijd toekomt, zou men kunnen stellen dat hij niet ‘met vertraging’ op 
het werk is toegekomen en voorhouden dat artikel 27 Arbeidsovereenkomstenwet 
daarom niet speelt. Speelt artikel 27 Arbeidsovereenkomstenwet wel in dat geval, 
dan blijft het voor de werknemer erg moeilijk om te bewijzen wanneer hij plande 
toe te komen.

§2. Vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid

De wetgever wil deeltijdwerk vereenvoudigen en zou daarom wijzigingen aan-
brengen die betrekking hebben op de Arbeidsovereenkomstenwet, de Arbeidsre-
glementenwet en de Programmawet van 22 december 1989.75 

Het voorontwerp van wet beoogt alvast een aan te moedigen compromis. Volgens 
de (ontwerp-)memorie van toelichting voorziet het voorontwerp van wet “met 
name in een vereenvoudiging en modernisering van een aantal aspecten van de 
deeltijdse arbeid met het oog op de verlichting van de administratieve lasten voor 
de werkgevers, zonder evenwel afbreuk te doen aan de rechten van de deeltijdse 
werknemers en de bescherming van hun arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden 
en zonder te raken aan de bestaande garanties tegen mogelijke misbruiken en de 
bestaande controlemiddelen in de strijd tegen de sociale fraude”.76

We bespreken hieronder enkel wat de wetgever zou willen wijzigen. Voor een vol-
ledige bespreking van deeltijdarbeid, verwijs ik graag naar een bijdrage in de her-
nieuwde uitgave van de Blauwe Reeks.77

74. Art. x + 4 voorontwerp van wet glijdende uurroosters, niet gepubliceerd.
75. Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus1978, err. BS 30 augustus 

1978; wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, BS 5 mei 1965; programmawet 22 
december 1989, BS 30 december 1989, err. BS 4 april 1990.

76. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid, 1.
77. S. De Groof, “Deeltijdwerk” in F. Hendrickx en C. Engels (eds.), Arbeidsrecht, Deel 1, Brugge, 

die Keure, 2015, (299) 299-331.
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A.  Opname van de werkroosters in het arbeidsreglement en/of de 
arbeidsovereenkomst

Men wil allereerst af van de verplichting alle mogelijke werkroosters op te nemen 
in het arbeidsreglement. De Arbeidsreglementenwet bepaalt dat het arbeidsregle-
ment de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur 
van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid moet ver-
melden en dat voor de deeltijdwerkers deze vermeldingen afzonderlijk voor iedere 
deeltijdse arbeidsregeling moeten worden opgenomen.78 Voor deeltijdwerkers met 
een variabel uurrooster, kunnen per werknemer verschillende werkroosters worden 
opgenomen in het arbeidsreglement.79 Voor werkgevers betekent deze verplich-
ting een (administratieve) last aangezien het arbeidsreglement zal moeten worden 
aangepast telkens met een nieuw werkrooster wordt gewerkt. Veel werkgevers 
voorzien dan ook een ‘telefoonboek’ aan werkroosters in het arbeidsreglement om 
zoveel mogelijk vrijheid te behouden. Volgens de (ontwerp-)memorie van toelich-
ting is het daardoor voor deeltijdse werknemers, in het bijzonder diegenen met 
een variabel rooster, onmogelijk om zich een duidelijk beeld te vormen van hun 
rechten en plichten in dit verband waardoor de verplichting zijn doel voorbij schiet. 
Een ander doel van de verplichting was de controlefunctie door de sociale inspec-
tie, maar doordat de toegepaste roosters sinds de Programmawet moeten worden 
bekendgemaakt kan op een andere manier worden gecontroleerd dan via nazicht 
van de werkroosters in het arbeidsreglement.80 Reden genoeg om de verplichting 
volgens de opstellers van het voorontwerp van wet op de schop te nemen.

De algemene regel zal nog steeds zijn dat het arbeidsreglement “de aanvang en het 
einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen 
van regelmatige onderbreking van de arbeid moet vermelden”.81 De verbijzonde-
ring dat “voor de deeltijdse tewerkgestelde werknemers worden die vermeldingen 
afzonderlijk voor iedere deeltijdse arbeidsregeling opgenomen” zou echter worden 
afgeschaft.82 

Voor vaste en cyclische werkroosters betekent dit dat zij voortaan vrij zouden kun-
nen worden overeengekomen tussen de partijen, zonder dat het om werkroosters 
moet gaan die voorkomen in het arbeidsreglement.83 Om artikel 38bis Arbeidswet 
evenwel niet te schenden, moeten de roosters wel inpasbaar zijn in de arbeidstijd 
vastgesteld in het arbeidsreglement.84 Het voorontwerp van wet zou ook artikel 
158 van de programmawet van 22 december 1989 vervangen aangezien dat voor 

78. Art. 6, §1, 1° Arbeidsreglementenwet.
79. F. Blomme, Deeltijdse arbeid, Brugge, Vanden Broele, 2011, 80.
80. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid, 7.
81. Art. 6, §1, °1, lid 1 Arbeidsreglementenwet.
82. Art. 6, §1, °1, lid 2 Arbeidsreglementenwet juncto art. x, 1° voorontwerp van wet vereenvoudiging 

deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
83. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid, 3.
84. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid, 3 en 

9.
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cyclische roosters verwees naar het arbeidsreglement. Onder cyclus zou voortaan 
moeten worden verstaan “de opeenvolging van dagelijkse werkroosters in een 
vaste volgorde die bepaald wordt door de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse 
werknemer, schriftelijk vastgesteld overeenkomstig artikel 11bis van voornoemde 
wet van 3 juli 1978”.85

Voor deeltijders tewerkgesteld met een variabel rooster, zou het arbeidsreglement 
echter volgende elementen moeten vermelden: “a) het dagelijks tijdvak waarbin-
nen arbeidsprestaties kunnen worden voorzien; b) de dagen van de week waarop 
arbeidsprestaties kunnen worden voorzien; c) de minimale en maximale dagelijkse 
arbeidsduur; wanneer ook de deeltijdse arbeidsregeling variabel is, wordt boven-
dien de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur vermeld; d) de wijze waarop 
en de termijn waarbinnen de deeltijdse werknemers in kennis worden gesteld van 
hun werkroosters; (…).”86 Bovendien zou voor variabele roosters de Arbeidsover-
eenkomstenwet worden aangepast. Artikel 11bis Arbeidsovereenkomstenwet zou 
voortaan bepalen dat de arbeidsovereenkomst van de deeltijders moet aangeven dat 
met een variabel rooster wordt gewerkt, en dat de arbeidsovereenkomst (slechts) de 
overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling moet vermelden.87 De arbeidsovereen-
komst moet dus slechts de wekelijkse arbeidsduur bepalen, en niet alle mogelijke 
variabele werkroosters.88

Tot slot zou artikel 11bis Arbeidsovereenkomstenwet worden aangepast. Dat arti-
kel bepaalt nu dat wanneer er geen deeltijdse arbeidsovereenkomst werd afgesloten 
die voldoet aan de voorwaarden van artikel 11bis Arbeidsovereenkomstenwet, de 
werknemer de deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster kan kiezen die hem het 
meest gunstig zijn onder de werkroosters die ofwel in het arbeidsreglement bepaald 
zijn, ofwel, bij ontstentenis, uit elk ander document blijken waarvan het bijhou-
den is opgelegd door het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende 
het bijhouden van sociale documenten.89 Deze bepaling zou worden geschrapt en 
vervangen door de bepaling dat de werknemer de deeltijdse arbeidsregeling en 
werkrooster kan kiezen die hem het meest gunstig zijn “onder dewelke die worden 
toegepast in de onderneming”.90 

Het is opnieuw opvallend dat er geen inhoudelijke beperkingen worden gesteld 
aan de mate van variabiliteit en dit in weerwil van de fiche 4. Het voorontwerp van 
wet verwijst slechts naar de beperkingen in het arbeidsreglement, maar in theorie 
zou bijvoorbeeld een dagelijks tijdvak van 24 uur en dit van maandag tot zondag 
met een minimum van 2 uur en een maximum van 12 uur voldoen aan de voor-
waarden. Er zijn veel goede redenen om het ‘telefoonboek’ af te schaffen, maar een 

85. Art. x + 3 voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
86. Art. x, 2° voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
87. Art. x + 1, 1° voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
88. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid, 9 en 

10.
89. Art. 11bis Arbeidsovereenkomstenwet.
90. Art. x + 1, 2° voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
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alternatief voor een beperking op de variabiliteit is er met dit voorontwerp van wet 
niet gegeven.

B.  Bekendmaken van het toepasselijke variabele rooster

1. Termijn

In de huidige wetgevingspuzzel voorziet enkel de Programmawet een termijn wan-
neer de werknemer moet weten volgens welk variabel rooster hij zal moeten wer-
ken. Met name voorziet de Programmawet dat wanneer het werkrooster variabel 
is, de dagelijkse werkroosters ten minste vijf werkdagen vooraf ter kennis worden 
gebracht van de werknemers door middel van aanplakking van een bericht in de 
lokalen van de onderneming.91 Deze termijn kan evenwel worden gewijzigd door 
een algemeen verbindend verklaarde sector-cao.92 De termijn opgelegd door de 
Programmawet zou worden geschrapt, maar in plaats daarvan zou naar het arbeids-
reglement worden verwezen.93 De nieuwe wetgevingspuzzel zou bijgevolg wel een 
termijn behouden doordat de nieuwe Arbeidsreglementenwet zou bepalen dat het 
arbeidsreglement de termijn moet bepalen “met een minimum van 1 dag”.94 

Er is tussen de onderhandelaars wat discussie over of de termijn van 1 dag nu al 
dan niet een uitgangspunt is dat in veel gevallen zal gelden en de eerdere termijn 
van 5 dagen dus werd verlaagd. De fiche 4 voorzag slechts: “de afwijkingen van 
de verwittigingstermijnen op bedrijfsniveau zullen het voorwerp uitmaken van een 
versoepeling: cao op ondernemingsvlak of aanpassing van het arbeidsreglement”.95 
Doordat wordt gekozen voor een aanpassing van het arbeidsreglement, wordt ge-
vreesd dat werknemers (in sommige gevallen) weinig slagkracht zullen hebben om 
een betere termijn dan de minimumtermijn van 1 dag te onderhandelen. Bovendien 
is het maar de vraag hoe de overgangsmaatregel moet worden geïnterpreteerd. Vol-
gens het voorontwerp moeten ondernemingen waar variabele roosters reeds wor-
den toegepast binnen de zes maanden vanaf de dag volgend op de inwerkingtreding 
van de wet in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van de wet. 
Tot de inwerkingtreding van het aldus gewijzigde arbeidsreglement en “uiterlijk 
tot het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, blijven de regels van 
toepassing zoals zij van kracht waren tot de inwerkingtreding van deze wet”.96 Als 
dit betekent dat de termijn van 5 dagen automatisch komt te vervallen ook al past 
de onderneming het arbeidsreglement niet tijdig aan, dan is de minimumtermijn 
van 1 dag wel degelijk een ‘uitgangspunt’. In dat geval is het maar de vraag op 
welke manier dit tegemoet komt aan de prioriteit van de minister van Werk om het 

91. Art. 159 programmawet 22 december 1989, BS 30 december 1989, err. BS 4 april 1990.
92. Art. 159, §3 programmawet 22 december 1989, BS 30 december 1989, err. BS 4 april 1990.
93. Art. x + 4 voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
94. Art. x, 2° voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
95. Fiche 4 modernisering arbeidsrecht, niet gepubliceerd.
96. Art. x + 10 voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   42 22/02/2016   18:33:06



43

flexi-jobs, glijdende uurroosters en vereenvoudiging van deeltijdwerk
 

professioneel leven beter te verzoenen met het familieleven, de zorgen, voor zijn 
naasten en het sociale leven. Betekent dit daarentegen dat er na de overgangsperi-
ode en bij afwezigheid van een aanpassing van het arbeidsreglement niet meer kan 
gewerkt worden met variabele roosters, dan zullen de werkgevers daar wellicht niet 
onverdeeld gelukkig mee zijn. 

2. Vorm

De werknemers zouden vooraf in kennis worden gesteld van hun werkroosters 
“middels een schriftelijk en door de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden 
gedateerd bericht dat de individuele werkroosters bepaalt, op de wijze en binnen 
de termijn opgenomen in het arbeidsreglement, zoals opgelegd bij artikel 6, §1, 1°, 
derde lid, van voornoemde wet van 8 april 1965”.97 

De wijze voor het ter kennis brengen van de werkroosters kan volgens de (ont-
werp-)memorie van toelichting vrij worden bepaald, voor zover cumulatief aan 
volgende voorwaarden wordt voldaan. De methode moet betrouwbaar zijn: zij 
biedt de garantie dat het bericht en zijn inhoud op correcte wijze (d.w.z. zonder 
wijzigingen te ondergaan) worden overgemaakt aan de juiste persoon en dat de 
afzender identificeerbaar is; de methode is geschikt: zij is aangepast om het bericht 
en zijn inhoud over te maken en biedt de garantie dat de betrokken werknemers 
ermee bereikt kunnen worden; de methode is toegankelijk: de betrokken werkne-
mers hebben de mogelijkheid om kennis te nemen van het bericht en haar inhoud; 
zij hebben toegang tot het gebruikte medium. Volgens de (ontwerp-)memorie van 
toelichting kan het om een bericht in papieren of elektronische vorm gaan (bv. een 
per post verzonden brief, een fax, een e-mail, een bericht op het intranet van de on-
derneming,…), ten minste voor zover het op een betrouwbare, geschikte en toegan-
kelijke wijze wordt ter kennis gebracht. Het ter kennis brengen van de werkroosters 
via intranet van de onderneming zou mogelijk zijn voor zover alle betrokken werk-
nemers de mogelijkheid hebben om het intranet tijdig te consulteren.” De (ont-
werp-)memorie van toelichting verduidelijkt tot slot dat de bekendmaking zowel 
individueel als collectief kan gebeuren, voor zover de werkroosters voor iedere 
werknemer afzonderlijk worden bepaald.98 We kunnen ons opnieuw de vraag stel-
len of de sociale partners en met name de vakbonden een collectief bericht op het 
intranet van de onderneming voor ogen hadden wanneer zij een akkoord bereikten 
om een ‘individuele verwittiging’. Blijkbaar kan de werkgever verwachten dat de 
werknemer elke dag het intranet nakijkt om te weten of hij de volgende dag moet 
werken, een vreemde manier om de verzoening van werk en privéleven te steunen.

97. Art. x + 4 voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
98. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid, 8 en 

9.
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De wetgever zou ook de huidige dubbele bekendmaking (individueel en collectief) 
zoals voorzien in artikel 159 Programmawet afschaffen.99 Het voorontwerp van 
wet zou echter ten tweede wel bepalen dat het hoger vermelde bericht daarnaast 
van zodra en zolang het werkrooster van kracht is, hetzij in papieren vorm, hetzij 
in elektronische vorm, zich moet bevinden “op de plaats waar het arbeidsreglement 
kan worden geraadpleegd met toepassing van artikel 15 van voornoemde wet van 8 
april 1965. Het moet gedurende een jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de dag 
waarop het werkrooster ophoudt van kracht te zijn”.100 

C.  Elektronisch bewaren 

De Programmawet legt momenteel op dat de werkgever (1) een afschrift van de 
schriftelijke arbeidsovereenkomst van de deeltijdwerker of (2) een uittreksel van 
die arbeidsovereenkomst met de werkroosters en met de identiteit van de deeltijd-
werker waarop deze van toepassing zijn alsmede zijn handtekening en die van de 
werkgever, moet “bewaren op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden 
geraadpleegd”. De Koning kan evenwel “in andere gelijkwaardige modaliteiten 
voorzien”.101 Aan deze bepaling zou nu worden toegevoegd dat het afschrift van 
de arbeidsovereenkomst moet worden bewaard “hetzij in papieren vorm, hetzij in 
elektronische vorm”.102 Ook het bericht met de toepasselijke variabele roosters, zou 
elektronisch mogen worden bewaard.103

D.  Tijdsregistratie

Momenteel bepaalt de Programmawet dat wanneer er wordt afgeweken van de be-
kendgemaakte uurroosters, de werkgever deze afwijkingen moet optekenen in een 
document.104 ‘Geschikte apparaten’ kunnen dit document echter vervangen, mits 
het respecteren van de opgelegde voorwaarden waaronder het eenmaal per week 
afdrukken van de gegevens.105 

Artikel 160 Programmawet zou worden aangepast om duidelijk te maken dat de 
verplichting om over een document te beschikken waarin alle afwijkingen op de 
normale deeltijdse werkroosters worden opgetekend, slechts van toepassing is op 

99. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid, 12 
en 13.

100. Art. x + 4 voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
101. Art. 157 programmawet 22 december 1989, BS 30 december 1989, err. BS 4 april 1990.
102. Art. x + 2 voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
103. Art. x + 4 voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubliceerd.
104. Art. 160 programmawet 22 december 1989, BS 30 december 1989, err. BS 4 april 1990. Zie ook KB 

8 maart 1990 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die 
betrekking hebben op het toezicht oip de afwijkingen van het normale werkrooster van deeltijdse 
werknemers, BS 16 maart 1990.

105. Art. 164 programmawet 22 december 1989, BS 30 december 1989, err. BS 4 april 1990.
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de werkgevers die geen gebruik maken van een betrouwbaar tijdsregistratiesys-
teem.106 De nadruk zou met andere woorden worden gelegd op tijdsregistratie, het 
document met alle afwijkingen zou de uitzondering worden.107 

Bovendien zouden de voorwaarden die worden opgelegd aan deze tijdsregistratie 
worden aangepast. Het hele huidige artikel 164 Programmawet (dat spreekt van 
‘geschikte apparaten’) zou worden geschrapt en vervangen door “Een tijdsregistra-
tiesysteem kan het bij artikel 160 opgelegd document vervangen, op voorwaarde: 
a) dat het tijdsregistratiesysteem voor elke betrokken werknemer de volgende ge-
gevens bevat: 1° de identiteit van de werknemer; 2° per dag het precieze begin en 
einde van zijn prestaties en zijn rustpauzes; deze gegevens moeten respectievelijk 
worden geregistreerd op het ogenblik dat de prestaties beginnen, dat ze eindigen en 
bij het begin en einde van elke rustpauze; 3° de periode waarop de geregistreerde 
gegevens betrekking hebben; b) dat het tijdsregistratiesysteem de geregistreerde 
gegevens bijhoudt gedurende de betrokken periode en kan worden geconsulteerd 
door de deeltijdse werknemer, alsook door de ambtenaren die met het toezicht op 
de uitvoering van deze afdeling belast zijn kan worden geraadpleegd onder de 
voorwaarden zoals voorgeschreven bij artikel 166; c) dat de geregistreerde gege-
vens worden bewaard zoals voorgeschreven bij de artikelen 167 en 168; d) dat het 
tijdsregistratiesysteem en de geregistreerde gegevens door de syndicale afvaardi-
ging op haar verzoek kunnen worden ingezien”.108 Het zou met andere woorden 
niet meer nodig zijn om wanneer er met een tijdsregistratie wordt gewerkt, deze 
eenmaal per week af te drukken zoals de huidige reglementering wel voorziet.109 
De (ontwerp-)memorie van toelichting verduidelijkt ook nog dat het niet noodza-
kelijk om een elektronische registratie moet gaan, zolang het systeem beantwoordt 
aan alle vooropgestelde voorwaarden.110

E.  Overuren

De deeltijdwerker heeft net zoals de voltijdse werknemer recht op overloon wan-
neer hij arbeid verricht boven 9 uur per dag of 40 uur per week of boven de lagere 
grenzen vastgesteld bij cao.111 De Arbeidswet bepaalt bovendien dat bij KB som-
mige prestaties van deeltijdwerkers met overwerk kunnen worden gelijkgesteld 
voor de berekening van het overloon.112 Dit is gebeurd bij KB van 25 juni 1990.113 
Worden de bijkomende uren gelijkgesteld, dan zijn de gewone overloontoeslagen 

106. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid,  13.
107. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid,  14.
108. Art. x + 5 juncto art. x + 6 voorontwerp van wet vereenvoudiging deeltijdse arbeid, niet gepubli-

ceerd.
109. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid,  14.
110. (Ontwerp-)MvT bij het wetsontwerp betreffende de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid,  14.
111. Art. 29, §2 Arbeidswet.
112. Art. 29, §3 Arbeidswet.
113. KB 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers 

met overwerk, BS 30 juni 1990.
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verschuldigd (50%, maar 100% wanneer op een zondag of feestdag overuren die 
aanleiding geven tot overloon worden gepresteerd).114 Het KB is niet van toepas-
sing wanneer de bijkomende uren worden uitgevoerd in toepassing van een cao 
die de verandering of overschrijding van de werkroosters regelen.115 Een cao kan 
dus andere criteria voor de berekening van bijkomende prestaties of de toegelaten 
overuren vastleggen.116 Prestaties die werden verricht buiten het vaste, cyclische 
werkrooster of variabele (bekendgemaakte) werkrooster waarbij een vaste we-
kelijkse arbeidsduur moet worden gerespecteerd, geven aanleiding tot overloon 
met uitzondering van een krediet van 12 uren per kalendermaand.117 Prestaties die 
werden verricht in een variabel werkrooster met een variabele arbeidsduur, geven 
aanleiding tot overloon wanneer (1) prestaties werden verricht buiten het variabele 
(bekendgemaakte) werkrooster, of (2) wanneer de gemiddelde wekelijkse arbeids-
duur die moest worden gerespecteerd, wordt overschreden. Het KB bepaalt echter 
opnieuw een krediet: 3 uur per week te vermenigvuldigen met het aantal weken 
in de referteperiode bedoeld bij artikel 11bis Arbeidsovereenkomstenwet met een 
maximum van 39 uur wordt niet meegerekend voor de berekening van het over-
loon.118 Beide kredieten kunnen echter bij cao worden gewijzigd.119 Bovendien is 
er geen overloon verschuldigd wanneer er een omwisseling van werkroosters is na 
een schriftelijk vastgesteld akkoord van de betrokken werknemers of wanneer er 
een verschuiving van werkroosters is op schriftelijk verzoek van de werknemer.120

In de nieuwe regeling, zou enkel het maximum van 39 uur dat van toepassing is bij 
variabele roosters zonder vaste wekelijkse arbeidsduur, worden geschrapt.121 Aan-
gezien dit in een (ontwerp-)KB is opgenomen, is er ook geen (ontwerp-)memorie 
van toelichting.

De versoepeling van het KB is enigszins opmerkelijk aangezien de fiche 4 met 
geen woord hierover repte en het KB al redelijk wat ontsnappingsruimte voorzag 
voor werkgevers die de regels rondom overuren te beperkend vonden (voor zover 
een cao werd afgesloten, konden reeds meer dan 39 overuren worden opgebouwd). 
De vereenvoudiging situeert zich dus niet zozeer inhoudelijk, maar wel formeel 

114. Art. 3 en 4 KB 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde 
werknemers met overwerk, BS 30 juni 1990 juncto art. 29, §1 Arbeidswet.

115. Art. 1, §2 KB 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde 
werknemers met overwerk, BS 30 juni 1990.

116. F. Blomme, Deeltijdse arbeid, Brugge, Vanden Broele, 2011, 247.
117. Art. 3 KB 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werk-

nemers met overwerk, BS 30 juni 1990.
118. Art. 4 KB 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werk-

nemers met overwerk, BS 30 juni 1990.
119. Art. 6 KB 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werk-

nemers met overwerk, BS 30 juni 1990.
120. Art. 5 KB 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werk-

nemers met overwerk, BS 30 juni 1990.
121. Art. 2 (ontwerp-)koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot 

gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk, niet 
gepubliceerd.
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(een akkoord van een vakbond is niet meer nodig). Her en der wordt echter geop-
perd dat het wegvallen van deze begrenzing in de praktijk weinig zal uitmaken 
omdat deze toch al weinig bekend en toegepast was. 

III.   Tot slot

Natuurlijk is kritiek geven altijd eenvoudig, wat niet gezegd kan worden van een 
goed alternatief geven. Dat het arbeidstijdenrecht moet worden gemoderniseerd, 
daar is iedereen het over eens. Nu de opzeggingstermijnen eindelijk zijn ‘gemo-
derniseerd’ is het arbeidstijdenrecht dan ook de nieuwe grote werf van het arbeids-
recht. Deze werf is overigens veel belangrijker dan de opzeggingsvergoedingen, 
omdat ze de arbeidsrelatie dag in dag uit bepalen, en niet slechts het einde ervan. 
Hopelijk kunnen er sneller dan bij de Brusselse tunnels het geval is de broodno-
dige renovatiewerken gebeuren. De minister van Werk heeft dus het juiste thema 
gekozen, maar er is nog veel werk voor de boeg om werkelijk de doelstellingen van 
verzoening vab werk en privéleven te bereiken en afstemming aan economische 
realiteit, te bereiken. De vaak gehoorde vraag om de regelgeving te vereenvou-
digen, is voorlopig ook niet voldaan. De minister van Werk heeft overigens ook 
geen gemakkelijke taak gekozen, ook op Europees niveau slaagt men er niet in de 
Arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG te herzien.122

122. Zie S. De Groof, “Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Noodzaak tot en stand van zaken van de her-
ziening.”, NjW 2013, vol. 273, (788) 788-796. De Arbeidstijdenrichtlijn is tot op heden nog niet 
herzien.
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prof. Bram Delvaux 
Associate Professor of Law, Faculty of Law, University of Malta

Senior wetenschappelijk medewerker IMER KU Leuven1

1. Noteer dat deze bijdrage is geschreven in naam en voor rekening van de auteur en verbindt niemand 
anders dan de auteur zelf.
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I. Inleiding

Het proces van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt dat tijdens de jaren 
90 werd opgestart op het Europese niveau heeft de voorbije jaren geleid tot een zeer 
uitgebreid wetgevend kader op verschillende beleidsniveaus waaronder Europees, 
nationaal en gewestelijk. Gelet op het belang voor de economische activiteiten en 
de bevolking behoeft het weinig betoog hoe belangrijk de energievoorziening voor 
een land is.2 Dit belang maakt de politieke keuzes en beslissingen in deze materie 
ook vaak zeer gevoelig. Bovendien door de opeenvolgende staatshervormingen 
werden de bevoegdheden met betrekking tot energie verdeeld tussen de federale en 
gewestelijke overheden. 

Het energierecht en -beleid is de voorbije jaren ontwikkeld tot een politiek gevoeli-
ge, complexe en technische materie. Het opzet van deze bijdrage is kort stil te staan 
met het Europees vrijmakingsproces van de elektriciteits- en gasmarkt, alsook een 
aantal andere energierechtelijke aspecten. In eerste instantie wordt stilgestaan met 
de ontwikkelingen op Europees niveau die hebben geleid tot de afkondiging van 
het derde energiepakket waarna een aantal aspecten van het klimaat- en energie-
pakket, en in het bijzonder de richtlijn m.b.t. de hernieuwbare energiebronnen, 
worden besproken. Tot slot, worden een aantal recente evoluties vermeld op het 
Europees niveau, alsook afgesloten met een aantal concluderende bemerkingen. 

II.  De Europese trend van vrijmaking en vergroening in 
de elektriciteits- en gasmarkt 

§1.  De voorafgaande 

A.   Start vrijmakingsproces en de afkondiging van het Europese 
eerste en twee pakket energiewetgeving

Voor de start van het Europese vrijmakingsproces in de elektriciteits- en gasmarkt 
was een meerderheid van de bedrijven actief in de Europese energiesector van pu-
blieke aard of beschikten over een aantal exclusieve rechten die werden toegekend 
door de nationale overheden. Dergelijke bedrijven beschikten vaak over een wette-
lijk of feitelijk monopolie voor de in- en uitvoer, doorvoer, productie, transmissie, 
vervoer, distributie, levering van elektriciteit en/of gas. 

Bovendien zijn deze bedrijven in belangrijke mate verticaal geïntegreerde onder-
nemingen en naargelang de vorm van verticale integratie kan dit een al dan niet 
gunstige impact hebben op de marktwerking.3 Hierbij kan als voorbeeld worden 

2. K. Deketelaere, K. De Cock, L. Deridder en G. Verhoosel, Handboek Energierecht, Antwer-
pen, Intersentia, 2001, p. 1.

3. K. Deketelaere, K. De Cock, L. Deridder en G. Verhoosel, l.c., p. 41. 
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verwezen naar de verticale integratie tussen productie en levering van elektriciteit. 
Deze vorm van verticale integratie dient te worden aangemoedigd aangezien risi-
covolle investeringen in productiecapaciteit in deze integratie kunnen terugvallen 
op een garandeerde afzet door een eigen klantenbestand.4 Daarentegen een verti-
cale integratie tussen productie en levering enerzijds en netbeheer anderzijds wordt 
als minder bevorderlijk beschouwd voor de marktwerking.5 De Europese wetgever 
heeft de voorbije jaren, zoals hieronder zal worden verduidelijkt, dan ook diverse 
maatregelen getroffen opdat dergelijke integratie niet meer mogelijk is of de im-
pact ervan aanzienlijk wordt beperkt. 

Sinds de jaren 90 is de Europese Commissie, zoals in de telecommunicatie- en 
postsector, gestart met diverse initiatieven met het oog op de creatie van een interne 
markt voor elektriciteit en gas. Het opzet was de tot dan voornamelijk monopo-
listisch georganiseerde elektriciteits- en gasmarkt geleidelijk open te stellen en te 
bevrijden van de eventuele beperkingen of belemmeringen die de mededinging op 
deze markten zou kunnen verstoren. Hierbij beoogde men een zo hoog mogelijke 
efficiëntie en dienstverlening te bereiken die zich vervolgens (had) moet(en) leiden 
tot een verlaging van de energieconsumptiekost en een versteviging van de com-
petitiviteit van de Europese industrie6 en waarbij “a pan-European company with 
many branches in Member States, could be served by a single supplier and receive 
a single bill, should become a reality”7.

Om deze doelstellingen te bewerkstelligen heeft de Europese Commissie in eer-
ste instantie de monopolies actief in de elektriciteits- en gassector onderworpen 
aan het primaire Unierecht en in het bijzonder de bepalingen van het artikel 106 
van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (ex artikel 86 van 

4. Noteer evenwel dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas in haar advies 
(F)130503-CDC-1243 over “de modaliteiten van de procedure van offerteaanvraag voorzien in 
artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt” van 3 
mei 2013 oordeelde dat een effectieve unbundling tussen producenten en leveranciers één van de 
mogelijke pistes is om vraag en aanbod af te stemmen in het kader van de bevoorradingszekerheid. 

5. Zie onder meer het sectoraal onderzoek dat de Europese Commissie heeft uitgevoerd met betrek-
king tot het functioneren van de Europese elektriciteits- en gasmarkt. In dit onderzoek beoordeelde 
de Europese Commissie de bestaande concurrentiesituatie en beoogde men de oorzaken van de 
slecht functionerende elektriciteits- en gasmarkt in kaart te brengen. Het finale rapport werd voor-
gesteld en gepubliceerd op 10 januari 2007 en kan worden geconsulteerd op de volgende web-
sites: http://ec.europa.eu/comm/competition /sectors/energy/inquiry/ full_report_part1.pdf; http://
ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/full_report_part2.pdf; http:// ec.europa.eu/
comm/competition/sectors/energy/inquiry/full_report_part3.pdf; http://ec.europa.eu/comm/compet 
ition/sectors/energy/inquiry/full_report_part4.pdf en zie ook Studie van de CREG (F) 060515-
CDC-479 van 15 mei 2006 over het “rapport “Structure and Functioning of the Electricity Market 
in Belgium in a European Perspective” van oktober 2004 opgesteld door London Economics”, pp. 
43-45. 

6. K. Deketelaere, K. De Cock, L. Deridder en G. Verhoosel, l.c., p. 41 en T. Vanden Borre, 
“De federale bijdrage in de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt”, in K. Deketelaere 
(ed.), Jaarboek Energierecht 2002, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 37.

7. European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Strategy Paper – Outline 
medium term vision for the internal electricity market, 15 October 2002, p. 1
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EG-Verdrag).8 De loutere toepassing van dit primaire Unierecht bleek evenwel 
onvoldoende te zijn en bijgevolg heeft de Europese Commissie ervoor gekozen 
om wetgevend op te treden. Dit heeft in eerste instantie geleid tot de afkondiging 
van een aantal richtlijnen met betrekking tot de doorvoer en prijstransparantie van 
elektriciteit en gas.9 Vervolgens werd met het oog op de vrijmaking van de elektri-
citeits- en gasmarkt op 19 december 1996 de eerste Elektriciteitsrichtlijn10 en op 
22 juni 1998 de eerste Gasrichtlijn11 afgekondigd. Beide richtlijnen werden met 
ingang van 1 juli 2004 opgeheven en vervangen door de tweede Elektriciteits-12 en 
Gasrichtlijn13. 

B.   Aanloop naar het Europese derde pakket energiewetgeving

Door de goedkeuring van de tweede Elektriciteits- en Gasrichtlijn waren voortaan 
de basisstructuren aanwezig voor de ontwikkeling van een Europese interne markt. 
Niettemin dient te worden vastgesteld dat vele markten op de nationale leest bleven 
geschoeid en gedomineerd worden door een beperkt aantal ondernemingen. De 
ontwikkeling van een werkelijk concurrerende Europese energiemarkt bleef even-
wel volgens de Europese Commissie voornamelijk belemmerd door de verschil-
lende benaderingen van een aantal technische specificaties, waaronder de bevoegd-
heden van de regelgevers, de mate van onafhankelijkheid van de netbeheerders ten 

8. In deze bijdrage zal niet dieper worden ingegaan op het primaire Unierecht. Hiervoor kan worden 
verwezen naar B. Delvaux, EU Law and the Development of a Sustainable, Competitive and Secure 
Energy Policy, Opportunities and Shortcomings, Cambridge, Intersentia, 2013, p. 132 e.v.

9. Voorbeelden van deze eerste fase richtlijnen zijn: Richtlijn 90/547/EEG van de Raad van 29 okto-
ber 1990 betreffende de doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten, PB nr. L 313 van 13 novem-
ber 1990, ondertussen werd deze richtlijn met ingang van 1 juli 2004 ingetrokken door de tweede 
Elektriciteitsrichtlijn 2003/54/EG (zie Infra) die tevens werd opgeheven door de derde Elektrici-
teitsrichtlijn 2009/72/EG (zie Infra); Richtlijn 91/296/EEG van de Raad van 31 mei 1991 betref-
fende de doorvoer van aardgas via hoofdnetten, PB nr. L 147 van 12 juni 1991, ondertussen werd 
deze richtlijn met ingang van 1 juli 2004 ingetrokken, onverminderd de contracten die zijn gesloten 
overeenkomstig artikel 3, lid 1 van Richtlijn 91/296/EEG die geldig en geïmplementeerd blijven 
overeenkomstig deze Richtlijn 91/296/EEG, door de Tweede Gasrichtlijn 2003/55/EG (zie Infra) 
die tevens werd opgeheven door de derde Gasrichtlijn 2009/73/EG (zie Infra) en Raad Richtlijn 
90/377/EEG betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen 
van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers, PB nr. L 185 van 17 juli 1990. 

10. Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, PB nr. L 27 van 30 januari 1997 
(hierna:“Elektriciteitsrichtlijn 96/92/EG”). 

11. Richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende gemeen-
schappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, PB nr. L 204 van 21 juli 1998 (hierna: 
“Gasrichtlijn 98/30/EG”). 

12. Elektriciteitsrichtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betref-
fende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking 
van de Elektriciteitsrichtlijn 96/92/EG, PB nr. L 176 van 15 juli 2003 (hierna: “Tweede Elektrici-
teitsrichtlijn”). 

13. Gasrichtlijn 2003/55/EG van het Europese Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende ge-
meenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 
98/30/EG, PB nr. L 176 van 15 juli 2003 (hierna:“Tweede Gasrichtlijn”). 
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aanzien van concurrerende activiteiten, de regels met betrekking tot de netten, de 
balancing (netevenwicht), de gasopslag, etc.14 

Om deze tekortkomingen van de energiemarkt op te vangen, naast het verzekeren 
van een duurzaam en voorzieningszeker energiebeleid, bakende de Europese Com-
missie in haar Groenboek: “Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende 
en continu geleverde energie voor Europa” een aantal kerngebieden af waarin actie 
zou moeten worden ondernomen. Deze kerngebieden hebben onder meer betrek-
king op de ontwikkeling van een Europese netcode, een interconnectieplan, het 
aanmoedigen van investeringen in productiecapaciteit, het belang van de zgn. ont-
bundeling van de transmissie en distributie van concurrerende activiteiten, etc.15 
Tevens startte de Europese Commissie op grond van artikel 17 van de Verordening 
van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededin-
gingsregels16 een sectoraal onderzoek naar het functioneren van de Europese elek-
triciteits- en gasmarkt.17

In navolging hiervan heeft de Europese Raad op 8 en 8 maart 2007 in het kader van 
de verdere uitvoering van de hernieuwde Lissabon-strategie voor groei en werk-
gelegenheid de lidstaten en de instellingen van de EU opgeroepen om maatregelen 
te treffen die naast het versterken van de interne markt, het concurrentievermogen, 
het scheppen van betere randvoorwaarden voor innovatie en voor meer onderzoek 
en ontwikkeling, ook een duurzaam geïntegreerd Europees klimaat- en energiebe-
leid te ontwikkelen. 

In tegenstelling tot datgene dat werd verwacht hebben de staatshoofden en re-
geringsleiders tijdens de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 over het nieuwe 
Europese energiebeleid een ambitieuze politieke consensus bereikt. Hierbij werd 
geopteerd voor een geïntegreerde aanpak van het klimaat- en het energiebeleid, 
waarbij de keuze van de lidstaten voor een welbepaalde energiemix en hun soe-
vereiniteit in primaire energiebronnen ten volle dient te worden geëerbiedigd, die 
drie doelstellingen dient na te streven, te weten: (i) het versterken van de energie-
voorzieningszekerheid; (ii) het waarborgen van het concurrentievermogen van de 
Europese economieën en van de beschikbaarheid van betaalbare energie en (iii) het 
bevorderen van milieuduurzaamheid en het bestrijden van de klimaatverandering. 

14. Groenboek, Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continue geleverde energie 
voor Europa, 8 maart 2006, COM(2006)105, p. 6, zie Mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement, Verslag over de vorderingen die worden gemaakt bij de totstandbren-
ging van de interne markt voor gas en elektriciteit, COM(2005)568 en http://ec.europa.eu/energy/
green-paper-energy/index_en.htm. 

15. Ibid., pp. 6-8. 
16. Verordening nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mede-

dingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PB nr. L 1 van 4 januari 2003. 
17. http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/energy/inquiry/full_report_part1.pdf, http://

ec.europa.eu/comm/ competition/sectors/energy/inquiry/full_report_part2.pdf, http://ec.europa.eu/
comm/competition/sectors/energy/ inquiry/full_report_part3.pdf, http://ec.europa.eu/comm/com-
petition/sectors/energy/inquiry/full_report_part4.pdf en http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=MEMO/07/15&format=HTML&aged=0&language= EN&guiLanguage=en. 
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Tevens onderschreef de Europese Raad expliciet de leidende rol van de EU op 
internationaal niveau in de strijd tegen de klimaatverandering en stelde in dit kader 
de volgende doelstellingen voorop: (a) het terugdringen van de uitstoot van broei-
kasgassen tegen 2020 tot een niveau dat tenminste 20% lager zal zijn dan in 1990. 
De EU heeft zich hiertoe eenzijdig verbonden en (b) zij streeft er zelfs naar, maar 
alleen als er een alomvattende internationale overeenkomst inzake klimaatveran-
dering wordt gesloten waarbij de andere ontwikkelde landen zich tot vergelijkbare 
emissiereducties verbinden en dat de economisch meer gevorderde ontwikkelings-
landen een bijdrage leveren die in verhouding staat tot hun verantwoordelijkheden 
en capaciteiten, om het broeikasgasniveau tegen 2020 met 30% te verminderen. 

Voor het behalen van deze CO2-reductiedoelstellingen wordt expliciet vermeld dat 
een gedifferentieerde aanpak, die gebaseerd is op billijkheid, transparantie en re-
kening zal houden met de nationale omstandigheden, nodig zal zijn om de streef-
cijfers van de diverse lidstaten in dit kader te bepalen. Bovendien dient volgens de 
conclusies van de Europese Raad bij de interne lastenverdeling van de streefcijfers 
ook rekening te worden gehouden met sociaal-economische parameters en andere 
relevante en vergelijkbare parameters. Tenslotte verzocht de Europese Raad de Eu-
ropese Commissie om het Europese emissiehandelssysteem tijdig te evalueren en 
te overwegen of het toepassingsgebied hiervan niet kan worden uitgebreid.18 

In dit kader keurde de Europese Raad een alomvattend actieplan voor energie voor 
de periode 2007-2009 goed dat gebaseerd is op de mededeling van de Europese 
Commissie “Een energiebeleid voor Europa”19. Dit actieplan verduidelijkt de wij-
ze waarop de elektriciteits- en gasmarkt van de EU efficiënter kan worden georga-
niseerd en voltooid. Het doel van de te nemen maatregelen in de gas- en elektri-
citeitsmarkt is een versterking van het concurrentievermogen, het verzekeren van 
doeltreffende wetgeving en het aanmoedigen van investeringen ten voordele van 
de consument. Daarnaast voorziet het actieplan in een aantal instrumenten die de 
voorzieningszekerheid dienen te bevorderen, alsook richtsnoeren voor een doel-
treffend Europees internationaal energiebeleid opdat Europa telkens een gemeen-
schappelijk standpunt op het internationale platform zou verdedigden. 

18. Raad van de Europese Unie, Europese Raad te Brussel op 8 en 9 maart 2007 conclusies van het 
voorzitterschap, 7224/1/07 REV1. 

19. Ibid, p. 13 en 14. Noteer dat het Actieplan van de Europese Raad (2007-2009) een Energiebeleid 
voor Europa opgenomen is als bijlage I bij de conclusies van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007. 
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§2.  Het huidige Europese energiebeleid en –recht

A.   Overzicht derde pakket aan energiewetgeving

De hierboven vermelde politieke consensus in de Europese Raad heeft vervolgens 
op 19 september 2007 geleid tot de afkondiging van het derde wetgevende pakket 
voor de elektriciteits- en gasmarkt dat op 21 april 2009 door het Europese Parle-
ment in een tweede lezing werd goedgekeurd. Vervolgens werden, na de finale 
goedkeuring op de Raad, de hierna vermelde richtlijnen en verordeningen, het zgn. 
derde pakket met het oog op de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt: 

(a)  Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (hierna 
Elektriciteitsrichtlijn)20;

(b)  Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (hierna 
Gasrichtlijn)21;

(c)  Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators22;

(d)  Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verorde-
ning (EG) nr. 1228/200323 en

(e)  Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgas-
transmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/200524.

B.   Aantal elementen uit het derde energiepakket 

Dit derde energiepakket voorziet in de zgn. ownership unbundling (of eigendoms-
ontvlechting) van de transmissienetbeheerders en dit zowel voor elektriciteit als 
voor aardgas. Deze eigendomsontvlechting komt erop neer dat eenzelfde (rechts)
persoon geen controle kan uitoefenen over een leverings-, productie- of invoerbe-
drijf en een transmissiesysteembeheerder (hierna TSB). Omgekeerd sluit de con-
trole over een TSB de mogelijkheid uit om belangen te hebben in of rechten uit 
te oefenen over een leverings- of productiebedrijf. Naast deze optie voorzien de 

20. PB nr. L 211 van 14 augustus 2009.
21. PB nr. L 211 van 14 augustus 2009.
22. PB nr. L 211 van 14 augustus 2009.
23. PB nr. L 211 van 14 augustus 2009.
24. PB nr. L 211 van 14 augustus 2009.
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Europese richtlijnen in een aantal alternatieve opties waaronder de optie van de 
onafhankelijke systeembeheerder (independent system operator, hierna ISO), de 
onafhankelijke transmissiebeheerder (independent transmission operator, hierna 
ITO) en de zgn. ITO+ optie. 

Op grond van de ISO optie, kan een verticaal geïntegreerd bedrijf de eigendom van 
de netwerkactiva behouden, maar dient het netwerk te worden beheerd door een 
onafhankelijke transmissiesysteembeheerder. Deze laatste staat in voor de techni-
sche en commerciële exploitatie van het net en kan beslissen over investeringen. 
De derde optie is de ITO optie waarbij onder stringente voorwaarden de activiteiten 
van de TSB in eigendom en onder het beheer van de verticaal geïntegreerde onder-
neming blijven. 

Tot slot, is er nog de ITO+ optie waarbij op grond van artikel 9(9) van de Elektri-
citeits- en Gasrichtlijn wordt voorzien in een unbundling à la carte. Deze bepaling 
stelt dat de lidstaten ervoor kunnen opteren om niet te voorzien in de ownership 
unbundling als het transmissiesysteem op 3 september 2009 toebehoort aan een 
verticaal geïntegreerd bedrijf en er regelingen van kracht zijn die een effectievere 
onafhankelijkheid van de transmissiesysteembeheerder waarborgen dan de bepa-
lingen van de hoofdstuk V Elektriciteitsrichtlijn, respectievelijk hoofdstuk IV van 
de Gasrichtlijn. 

Los van de ontvlechtingsopties van de TSB’s heeft de Europese wetgever ervoor 
gekozen om de rol van de nationale regulatoren te versterken door te voorzien in 
een uitbreiding van de bevoegdheden. Deze omvatten onder meer het vaststellen of 
goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of distributietarieven of 
de berekeningsmethodes hiervoor, de goedkeuring en handhaving van de jaarlijkse 
investeringsplannen van de TSBs, de handhaving van consumentenbeschermings-
maatregelen, toezicht op restrictieve contractuele methoden, krachtige regels en 
interventie om de concurrentie op de voorzieningsmarkten te herstellen, etc.

Tevens voorziet het derde energiepakket in een versterking van de rechten van 
de consument door te voorzien in een uitbreiding van de bepalingen in bijlage I 
Voorschriften inzake consumentenbescherming van de richtlijnen met onder meer 
de verplichting voor leveranciers om adequate vooruitbetalingsvoorwaarden vast 
te stellen, de wederzijdse erkenning van leveringsvergunningen tussen de lidstaten, 
de opzet van één enkel contactpunt op nationaal niveau om de consumenten alle 
nodige informatie betreffende hun rechten te verschaffen en de aanstelling van een 
nationale ombudsman, etc. 
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C.   Klimaat- en energiepakket

Naast de afkondiging van het derde wetgevende pakket voor de elektriciteits- en 
gasmarkt25 heeft de Commissie op 23 januari 2008 haar klimaat- en energiepakket 
voorgesteld. Dit pakket werd door het Europese Parlement op 17 december 2008 
goedgekeurd waarna de Raad op 6 april 2009 haar finale goedkeuring gaf. Vervol-
gens werden de volgende richtlijnen en beschikking afgekondigd op het Europees 
niveau: 

(a)  Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuw-
bare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/
EG en Richtlijn 2003/30/EG26 (hierna Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG);

(b)  Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling 
voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te ver-
beteren en uit te breiden27

(c)  Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wij-
ziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 
2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) 
nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad28 en 

(d)  Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgas-
emissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op 
het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen29.30

In het volgende onderdeel van deze bijdrage zal kort worden stilgestaan met een 
aantal aspecten van deze Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG. 

C.   Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG 

De Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG voorziet in een gemeenschappelijk kader 
opdat tegen 2020 het totale aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het 
bruto-eindverbruik van energie in de EU overeenstemt met 20%. Om deze doel-
stelling te behalen voorziet de richtlijn in bindende nationale doelstellingen voor 
het totale aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen. Hierbij dient te worden 

25. Supra.
26. PB nr. L 140 van 5 juni 2009.
27. PB nr. L 140 van 5 juni 2009.
28. PB nr. L 140 van 5 juni 2009.
29. PB nr. L 140 van 5 juni 2009.
30. De opzet van deze bijdrage is stil te staan met de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG, voor bij-

komende informatie met betrekking tot de overige wetgeving kan worden verwezen naar http://
ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_01_climate_change_en.htm. 
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benadrukt dat deze bindende nationale doelstellingen zich niet beperkt tot de elek-
triciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of groene stroom zoals opge-
nomen in de Richtlijn 2001/77/EG31, maar betrekking hebben op het totale aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie en 
voor het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het vervoer. Uit de Her-
nieuwbare Richtlijn 2009/28/EG kan tevens worden afgeleid dat, in tegenstelling 
tot de productiedoelstelling zoals opgenomen in de Richtlijn 2001/77/EG32, deze 
richtlijn in een consumptiedoelstelling aan hernieuwbare energiebronnen voorziet 
die bovendien bindend is. 

Daarnaast voorziet de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG in een juridisch kader 
voor de statistische overdracht tussen lidstaten, het realiseren van gezamenlijke 
projecten tussen lidstaten onderling en met derde landen, het gebruik van garanties 
van oorsprong, voor duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en vloeibare bio-
massa, etc. In het volgende onderdeel wordt kort stilgestaan met aantal van deze 
aspecten. 

1. Bindende nationale streefcijfers voor het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen

Op grond van artikel 3 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG dient elke lid-
staat ervoor te zorgen dat in 2020 zijn aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in 
het bruto-eindverbruik van energie minstens gelijk is aan zijn nationaal algemeen 
streefcijfer. Dit algemeen streefcijfer wordt per lidstaat vermeld in bijlage I, deel A 
van de richtlijn. Deze bijlage I, deel A bepaalt ondermeer voor België dat het nati-
onaal streefcijfer voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-
eindverbruik van energie in 2020 dient overeen te stemmen met 13%. 

Uit deze bijlage I, deel A kan worden afgeleid dat de streefcijfers per lidstaat ver-
schillen aangezien volgens de richtlijn rekening dient te worden gehouden met het 
potentieel van energie uit hernieuwbare bronnen en de energiemix van de lidstaten. 
Het Europese streefcijfer van 20% aan hernieuwbare energiebronnen tegen 2020 
werd volgens de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG bijgevolg omgezet in ade-
quate en billijke individuele nationale doelstellingen. Concreet betekent dit dat het 
Europese streefcijfer werd verdeeld door in eerste instantie een gelijke toename van 
5% energie uit hernieuwbare bronnen in het aandeel van elke lidstaat te voorzien. 
Vervolgens werd dit aandeel van energie verhoogd met een bijkomend aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen dat werd gewogen op grond van het bbp. Opdat 
de lidstaten de bindende nationale streefcijfers zouden behalen in 2020 stelt artikel 

31. Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende 
de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektri-
citeitsmarkt, PB L 283/33 (hierna Richtlijn 2001/77/EG).

32. K. Verhaegen, L. Meeus, B. Delvaux and R. Belmans, “Electricity produced from renewable 
energy sources – what target are we aiming for?”, Energy Policy vol. 35 Issue 11 November 2007, 
p. 5576-5584. 

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   59 22/02/2016   18:33:07



60

Energierecht

3, lid 2 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG dat de lidstaten maatregelen 
dienen te nemen opdat hun aandeel aan energie uit hernieuwbare bronnen gelijk of 
groter is dan het aandeel dat vermeld is in de indicatieve keten. Deze indicatieve 
keten heeft als vertrekpunt het jaar 2005 en voorziet voor verschillende periodes in 
tussentijdse streefcijfers en werd opgenomen in bijlage I, deel B.33

Met het oog op het behalen van de bindende nationale streefcijfers dient te worden 
benadrukt dat artikel 3, lid 1 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG expliciet 
stelt dat de lidstaten energie-efficiëntie en energiebesparingen dienen te bevorderen 
en aan te moedigen. De verbetering van energie-efficiëntie is een hoofddoelstelling 
van de Europese Gemeenschap en heeft als streefdoelstelling, die tot op heden niet 
bindend is, een verbetering van de energie-efficiëntie met 20% tegen 2020. Vol-
gens de preambule is het opzetten van een beleid met het oog op het realiseren van 
energie-efficiëntie en energiebesparing in alle sectoren één van de doeltreffendste 
methoden voor de lidstaten om hun nationale bindende streefcijfers van energie uit 
hernieuwbare bronnen te verhogen en op een gemakkelijkere wijze te realiseren te-
gen geringe kosten. De richtlijn benadrukt ook dat in de vervoersector de lidstaten 
ernaar moeten streven om het totale energieverbruik in deze sector te doen afnemen 
en energie op een efficiëntere wijze in het vervoer in te zetten. Hiertoe zouden de 
lidstaten ondermeer bijkomende steun kunnen verlenen aan de openbare sector, 
een energie-efficiënte vervoersplanning uitwerken, een toename van het aandeel 
elektrische voertuigen bevorderen en de productie van energie-efficiëntere wagens 
van een kleiner formaat en een kleinere cilinderinhoud stimuleren. 

2. Steunregelingen

Opdat de lidstaten de hierboven vermelde nationale streefcijfers zouden behalen 
voorziet de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG in het artikel 3, lid 3 dat de lidsta-
ten enerzijds, steunregelingen kunnen treffen en anderzijds, op grond van de arti-
kelen 5 tot en met 11 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG samenwerkings-
projecten kunnen opzetten tussen diverse lidstaten onderling en met derde landen. 
Een steunregeling wordt in artikel 2, (k) van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/
EG gedefinieerd als “een instrument, regeling of mechanisme, toegepast door een 
lidstaat of een groep lidstaten, die het gebruik van energie uit hernieuwbare bron-
nen bevordert door de kosten van deze energievorm te verlagen, de verkoopprijs 
te verhogen of het volume aangekochte energie te vergroten door een verplichting 
tot het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen of op een andere wijze. Dit 
omvat, maar blijft niet beperkt tot, investeringssteun, belastingvrijstelling of -ver-
laging, terugbetaling van belasting, steunregelingen voor verplichting tot gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen met inbegrip van regelingen betreffende 

33. Deze keten voorziet bv. onder meer dat het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen 
voor de periode 2011 tot en met 2012 dient te overeenstemmen met S2005 + 0,20 (S2020 – S2005) of 
voor de periode 2017 tot en met 2018 dient te overeenstemmen met S2005 + 0,65 (S2020 – S2005) waar-
bij S2005 staat voor het aandeel van die lidstaat in 2005 zoals opgenomen in bijlage I, deel A en S2020 
voor het aandeel van die lidstaat in 2020 zoals opgenomen in bijlage I, deel A. 
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groenestroomcertificaten, en directe prijssteunregelingen met inbegrip van feed-in-
tarieven en premiebetalingen”. Daarnaast wordt in het derde lid expliciet vermeld 
dat de lidstaten onverminderd de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag het recht 
hebben om in overeenstemming met de artikelen 5 tot en met 11 van de Hernieuw-
bare Richtlijn 2009/28/EG ervoor te opteren om de geproduceerde energie uit her-
nieuwbare bronnen in een andere lidstaat te steunen. 

Tot op heden hanteren de lidstaten verschillende steunregelingen op nationaal 
niveau voor energie uit hernieuwbare bronnen waarbij voornamelijk de op hun 
grondgebied geproduceerde energie uit hernieuwbare energiebronnen in aanmer-
king komt voor steun. Hierbij is het belangrijk dat een lidstaat voor de goede wer-
king van haar steunregeling controle heeft op de kosten en het effect van haar 
steunregeling. Het garanderen van zulke goede werking van de nationale steun-
regelingen is volgens de preambule ondermeer de opzet van de Hernieuwbare 
Richtlijn 2009/28/EG teneinde het vertrouwen van de investeerders te behouden. 
De Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG beoogt daarnaast de grensoverschrijdende 
ondersteuning van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen zonder dat men 
aan de nationale steunregelingen zou raken. Uit het voorgaande kan worden afge-
leid dat men in de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG er alvast niet voor heeft 
geopteerd om één steunregeling uit te werken die van toepassing is in alle lidstaten. 
Een belangrijk element van deze richtlijn is het nieuwe juridische kader dat een 
grensoverschrijdende samenwerking zou moeten stimuleren in het realiseren van 
energie uit hernieuwbare bronnen, maar hoe dit concreet in de praktijk zal worden 
gerealiseerd is tot op heden onduidelijk.34 

Naast de hierboven vermelde nationale streefcijfers voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare energiebronnen stelt artikel 3, lid 4 van de Hernieuwbare Richtlijn 
2009/28/EG dat elke lidstaat er moet op toezien dat het aandeel energie uit her-
nieuwbare bronnen in alle vormen van vervoer in 2020 minstens 10% bedraagt van 
het eindverbruik van energie in het vervoer in die lidstaat.35 Alvorens zal worden 

34. Zie Infra. 
35. Om dit aandeel te bepalen voorziet de richtlijn in artikel 3, lid 4, tweede lid van de Hernieuwbare 

Richtlijn 2009/28/EG dat: “(a) voor het berekenen van de noemer, zijnde het totale energieverbruik 
voor vervoer voor de toepassing van de eerste alinea, wordt alleen rekening gehouden met benzine, 
diesel, in het vervoer over de weg of per spoor verbruikte biobrandstoffen, en elektriciteit; (b) voor 
het berekenen van de teller, zijnde de hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen verbruikt voor 
vervoer voor de toepassing van de eerste alinea, wordt rekening gehouden met alle soorten energie 
uit hernieuwbare bronnen die verbruikt wordt in alle vormen van vervoer en (c) voor het berekenen 
van de bijdrage van uit hernieuwbare bronnen geproduceerde energie en verbruikt in alle soorten 
elektrische voertuigen voor de toepassing van de punten a) en b), mogen de lidstaten kiezen voor 
het gemiddelde aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in de Gemeenschap of 
het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in hun eigen land, gemeten twee jaar voor 
het betreffende jaar. Voor het berekenen van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die 
verbruikt wordt door elektrische wegvoertuigen, wordt dit verbruik geacht 2,5 keer de energie-
inhoud te zijn van de input van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen”. Bovendien kan 
de Commissie op basis van dit artikel ervoor opteren om uiterlijk op 31 december 2011 een voor-
stel op grond waarvan, onder bepaalde voorwaarden, voor alle soorten elektrische voertuigen het 
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overgegaan naar het volgende onderdeel van deze bijdrage dient nog te worden 
vermeld dat uit het voorgaande kan worden afgeleid dat men op Europees niveau 
ervoor geopteerd heeft om bindende doelstellingen op te leggen. Met dergelijke 
bindende doelstellingen tracht men zekerheid te bieden aan investeerders en de 
voortdurende ontwikkeling te bevorderen van technologieën om energie op te wek-
ken uit alle soorten hernieuwbare bronnen. Het is zeer de vraag welke stappen de 
Europese Commissie zal ondernemen indien een lidstaat in 2020 haar opgelegde 
doelstellingen niet zou behalen.

3. Berekening aandeel energie uit hernieuwbare bronnen

Het bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen wordt overeenkom-
stig artikel 5 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG berekend als de som van: 

(a)  het bruto-eindverbruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen36;
(b)  het bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen voor verwarming 

en koeling37 en

volledige aandeel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in aanmerking mag worden genomen en/of 
een voorstel voor een methode voor de berekening van de bijdrage van waterstof uit hernieuwbare 
bronnen in de totale brandstofmix. 

36. Op grond van artikel 5, lid 3 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG wordt het bruto-eindver-
bruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen berekend “als de hoeveelheid elektriciteit 
die in een lidstaat wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, met uitzondering van de 
elektriciteitsproductie door middel van pompaccumulatie van water dat eerder omhoog is gepompt. 
In installaties die zowel hernieuwbare als conventionele bronnen als brandstof gebruiken, wordt 
alleen rekening gehouden met de hoeveelheid elektriciteit die uit hernieuwbare energiebronnen is 
geproduceerd. Met het oog op deze berekening wordt de bijdrage van elke energiebron berekend op 
basis van haar energie-inhoud. Elektriciteit die is opgewekt met waterkracht en windenergie wordt 
in aanmerking genomen overeenkomstig de normaliseringsregels bedoeld in bijlage II”.

37. Op grond van artikel 5, lid 4 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG wordt het bruto-eindver-
bruik van energie uit hernieuwbare bronnen voor verwarming en koeling berekend “als de hoeveel-
heid stadsverwarming en -koeling die in een lidstaat wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, 
plus het verbruik van andere energie uit hernieuwbare bronnen in de industrie, de huishoudens, 
de dienstensector, de land- en bosbouw en de visserij, voor verwarmings-, koelings- en verwer-
kingsdoeleinden. In installaties die zowel hernieuwbare als conventionele bronnen als brandstof 
gebruiken, wordt alleen rekening gehouden met de hoeveelheid verwarming of koeling die uit her-
nieuwbare energiebronnen is geproduceerd. Met het oog op deze berekening wordt de bijdrage van 
elke energiebron berekend op basis van haar energie-inhoud. Aerothermische, geothermische en 
hydrothermische warmte-energie die wordt onttrokken door warmtepompen wordt in aanmerking 
genomen [voor de berekening van het bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen 
voor verwarming en koeling] […], mits de output van finale energie de input van primaire energie 
die nodig is voor het aandrijven van de warmtepompen, aanzienlijk overstijgt. De hoeveelheid 
warmte die voor de toepassing van deze richtlijn geacht wordt energie uit hernieuwbare bronnen 
te zijn, wordt berekend volgens de in bijlage VII [van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG] be-
paalde methodiek. Thermische energie die wordt opgewekt door passieve energiesystemen, waarbij 
op passieve wijze een lager energieverbruik wordt bereikt via het ontwerp van de gebouwen, of van 
warmte opgewekt uit energie uit niet-hernieuwbare bronnen, wordt niet meegerekend […][voor de 
berekening van het bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen voor verwarming en 
koeling]”.
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(c)  het bruto-eindverbruik van energie hernieuwbare bronnen in het vervoer38.

Voor het berekenen van het aandeel van het bruto-eindverbruik van energie uit her-
nieuwbare bronnen worden gas, elektriciteit en waterstof uit hernieuwbare energie-
bronnen slechts één keer in aanmerking genomen in de hierboven vermelde leden 
(a), (b) en (c). Tevens mag men biobrandstoffen en vloeibare biomassa die niet aan 
de duurzaamheidscriteria van artikel 17, leden 2 tot en met 6 van de Hernieuwbare 
Richtlijn 2009/28/EG voldoen, niet in aanmerking nemen voor het bepalen van het 
bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen. 

Tenslotte, wordt het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen voor een lidstaat 
berekend, als het bruto-eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen gedeeld 
door het bruto-eindverbruik van energie uit alle energiebronnen, en uitgedrukt als 
een percentage. Dit aandeel kan mogelijks worden aangepast in overeenstemming 
met de artikelen 6, 8, 10 en 11 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG indien 
de desbetreffende lidstaat een samenwerking heeft opgezet met een lidstaat of een 
derde land met het oog op het produceren van elektriciteit, verwarming of koeling 
uit hernieuwbare energiebronnen. In het volgende onderdeel zal dieper worden in-
gegaan op deze vormen van samenwerking met een lidstaat of een derde land.

4. Statistische overdrachten tussen lidstaten, gezamenlijke projecten tussen lid-
staten/derde landen en gezamenlijke steunregelingen

Naast het behalen van de nationale bindende streefcijfers van energie uit hernieuw-
bare bronnen voorziet de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG in diverse bepalin-
gen die de lidstaten aanmoedigen om een samenwerking tot stand te brengen met 
andere lidstaten of derde landen met het oog op het behalen van deze streefcijfers. 
Dergelijke vormen van samenwerking kunnen ondermeer betrekking hebben op 
statistische overdrachten, gezamenlijke projecten en gezamenlijke steunregelingen 
die een impact hebben op de berekening en naleving van de nationale bindende 
streefcijfers. Daarnaast kan een samenwerking ook de vorm aannemen van een 
uitwisseling van informatie en goede praktijken of vrijwillige coördinatie tussen 
allerlei steunregelingen, etc. Deze verschillende vormen van samenwerking maken 
het mogelijk dat een lidstaat de kosten voor het bereiken van haar nationale bin-
dende streefcijfers kan beperken door energie uit hernieuwbare bronnen die gepro-
duceerd is in een andere lidstaat, te verbruiken en te laten meetellen in het behalen 
van haar streefcijfers.

38. Op grond van artikel 5, lid 5 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG wordt aangenomen dat 
“de in bijlage III [van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG] vermelde transportbrandstoffen de 
aldaar vermelde energie-inhoud bevatten. Bijlage III kan worden aangepast aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze 
[…] [van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG] te wijzigen, worden vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 25, lid 4 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/
EG”.
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(i) Statistische overdrachten tussen lidstaten

Een eerste vorm van samenwerking waarvan melding wordt gemaakt in het artikel 
6, lid 1 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG is de statistische overdracht van 
een gespecificeerde hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen van de ene lid-
staat naar de andere lidstaat. Indien zulke overdracht heeft plaatsgevonden wordt 
enerzijds, de overgedragen hoeveelheid afgetrokken van de hoeveelheid energie 
uit hernieuwbare bronnen die in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de 
lidstaat die de overdracht heeft uitgevoerd, voldoet aan zijn nationale bindende 
streefcijfers. Anderzijds, wordt de overgedragen hoeveelheid opgeteld bij de hoe-
veelheid energie uit hernieuwbare bronnen die in aanmerking wordt genomen om 
te bepalen of de lidstaat die de overdracht heeft aanvaard, voldoet aan zijn na-
tionale bindende streefcijfers. Dergelijke statische overdracht heeft geen invloed 
op het halen van het nationale streefcijfer van de lidstaat die de overdracht heeft 
uitgevoerd. 

(ii) Gezamenlijke projecten tussen lidstaten

Naast de statistische overdrachten tussen de lidstaten voorziet de Hernieuwbare 
Richtlijn 2009/28/EG in artikel 7 in een tweede vorm waarbij twee of meer lid-
staten kunnen samenwerken in alle soorten gezamenlijke projecten betreffende de 
productie van elektriciteit, verwarming of koeling uit hernieuwbare energiebron-
nen. In deze vorm van samenwerking kunnen volgens de richtlijn particuliere ex-
ploitanten betrokken zijn. 

(iii) Gezamenlijke projecten tussen lidstaten en derde landen

Artikel 9 van de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG voorziet in een derde vorm 
van samenwerking op grond waarvan één of meerdere lidstaten met één of meer-
dere derde landen kunnen overeenkomen om samen te werken in alle soorten geza-
menlijke projecten met het oog op de productie van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen. Hierbij kan alvast worden benadrukt dat in tegenstelling tot de ge-
zamenlijke projecten in deze samenwerkingsvorm geen gezamenlijk projecten mo-
gelijk zijn die verwarming of koeling uit hernieuwbare energiebronnen realiseren. 
Eveneens kunnen in deze vorm van samenwerking volgens de richtlijn particuliere 
exploitanten betrokken zijn. 

(iv) Gezamenlijke steunregelingen

Tenslotte, voorziet de Hernieuwbare Richtlijn 2009/28/EG in artikel 11 in een vier-
de vorm van samenwerking op grond waarvan twee of meerdere lidstaten vrijwillig 
kunnen besluiten om hun nationale steunregelingen samen te voegen of deels te 
coördineren. 
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III. Recente evoluties 

Sinds de afkondiging van het derde energiepakket en het klimaat- energiepakket in 
2009 heeft de Europese regelgever het wetgevende kader inzake energie de voor-
bije jaren verder uitgebreid met nieuw wetgevende initiatieven inzake etikettering 
van energiegerelateerde producten, de energieprestatie van gebouwen, energie-
efficiëntie, trans-Europese energie-infrastructuur, voorzieningszekerheid van gas-
levering, etc. 

Naast deze initiatieven op het vlak van secundaire wetgeving heeft de Europese 
Commissie tevens diverse beleidsdocumenten gepubliceerd die als basis kunnen 
dienen voor de verdere ontwikkeling van de Europese energiebeleid en –recht.39 
Het meest recente beleidsinitiatief in dit kader is de aankondiging van de Energie-
unie met als doel het creëren van een eengemaakte energiemarkt in Europa waarbij 
aan de consumenten in de EU een voorzieningszekere, duurzame, concurrerende 
en betaalbare energievoorziening kan worden gewaarborgd. Opdat dit doel kan 
worden bereikt is een fundamentele transformatie van het Europese energieland-
schap noodzakelijk. Met het oog op het realiseren van deze Energie-unie heeft de 
Europese Commissie vijftien actiepunten vooropgesteld waaronder de volledige 
tenuitvoerlegging en strikte handhaving van de bestaande energiewetgeving, de 
diversificatie van de gasvoorziening, ondersteunen van grote infrastructuurprojec-
ten, richtsnoeren ontwikkelen om regionale samenwerkingsverbanden, inzetten op 
energie-efficiëntie, energie-efficiënte gebouwen verder stimuleren, vervoersector 

39. Zie Mededeling van 10 november 2010 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, 
het Europees Economisch en Sociaal Comité van de regio’s, Energie 2020 – Een Strategie voor een 
concurrerende, duurzame en continu geleverde energie, COM(2010)639, 24 p.; Mededeling van 17 
november 2010 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité van de regio’s, Prioriteiten voor energie-infrastructuurprojecten voor 2020 en 
verder – Een blauwdruk voor een Europees geïntegreerd energienetwerk, COM(2010)677, 51 p.; 
Mededeling van 15 december 2011van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Eu-
ropees Economisch en Sociaal Comité van de regio’s, Stappenplan Energie 2050, COM(2011)885, 
23 p.; Groenboek, Een kader voor het klimaat- energiebeleid voor 2030, COM(2013)169, 20 p.; 
Mededeling van 22 januari 2014 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité van de regio’s, Een beleidskader voor klimaat en energie 
in de periode 2020-2030, COM(2014)15, 21 p.; Mededeling van 28 mei 2014 van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité van de regio’s, 
Europese Strategie voor energiezekerheid, COM(2014)330, 28 p.; Mededeling van 23 juli 2014 van 
de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
van de regio’s, Energie-efficiëntie en de bijdrage daarvan aan de energiezekerheid en het kader 
voor het klimaat- en energiebeleid voor de periode tot 2030, COM(2014)520, 19 p.; Mededeling 
van 13 oktober 2014 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité van de regio’s, Voortgang bij de voltooiing van de interne energiemarkt, 
COM(2014)634, 16 p.; Mededeling van 25 februari 2015 van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch, Sociaal Comité van de regio’s en de Europese 
Investeringsbank, Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstge-
richt beleid inzake klimaatverandering, COM(2015)80, 25 p.; etc. 
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energetisch efficiënter en koolstofarmer maken, nieuw pakket uitwerken voor her-
nieuwbare energiebronnen, etc.40 

IV. Conclusie 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de Europese regelgever de voorbije 
jaren zeer actief is geweest in het ontwikkelen van een wetgevend kader en een be-
leid in het domein energie. Deze evolutie is op zich niet verwonderlijk gelet op het 
nieuw Europese energietijdperk, met aanzienlijke uitdagingen waaronder de kli-
maatproblematiek, stijgende kost en vraag naar energie, vergroening van de ener-
gieconsumptie, etc., waarin we zijn terecht gekomen. Gelet op deze uitdagingen 
zal de Europese regelgever nog wel enige tijd zoet zijn met het verder ontwikkelen 
van het Europese energierecht en -beleid en zal er de komende jaren over gewaakt 
moeten worden of deze initiatieven wel voldoende zijn om deze uitdagingen van 
het nieuw energietijdperk aan te pakken. 

40. Mededeling van 25 februari 2015 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch, Sociaal Comité van de regio’s en de Europese Investeringsbank, Een kader-
strategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatver-
andering, COM(2015)80, p. 1- 25. 
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1. This contribution has been published before in X. Dieux (ed.), Evolutions récentes en droit finan-
cier, Brussels, Larcier, 2015, 7-35.
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Introduction

1. Building blocks of investor protection. Recent years have witnessed a tidal 
wave of new financial regulation in general and investor protection legislation in 
particular, making it difficult to see the wood for the trees. 

In this contribution, we offer a way out of the woods by structuring this multitude 
of rules into three “building blocks of investor protection”: (i) information require-
ments; (ii) conduct of business rules; and (iii) product design.2 

Recent evolutions in each of these “building blocks” are put in context in the next 
sections. This will allow to identify the main trends and challenges in current in-
vestor protection legislation. 

I. Information

§1. The information paradigm

2. Information paradigm. The oldest means of investor protection is the provision 
of information. The “information paradigm” is based on the assumption that man-
datory disclosure of information leads to better, more ‘informed’ investor decisions 
and protection against ‘wrong’ decisions resulting from a lack of knowledge. This 
in turn would lead to stronger market-based saving.3 

3. Prospectus obligation as prototype. The prospectus requirement is the proto-
type of the information paradigm. It obliges firms to produce an elaborate informa-
tion document when offering transferable securities to the public. This document 
must include “all information which … is necessary to enable investors to make an 
informed assessment of the assets and liabilities, financial position, profit and los-
ses, and prospects of the issuer and of any guarantor, and of the rights attaching to 
such securities”.4 Such obligation originates from the 19th century in most Member 

2. Compare to Niamh Moloney, How to Protect Investors. Lessons from the EC and the UK (Cam-
bridge University Press 2010). The author discusses the following chapters: 3. Product regulation, 
4. Investment advice and product distribution; 5. Disclosure; 6. The trading process; 7. Education 
and governance; 8. Supervision, enforcement and redress. The rules discussed in her chapter 6 are 
in our model a mix of information requirements and conduct of business rules (in particular best 
execution); the subject matters discussed in her chapters 7 and 8 are obviously highly important 
for an encompassing investor protection regime. In this paper we however focus on the regulatory 
aspects, so that investor education and supervision and redress are out of scope.

3. E.g. Niamh Moloney (n1) at 288-290, with further references.
4. As worded in art. 5(1) of Prospectus Directive 2003/71/EC (see in Belgium: art. 44 §1 of the Pros-

pectus Act of 16 June 2006, Belgian Official Gazette 21 June 2006).
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States5 and has been harmonized at EU-level with Prospectus Directive 2003/73/
EC. Even before that date UCITS Directive 1985/611/EEC introduced a prospectus 
obligation for undertakings for the collective investment in transferable securities, 
which should “include the information necessary for investors to be able to make 
an informed judgement of the investment proposed to them.”6

§2. Problems associated with the information paradigm

4. Limits to investor rationality. The information paradigm however calls for se-
veral comments. In recent years, behavioural finance has shown that even if infor-
mation is readily available, consumers are likely to ignore it. Ignorance, incapabi-
lity, fears, laziness, lack of interest, social status, the press, family, rumours – these 
all seem to be factors that steer the behaviour of the consumer of financial services 
and may explain why people do not always optimally use the information provided 
to them.7

5. Information overload. Moreover, it has been shown that there is a negative cor-
relation between the quantity of the information which is provided and the chances 
that a consumer will actually read it. A pile of technical information has a discoura-
ging effect and may result in consumers not reading anything or only less important 
parts.8 If processing the information is more costly than the expected benefits of 

5. Although mandatory information obligations were introduced in the 19th century in several Member 
States, more generalized information and prospectus obligations were introduced in the aftermath 
of the crisis of the 1930s. See for the UK e.g. Alastair Hudson, Securities Law (Sweet & Maxwell 
2008), 143-154; for Germany: Klaus Hopt, ‘Von Aktien- und Börsenrecht zum Kapitalmarktrecht, 
Teil 2: Die Deutsche Entwicklung im internationalen Vergleich’, (1977) 141 ZHR 389; for the 
Netherlands C. Grundman, Koersen door de Wet op het Financieel Toezicht (Boom Juridische 
Uitgevers 2012), 4-5); for Belgium T. Van Dyck, De geharmoniseerde prospectusplicht (die Keure 
2010).

6. Art. 27 and 28 of Directive 1985/611/EEC.
7. Veerle Colaert and Tom Van Dyck, ‘Financial Services’ in Hans Micklitz, Jules Stuyck and Evelyne 

Terryn, Casebook Consumer Law (Hart Publishing 2010) 372-373; Niamh Moloney (n 1) 291-292, 
with further references.

8. E.g. L. Krämer, EEC Consumer Law (Story-Scientia 1986) 39-40 and 145: “information overload 
makes comparison difficult, with a result that the consumer can hardly get a clear idea of his rights 
and obligations”. For a critical analysis see also D. Grether, A. Schwartz and l. Wilde, ‘The irrele-
vance of information overload: an analysis of search and disclosure’ (1985-86) Southern California 
Law Review 278 and following, with further references. In respect of securities regulation see R. 
Prentice, ‘Whither Securities Regulation? Some behavioral observations regarding proposals for 
its future’ (2002) Duke Law Journal 1448-1449, footnote 241, with further references; T. Paredes, 
‘Blinded by the light: information overload and its consequences for securities regulation (2003) 
81 Washington University Law Quarterly 417; G. Benston, ‘Consumer Protection as Justification 
for Regulating Financial Services Firms and Products’, Journal of Financial Services Research 
2000, 290; F. ’t Hart en C. Du Perron, De geïnformeerde consument. Is informatieverstrekking een 
effectief middel om consumenten afgewogen financiële beslissingen te laten nemen? Preadvies voor 
de Vereniging voor Effectenrecht 2006 (Kluwer 2006) 107 and 124.
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the information, ignoring the information may even be the more efficient decision 
(referred to as “rational ignorance”).9

6. Cost. Also, compliance with heavy information requirements is not without 
costs (such as compiling, monitoring, compliance and transmission costs). Those 
costs will often be passed on to the recipients of such information (via price-setting 
for the products or services).10 

7. Information and responsibility. Information finally also generates responsi-
bility. If it can be proven that accurate information has been disclosed, the sup-
posedly informed consumer of financial services can, under certain circumstances, 
be considered responsible for his or her own acts. The provision of information can 
therefore lead to a shift of the responsibility risk from the provider of the financial 
service to the investor.11

§3. Recent trends

A. Focus on presentation of information

8. Importance of “presentation”. In view of these problems, the last decade has 
witnessed important changes to the information paradigm. Although prospectus 
obligations prevail, new measures have put the emphasis on the need for short, 
comprehensible and comparable documents.

9. UCITS – simplified prospectus. The third update of the UCITS Directive 
(“UCITS III”)12 introduced a “simplified prospectus”, to be available alongside the 
full prospectus. “Such a new prospectus should be designed to be investor-friendly 
and ... should give key information about the UCITS in a clear, concise and easily 
understandable way”.13 Although the idea behind the simplified prospectus was 
laudable, it did not achieve its goal: it was still too long and complex so that the 
information provided was not always easily understood by the average retail inves-
tor, and it did not allow easy comparison between funds, especially across borders. 
At the same time the production of the simplified prospectus was relatively costly 

9. E.g. T. Paredes, ‘Blinded by the light: information overload and its consequences for securities re-
gulation’ (2003) 81 Washington University Law Quarterly 417; G. Benston, ‘Consumer Protection 
as Justification for Regulating Financial Services Firms and Products’ (2000) Journal of Financial 
Services Research 290; F. ’t Hart en C. Du Perron, De geïnformeerde consument. Is informatiever-
strekking een effectief middel om consumenten afgewogen financiële beslissingen te laten nemen? 
Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2006 (Kluwer 2006) 124.

10. G. Hadfield, R. Howse and M. Trebilcock, ‘Information-Based Principles for Rethinking Consumer 
Protection Policy’, (1998) Journal of Consumer Policy 152: “The true focus of consumer protection 
policy, as distinct from competition policy, is … the quality and cost of consumer information.”

11. T. Van Dyck, De geharmoniseerde prospectusplicht, (die Keure 2010) nrs. 78 and following.
12. Directive 2001/107/EEC [2002]OJ L41/20.
13. Recital 15 of Directive 2001/107/EEC. The content of the simplified prospectus was clarified by 

Commission Recommendation 2004/384/EC [2004] OJ L199/30.
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and time-consuming for the industry because of national requirements often added 
to those of the Directive and could differ widely across Member States.14

10. UCITS – KIID. When the European Commission set up a fourth review of the 
UCITS Directive, efficient disclosure was one of the key components.15 After ela-
borate consumer testing,16 the UCITS IV Directive17 introduced a “Key Investor 
Information Document” or “KIID”, which should provide Key Investor Informa-
tion on the fund in a short standardized document, of maximum 3 A4 pages.18 This 
KIID has to follow a standardized format which should allow easy comparison. At 
the top of the KIID a so-called “synthetic risk and reward indicator” (SRRI) should 
express the riskiness of the fund on a numeric scale from 1 to 7, supplemented by 
a narrative explanation.19

11. Summary prospectus. In line with the simplified prospectus, the Prospectus Di-
rective required the inclusion of a “summary” in the prospectus. The summary 
should “in a brief manner and in non-technical language, convey the essential cha-
racteristics and risks associated with the issuer, any guarantor and the securities in 
the language in which the prospectus was originally drawn up”.20 Recital 21 of the 
Prospectus Directive set a maximum of 2500 words for the summary. Such recital 
not being binding, this word limit was, however, more often than not neglected. 
The summary prospectus therefore suffered from the same problem as the full pros-
pectus: it was still too long and too technical for (retail) investors to read.21 

Directive 2010/73/EU amended the Prospectus Directive on this point (among 
other things). The “summary prospectus” should now, “in a concise manner and in 
non-technical language, provide[s] key information in the language in which the 
prospectus was originally drawn up”. It should further be “drawn up in a common 
format in order to facilitate comparability … and its content should convey the key 
information of the securities concerned in order to aid investors when considering 

14. European Commission, Impact assessment of the legislative proposal amending the UCITS Direc-
tive (SEC(2008) 2263) 17.

15. European Commission, Initial orientations of possible adjustments to UCITS Directive (85/611/
EEC) – Overview of key features, http://ec.europa.eu/finance/investment/docs/ucits-directive/over-
viewexposure_en.pdf; European Commission, Exposure Draft, Initial orientations for discussion 

on possible adjustments to the UCITS Directive – 5. Simplified prospectus – Investor Disclosure Re-
gime, http://ec.europa.eu/finance/investment/docs/ucits-directive/prospectusexposure_en.pdf. 

16. IFF Research and YouGov, UCITS Disclosure Testing – Research Report (June 2009) http://
ec.europa.eu/finance/investment/docs/other_docs/research_report_en.pdf. 

17. Directive 2009/65/EC.
18. Art. 78 and recital 59 of Directive 2009/65/EU, implemented in detail in art. 7-24 Regulation (EU) 

N° 583/2010.
19. Art. 8-9 and Annex I to Commission Regulation (EU) 583/2010.
20. Art. 5 (2) of the original Directive 2003/71/EC.
21. Summaries were often simply a ‘cut-and-paste’ version of the prospectus and not simplified or re-

cast to aid retail investor understanding. See Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets 
Regulation (OUP 2014) 98.
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whether to invest in such securities”.22 The Implementing Prospectus Regulation 
was revised to set out detailed content requirements and a mandatory order for the 
summary. A binding rule with respect to the length of the summary was also set 
forth: it should not be longer than 7% of the full prospectus or 15 pages, whichever 
is the shorter.23 

12. National initiatives – Belgian “risk label”. As a reaction to the losses suffered 
by retail investors during the crisis, many Member States felt that the existing re-
gulatory toolbox did not suffice and toughened the rules, among other things by 
introducing shorter and better product information obligations. In addition to some 
other measures (see nr. 31), the Belgian legislator introduced a Royal Decree with 
rules for the commercialization of financial products (the so-called “Transversal 
Royal Decree”).24 

One of the main measures of this Royal Decree was the introduction of a KIID-
like standardized information document for all financial “products”.25 As for the 
UCITS KIID, one of the main features of this information document was a risk 
label (inspired by the European energy label), indicating the riskiness of the pro-
duct in a visual manner.26 The Royal Decree was supposed to enter into force on 12 
June 2015. However, the PRIIPs Regulation which would introduce very similar 
obligations for a range of products also covered by the Royal Decree, was in the 
meanwhile published in the Official Journal on 9 December 2014 (infra nr. 13). 
This meant that all information documents which would be made to comply with 
the Transversal Royal Decree would have to be adapted shortly after their creation 
in order to comply with the PRIIPs Regulation. In order to avoid this, the Royal 
Decree of 2 June 201527 postponed sine die the entry into force of the Information 
Document and the risk label.

13. PRIIPs – KID. At the EU level the PRIIPs Regulation has indeed introduced a 
“KID” (“Key Investor Document”) obligation, inspired by the UCITS KIID, for all 
“Retail Investment and Insurance Based Investment Products” (“PRIIPs”).28 The 

22. Art. 5 (2) Prospectus Directive 2003/71/EC as amended.
23. Art. 24 and Annex XXII of Regulation (EC) Nr. 809/2004 as amended by Commission Regulation 

(EU) Nr. 486/2012.
24. Royal Decree of 25 April 2014 concerning certain information obligations when commercializing 

financial products towards retail clients, Belgian Official Gazette 12 June 2014, 44471. This Royal 
Decree is usually referred to as the “Transversal Royal Decree” since it is applicable “transversally” 
to products which are formally part of the three different sectors of the financial industry, banking, 
securities and insurance.

25. Broadly defined as all saving, investment and insurance products by art. 12, 39° of the law of 2 
August 2002 on Financial Supervision. 

26. Royal Decree of 25 April 2014 approving the FSMA Regulation concerning the technical require-
ments of the risk label, Belgian Official Gazette 12 June 2014, 44567. 

27. Published in the Belgian Official Gazette of 10 June 2015 (and entered into force on the same date).
28. Art. 4 (1) of the PRIIPs Regulation defines a PRIP as “an investment … where, regardless of the 

legal form of the investment, the amount repayable to the retail investor is subject to fluctuations 
because of exposure to reference values or to the performance of one or more assets which are 
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Regulation has a more limited scope than the Belgian Transversal Royal Decree. 
It only targets complex products such as investment (or mutual) funds (except for 
UCITS funds covered by the KIID obligation); investments packaged as life insu-
rance policies; retail structured securities; and structured term deposits.29 

The PRIIPs Regulation requires that product manufacturers produce a KID and that 
any person advising on or selling a PRIIP should provide retail investors with the 
KID in good time before those retail investors are bound by any contract or offer re-
lating to that PRIIP.30 In a short standardized document (maximum 4 A4 pages) key 
information on the investment product should be provided in a clear and understan-
dable language. The KID should moreover contain a visual risk indicator, which 
should give an overall view of the risk of the investment part of the product. 31 

The European legislator thus wanted to solve the problems that investors (i) do not 
read, understand or digest extensive and / or technical information and (ii) hardly 
compare the products and services of different financial institutions.32

not directly purchased by the investor”. “Insurance-based investment product” is defined as “an 
insurance product which offers a maturity or surrender value and where that maturity or surrender 
value is wholly or partially exposed, directly or indirectly, to market fluctuations” (art. 4 (2) PRIIPs 
Regulation).

29. CESR/10-1136, CEBS 2010 196, CEIOPS-3L3-54-10, ‘Report of the 3L3 Task Force on Packaged 
Retail Investment Products (PRIPs)’ (6 October 2010) 3, nr. 3.

30. Art. 13 PRIIPs Regulation. The third paragraph of article 13 provides for an exception to this 
rule for distance contracts (compare with article 5(2) of Directive 2002/65/EC of the European 
Parliament and the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer 
financial services and with article 25(6), third para MiFID II).

31. Art. 8 (3) (d) PRIIPs Regulation; Joint Committee of the European Supervisory Authorities JC/
DP/2014/02, ‘Discussion Paper – Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-
based Investment Products (PRIIPs)’ (17 November 2014) 22.

32. This was already an industry concern during the first call for evidence (see European Commission, 
‘Feedback Statement on contributions to the call for evidence on “substitute” retail investment 
products’ (March 2008) 20). The problem was confirmed in the Consumer Markets Scoreboard 
SEC(2010)1257 of the European Commission, ‘Making Markets Work for Consumers’ (4th edi-
tion, October 2010). This report shows that the market for “investments, pensions and securities” 
performs worst out of the 50 sectors examined, amongst other things with respect to comparability 
of products and services (p. 15), trust that suppliers comply with the rules and regulations to pro-
tect consumers (p. 16) and overall satisfaction (p. 19). An earlier Consumer Markets Scoreboard 
came to the following conclusion: “A recent survey found that … information which is presented in 
too many different ways when comparing between different offerings are … important barriers to 
cross-border shopping of financial services quoted by European consumers” and “As evidenced by 
a series of surveys, a well-drafted set of standardised information facilitates clearly the compara-
bility of competing offers, and help ensure that consumers understand and can use information e.g. 
for switching providers. … In a Eurobarometer survey, 79% of European citizens thought that it 
would be useful if all financial services providers used a standardised information sheet. …” (Eu-
ropean Commission, ‘Commission Staff Working Document on the Follow up in Retail Financial 
Services to the Consumer Markets Scoreboard’ (SEC (2009)1251 22 September 2009) 6 and 9).

The argument was repeated in the explanatory Memorandum to the Proposal for a PRIPs Regulation, at 
8-9 and in recital 15 to the PRIIPs Regulation.
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The PRIIPs Regulation has a horizontal approach in that it targets complex pro-
ducts with similar features, irrespective of the formal qualification of the product 
as a banking, securities or insurance product. Nevertheless, even though the regu-
lation is indeed cross-sectoral in its approach, it only covers “packaged” products 
– thus creating anything but a level playing field between PRIIPs and various other 
financial products. This means that with respect to transferable securities covered 
by the Prospectus Directive, a KID will only need to be produced (alongside the 
prospectus and the simplified prospectus) for complex securities, such as structured 
bonds, whereas no KID will be available for simple bonds. 

In the context of the Commission’s idea to create a “Capital Markets Union”,33 the 
Prospectus Directive is however under review. One of the issues is exactly whether 
there is a need to reassess the summary prospectus, amongst other things in view of 
the PRIIPs KID (infra nr. 13),34 and whether it would be useful to impose a length 
limit for the full prospectus.35 

We believe that the trend for the future with respect to information obligations is a 
further extension of standardized KIDs for an even much wider range of financial 
products.

B. Combination with other types of investor protection

14. Combination of information with substantive quality requirements. Meanwhile, 
another evolution took place. Whereas traditional prospectus obligations were in-
troduced as such, new information obligations are part of a larger regulatory effort. 
Conduct of business standards place part of that responsibility on the financial in-
stitution providing investment services. Product regulation should ensure that only 
products which fulfill certain quality requirements can be sold to retail investors. 
These are indeed the two other building blocks of the current investor protection 
regime, which are discussed in the next sections. 

33. European Commission, Green Paper – Building a Capital Markets Union (COM(2015) 63 final 18 
February 2015).

34. Ibid. 10; European Commission, Consultation document – Review of the prospectus directive (18 
February 2015), 5 and 16-18.

35. European Commission, Consultation document – Review of the prospectus directive (18 February 
2015), 18.
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II. Conduct of business rules

§1. Substantive quality requirements 

15. Origin. The second building block of European financial regulation is more 
recent. In 1993 the Investment Services Directive was the first to attempt to harmo-
nize minimum conduct of business standards applying in the relationship between 
an investment services provider and its clients.36 In 2004 the “Markets in Financial 
Instruments Directive” (“MiFID”)37 replaced these minimum standards by fully 
fledged and detailed conduct of business standards, which were fine-tuned even 
further by MiFID II 2014/65/EU as recently as 2014. 

16. Definition. Conduct of business rules are a range of “principles of conduct 
which should govern the activities of financial services firms in protecting the inte-
rest of their customers and the integrity of the market”.38 An important part of these 
conduct of business standards are again information obligations (information on 
the financial institution and its services, about the risks of products and services, 
about the costs of services, …). The responsibility to take good investment decisi-
ons is however no longer solely placed on the (retail) investor. Other rules should 
ensure that the services provided by the financial institution meet certain quality 
standards. An encompassing fiduciary duty (duty of loyalty, duty of care) should 
govern the relationship between a financial institution and a client. More specific 
applications of this general duty include, apart from information obligations, in-
formation quality requirements (non-misleading), rules requiring investment firms 
to actively assess the suitability or appropriateness of an investment service or a 
transaction in a financial instrument for a particular investor (“know-your-custo-
mer”), record keeping obligations, reporting obligations and rules requiring invest-
ment firms to achieve best execution of client orders.

17. Legal environment. As already mentioned, today the MiFID conduct of busi-
ness rules are the prototype of this kind of investor protection. Although these 
conduct of business rules are quite new in EU regulation, the standards of profes-
sional diligence behind them are rooted in a much older tradition. In Belgium e.g. 
very similar requirements resulted from the jurisprudence on the basis of art. 1382 

36. Art. 11 Investment Services Directive 1993/22/EC, implemented in Belgium in article 36 of the 
Law of 6 April 1995.

37. Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets 
in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 
2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/
EEC [2004] OJ L 145.

38. IOSCO, ‘International Conduct of Business Principles’ (July 1990) nr. 18. See also E. Avgouleas, 
‘The Harmonisation of Rules of Conduct in EU Financial Markets: Economic Analysis, Subsi-
diarity and Investor Protection’, (2000) ELJ 74; C. Cruickshank, ‘Is there a Need to Harmonise 
Conduct of Business Rules?’ in G. Ferrarini (ed.), European Securities Markets. The Investment 
Services Directive and Beyond (Kluwer Law International 1998) 131.
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CC.39 MiFID is moreover not the only source of conduct of business rules. General 
consumer protection legislation can to a large extent also be considered part of this 
building block (e.g. unfair commercial practices rules40; unfair contract terms41). 
More recently the PRIIPs regulation has also introduced, alongside the KID obli-
gation, some rules with respect to marketing communications.42

§2. Recent trends

A. Increasing detail

18. From ISD to MiFID II. A first evolution is that the rules become ever more 
detailed and complex. The 1993 Investment Services Directive merely set out se-
ven high level principles, which had to be developed in more detailed conduct of 
business rules by the Member States.43 The MiFID and its implementing directive 
elaborated the same principles with an unprecedented level of detail, imposing 
maximum harmonization. MiFID II further increases the level of detail and the 
number of conduct of business rules.44 The most prominent examples are set out 
below.

19. Investment advice. Under MiFID, investment advice had been given a very 
prominent place already: it was upgraded from an ancillary service in ISD to an 
investment service45, defined very precisely in the MiFID and the Implementing 
Directive46 and CESR (today transformed into ESMA) developed a 5-step test for 
determining whether a certain action can be qualified as investment advice.47

MiFID II goes even further by distinguishing “independent investment advice” 
from (limited) advice. If an investment firm informs its client that advice is given 
on an independent basis, it should comply with two conditions: (i) it should assess 

39. V. Colaert, De rechtsverhouding financiële dienstverlener – belegger (die Keure 2011) 59-64 and 
101-104; S. Delaey, De contractuele verhouding inzake portefeuilllebeheer: op de wip tussen Mi-
FID en privaatrecht (Intersentia 2010).

40. Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC, currently implemented in Belgium in articles 
VI.92 and following of the Code of Economic Law.

41. Unfair Contract Terms Directive 1993/13/EEC, currently implemented in Belgium in articles I.8, 
22° VI.82 WER.

42. Marketing communications that contain specific information relating to the PRIIP should not in-
clude any statement that contradicts the information contained in the KID or diminishes the signifi-
cance of the KID. Marketing communications should moreover indicate that a KID is available and 
supply information on how and where to obtain it (art. 9 PRIIPs Regulation).

43. Art. 11 Investment Services Directive 1993/22/EEC.
44. Recital 70 MiFID II 2014/65/EU.
45. See recital 3 and Annex I, A to MiFID 2004/39/EC.
46. art. 4 (1) 4° MiFID; art. 46, 9° of the law of 6 April 1995; art. 52 Implementing Directive; art. 46, 

10° of the law of 6 April 1995.
47. CESR, ‘Q&A – Understanding the definition of advice under MiFID’ (CESR/10-293), see also 

Marc-David Weinberger,  ‘Conseil et recherche en investissements : un carrefour à risques ?’ in 
MiFID – Questions spéciales, (Larcier 2010) 221-280.
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a sufficient range of financial instruments available on the market (sufficiently di-
verse with regard to their type and issuers or product providers; not limited to 
financial instruments issued or provided by the investment firm itself or other enti-
ties with which the investment firm has close legal or economic relationships) and 
(ii) it should not accept any inducements, except for minor non-monetary bene-
fits.48 These requirements will be further elaborated by a MiFID II Implementing 
Directive (not yet adopted).49 

Today most financial institutions provide investment advice to their clients for free. 
However, they receive fees from their product providers for the sale of every pro-
duct advised upon. After MiFID II will have entered into force, investment firms 
may continue with this type of service, which will then be labeled limited advice. 
If they want to present themselves to their clients as providing independent advice, 
they will not be allowed to enter into such remuneration schemes and will therefore 
have to ask their clients to pay for the investment advice (which also needs to be 
based on the assessment of a wide range of financial instruments).

It will be possible for one financial institution to provide both independent and 
limited advice to clients, on the condition that the investment firm (i) explains the 
scope of both services to allow investors to understand the differences between 
them; and (ii) avoids presenting itself in general as an independent investment 
advisor.50

20. Inducements. Linked to the new concept of “independent investment advice” is 
a more elaborate inducements regime. 

An inducements regime highly similar to the MiFID I regime will apply to most in-
vestment services (including order execution): monetary or non-monetary benefits 
paid by or to the investment firm are forbidden except for (i) inducements paid by 
or to the client or his proxy; (ii) inducements designed to enhance the quality of the 
service to the client and of which the client is informed51; and (iii) necessary fees.52

With respect to inducements designed to enhance the quality of the service to the 
client ESMA advises the Commission to introduce a non-exhaustive list of circum-
stances and situations that the financial supervisor should consider when determi-
ning that the quality enhancement test is not met. The circumstances set out in the 

48. Art. 24 (7) MiFID II 2014/65/EU.
49. See ESMA, Final Report – ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR 

(ESMA/2014/1569 19 December 2014) 144.
50. Ibid.
51. Art. 24 (9) MiFID II 2014/65/EU. The existence, nature and amount of the payment or benefit, or, 

where the amount cannot be ascertained, the method of calculating that amount, must be clearly 
disclosed to the client prior to the provision of the relevant investment or ancillary service. Where 
applicable, the investment firm shall also inform the client on mechanisms for transferring the 
inducement to the client. 

52. Art. 24 (9) MiFID II 2014/65/EU.
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advice are rather high level: the enhancement test is not met if the inducement is 
not justified by the provision of an additional or higher-level service to the relevant 
client, if it is not proportional to the level of inducements received, if it directly 
benefits the recipient firm, its shareholders or employees without tangible benefit 
to the relevant client, or, in relation to an on-going inducement, if it is not justified 
by the provision of an on-going benefit to the relevant client.53

With respect to portfolio management and independent investment advice, howe-
ver, a much stricter inducements regime was introduced by MiFID II. For those in-
vestment services there is a total ban on inducements, except on three very limited 
forms of inducement that are still possible. 

The first of these are small non-monetary benefits.54 ESMA advises the Commis-
sion to come up with an exhaustive list of such non-monetary benefits in the MiFID 
II implementing directive. It suggests the following inducements could be put on 
such a list: information or documentation relating to a financial instrument or an 
investment service; participation in conferences, seminars and other training events 
on the benefits and features of a specific financial instrument or an investment 
service and hospitality of a reasonable de minimis value (such as food and drink 
during a business meeting). The items mentioned in the list would however only 
qualify as minor when they are reasonable and proportionate and of such a scale 
that they are unlikely to influence the recipient’s behaviour in any way that is detri-
mental to the interests of the relevant client.55

The second type of inducements which will still be allowed for independent in-
vestment advisors and portfolio managers are “accept and not retain third party 
payments”. Independent investment advisors and portfolio managers can receive 
monetary third party payments received in relation to the services provided to that 
client, if they return these to clients as soon as possible after receipt, by transferring 
the monies received to the client money account.56

The third exception are fees, commissions or non-monetary benefits paid or provi-
ded by a person on behalf of the client. These are however only allowed as far as 
the person is aware that such payments have been made on that person’s behalf and 
that the amount and frequency of any payment is agreed between the client and the 
investment firm and not determined by a third party.57

53. ESMA, Final Report – ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR 
(ESMA/2014/1569 19 December 2014) 142.

54. Art. 24 (7) b) and (8).
55. See ESMA, Final Report – ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR 

(19 December 2014 ESMA/2014/1569) 139.
56. Recital 74 MiFID II 2014/65/EU; ESMA, Final Report – ESMA’s Technical Advice to the Commis-

sion on MiFID II and MiFIR (19 December 2014 ESMA/2014/1569) 138.
57. Recital 75 MiFID II 2014/65/EU.
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21. Information. Already in MiFID I a range of information requirements were part 
of the conduct of business rules, including information on the investment firm and 
its services, financial instruments and proposed investment strategies, execution 
venues and costs and associated charges.58 MiFID II introduces several new infor-
mation obligations. Some of them have already been indicated above (information 
on whether advice is independent or not, on the range of financial instruments 
which the independent investment advisor assesses) or will be dealt with below 
(information on joint offers).

In addition MiFID II pays particular attention to information obligations with res-
pect to costs. Under MiFID I, the MiFID Implementing Directive already required 
that the investment firm should provide information on costs and associated char-
ges.59 This requirement was elaborated in more detail in the MiFID Implementing 
Directive.60 MiFID II moreover requires that the client receives, at least annually, 
aggregated information about all costs and charges, including costs and charges in 
connection with the investment service and the financial instrument, which are not 
caused by the occurrence of underlying market risk. Where the client so requests, 
an itemized breakdown shall be provided. The MiFID II Implementing Directive 
will detail these information requirements with respect to costs further, seemingly 
to an extreme extent.61

What is interesting to see, is that the ESMA advice on implementing rules sets 
forth very detailed rules on cost information for financial products covered by Mi-
FID which are not also covered by PRIIPs.62 The PRIIPs KIID should indeed also 
cover a lot of information on costs. It shows that today there is no clear boundary 
between disclosure obligations and conduct of business rules. The product provider 
should provide information documents – if no such product information exists, the 
services provider should fill the gaps. This also means that product providers and 
distributors should increasingly cooperate in order to be able to fulfill all regulatory 
requirements.

22. Cross-selling practices. An example of a new conduct of business rule in Mi-
FID II, are the rules with respect to cross-selling practices.

Belgium has a long tradition of prohibiting joint offers, with a few limited excepti-
ons.63 After the Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC fully harmoni-
zed Member States rules with respect to unfair commercial practices, Belgium had 

58. Art. 19 (3) MiFID, elaborated in more detail by art. 30-34 MiFID Implementing Directive 2006/73/
EC.

59. Art. 19 (3) MiFID 2004/39/EC; art. 27 (3) of the Belgian Law of 2 August 2002.
60. Art. 33 of MiFID Implementing Directive 2006/73/EC; art. 13 of the MiFID Royal Decree of 3 

June 2007, Belgian Official Gazette 18 June 2007.
61. ESMA, Final Report – ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR (19 

December 2014 ESMA/2014/1569) 121-127.
62. Ibid.
63. Art. 54 of the former Trade Practices Act of 14 July 1991.
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to abolish this principal ban on joint offers.64 However, as the Unfair Commercial 
Practices Directive only aimed at minimum harmonization in the financial services 
sector, a ban on joint offers limited to this sector was still possible. The Belgian 
legislator has thus been able to keep a per se prohibition of combined offers for 
financial services, and prohibits – subject to limited exceptions – joint offers one 
part of which is a financial service.65 

Meanwhile this theme, joint offers in the financial sector, was also picked up at the 
EU level. An extensive study, commissioned by the European Commission, has 
measured the impact of such practices and charted why they are used. Recent EU 
financial services legislation, such as the Mortgage Credit Directive66, the Payment 
Accounts Directive67, the Insurance Distribution Directive68 and MiFID II have 
thereupon introduced specific rules with respect to (certain) cross-selling practices. 

MiFID II introduces a rather soft approach towards cross-selling practices. When 
an investment service is offered together with another service or product as part of 
a package or as a condition for the same agreement or package, the investment firm 
should merely inform the client whether it is possible to buy the different compo-
nents separately and provide for separate evidence of the costs and charges of each 
component. Where the risks resulting from such an agreement or package offered 
to a retail client are likely to be different from the risks associated with the compo-
nents taken separately, the investment firm should moreover provide an adequate 
description of the different components of the agreement or package and the way 
in which their interaction modifies the risks. 69

By 3 January 2016 ESMA, in cooperation with EBA and EIOPA, should develop 
guidelines for the assessment and the supervision of cross-selling practices indica-
ting, in particular, situations in which cross-selling practices are not compliant with 
these obligations.70 A consultation paper with respect to “cross-selling practices” 
that addresses these issues has been launched.71 

This MiFID II conduct of business rule with respect to cross-selling practices rai-
ses different comments. First, the rules with respect to cross-selling practices in 
the different directives are worded differently, while the differences do not seem 

64. ECJ C-261/07 and C-299/07 VTB-VAB [2009] ECR I-02949.
65. ECJ C-265/12 Citroën Belux NV v Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen 

(FvF), 18 July 2013, not yet reported.
66. Art. 12 Mortgage Credit Directive 2014/17/EU.
67. Art. 8, 4 (3) and 5 (2) Payment Account Directive 2014/92/EU.
68. Art. 21 Draft Insurance Distribution Directive (Proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on insurance mediation (recast) – Confirmation of the final compromise text 
with a view to agreement, 16 July 2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10747-
2015-INIT/en/pdf. 

69. Art. 24 (11) MiFID II 2014/65/EU.
70. Art. 24 (11) MiFID II 2014/65/EU.
71. Joint Committee Consultation Paper on guidelines for cross-selling practices (JC/CP/2014/
05 22 December 2014).
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substantiated. This not only raises difficult interpretation problems, it also seve-
rely complicates the task of ESMA, EBA and EIOPA, which have resolved – and 
rightly so – to issue joint guidelines which should deal with cross-selling practices 
in the financial services sector.72

From a Belgian perspective, it means that the Belgian rules on joint offers in the 
financial services sector will finally have to be adapted. With respect to investment 
services, the ban on joint offers will need to abolished and replaced by mere infor-
mation obligations.

B. Widening scope of application

23. Limited scope of application of MiFID I. A second evolution is that the scope 
of application of these conduct of business rules widens. MiFID I applies to the 
provision of “investment services”73 or “ancillary services”74 relating to “financial 
instruments”. Financial instruments are defined by an exhaustive list, including 
transferable securities75, money-market instruments76, units in collective invest-
ment undertakings, and different kinds of derivative contracts.77 Not covered by 
MiFID I are, among other things, deposits and insurance products.

Many Member States soon deemed this scope of application too limited. Other 
financial products, such as structured deposits and life insurance policies did not 
fall under the scope of the MiFID conduct of business rules, but were felt to have 
investment characteristics much similar to certain MiFID financial instruments. 

24. Belgium – “AssurMiFID”. After other Member States had already widened the 
scope of their MiFID implementation to cover “investment insurance products”, 
the Belgian legislator also broadened the scope of the Belgian conduct of business 
rules to the insurance sector.78 The Belgian legislator went even further since the 
MiFID conduct of business rules were not only extended to so-called insurance 
based investments (such as certain life insurance products) but also to traditional 
indemnity insurance contracts (subject to certain exceptions).79 The concrete trans-
lation of the MiFID conduct of business rules for the insurance sector however 

72. See previous footnote.
73. Such as portfolio management, investment advice and order execution. See the full list of invest-

ment services in Annex I.A of MiFID I.
74. Such as safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients. See the 

full list of ancillary services in Annex I.B of MiFID I.
75. See definition in art. 4 (1) 18° MiFID I.
76. See definition in art. art. 4 (1) 19 MiFID I.
77. See annex I, C MiFID I.
78. Law of 30 July 2013 reinforcing the protection of the investor in financial products and services 

and the competences of the FSMA and three Royal Decrees of 21 February 2014, BS 7 March 2014, 
20133, 20144 and 20158. 

79. See the exception in art. 3 Royal Decree of 21 February 2014 with respect to the rules on the ap-
plication of articles 27 to 28bis of the law of 2 August 2002.
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differentiates between insurance-based investment products on the one hand and 
indemnity insurance contracts on the other.80 

The extension of these conduct of business rules to the insurance sector is not 
self-evident.81 The FSMA has therefore issued a circular letter to clarify things.82 
One of the most tricky problems tackled by the circular, is the question how the 
MiFID know-your-customer requirements can be reconciled with the traditional 
insurance-specific need analysis, which requires that the services provider checks 
whether the insurance contract offered adequately meets the desires and needs of 
the client.83 

The MiFID know-your-customer rules impose a similar and sometimes overlap-
ping requirement to gather information in order to check whether a certain service 
of transaction is, depending on the service, appropriate or suitable for the client. In 
the case of investment advice84 or portfolio management85 the so-called suitability 
test applies. This means that the financial institution is obliged to obtain the neces-
sary information regarding (i) the client’s knowledge and experience in the invest-
ment field relevant to the specific type of product or service, (ii) his financial situa-
tion and (iii) his investment objectives so as to enable the firm to recommend to the 
client the investment services and financial instruments that are suitable for him.86 

In the circular, the FSMA holds that a financial institution which has complied with 
the MiFID suitability test can be reasonably assured that the product also meets the 

80. Title II, Chapter 4 of the Royal Decree of 21 February 2014 with respect to the rules of conduct 
and rules on the management of conflicts of interests for the insurance sector, applies to saving and 
investment insurance contracts, whereas title II, Chapter 3 applies to other insurance contracts.

81. See K. Termote, ‘Advies en distributie van verzekeringsproducten na Twin Peaks. Aandachtspun-
ten vanuit verzekeringsperspectief’ in V. Colaert and A. Lecocq (eds.), De levenscyclus van bank-, 
beleggings- en verzekeringsproducten, (Larcier 2014).

82. FSMA, Circular – Adaptation of the law of 27 March 1995 and extension of the MiFID conduct of 
business rules to the insurance sector (FSMA_2014_02 16 April 2014), updated as of 1 September 
2015.

83. Art. 273, §3 of the Insurance Law of 4 April 2014, Belgian Official Gazette 30 April 2014, 35487 
and art. 12 bis, §3 of the law of 27 March 1995 with respect to insurance and reinsurance mediation 
and the distribution of insurance contracts, Belgian Official Gazette 14 June 1995, 17029, as amen-
ded.

84. “Personal recommendations to a client in respect of one or more transactions relating to financial 
instruments”. See art. 4 (1) 4° MiFID I; Art. 46(9) of the Act of 6 April 1995.

85. “Managing a portfolio in accordance with a mandate given by the client on a discretionary basis 
where such portfolio includes one or more financial instruments”. Art. 4 (1) 9° MiFID I; Art. 46(8) 
of the Act of 6 April 1995.

86. Art. 27, §4 of the law of 2 August 2002 and art. 15, §1 of the Royal Decree of 3 June 2007 with 
respect to the further implementation of the MiFID. See in more detail e.g. V. colaert en T. Van 
Dyck, ‘MiFID en de gedragsregels. Een nieuw wetgevend kader voor beleggingsdiensten’ 2008 
TBH 226-279 (see p. 263 and following).
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desires and needs of that client.87 No separate need analysis should be performed 
in such circumstances. 

However, if the insurance services provider is only executing a client order, for 
instance if the client wants to buy a life insurance product without advice, the ser-
vices provider only has to perform the more limited MiFID appropriateness test, 
meaning that it will check whether the client has the necessary knowledge and 
experience to understand the risks involved, but will not look into the investment 
objectives or the financial situation of the client.88 In these circumstances the desi-
res and needs of the clients will not be checked as part of the MiFID know-your-
customer requirements, so that a separate need analysis should still be carried out.89 

25. Europe – MiFID II and IMD I and II. Again MiFID II has consolidated this 
Member State evolution. 

MiFID II has (partly) expanded the scope of application of certain provisions, in-
cluding the conduct of business rules, to structured deposits.90 

“Insurance based investment products” were at EU-level already covered by In-
surance Mediation Directive 2002/92/EC (IMD), which however merely provi-
ded for some basic information and know-your-customer obligations.91 In order 
to avoid regulatory arbitrage between products subject to MiFID II conduct of 
business rules and similar products which only need to comply with the much ligh-
ter IMD regime, MiFID II has amended the IMD by introducing into IMD a sepa-
rate chapter with MiFID-like conflict of interest and conduct of business rules for 
insurance-based investment products.92 Meanwhile discussions on a full revision 
of IMD have reached an end. In the last stage of the process IMD II was renamed 
IDD (“Insurance Distribution Directive). The conduct of business rules in the IDD 
have been aligned to MIFID II to a much greater extent.93 

87. FSMA, Circular – Adaptation of the law of 27 March 1995 and extension of the MiFID conduct of 
business rules to the insurance sector (FSMA_2014_02 16 April 2014) 39.

88. Art. 27, §5 of the law of 2 August 2002 and art. 16 of the Royal Decree of 3 June 2007. See e.g. V. 
Colaert, ‘De MiFID geschiktheidsbeoordeling: naar een beter georganiseerde kennis van cliënt en 
product’ (2012) B.F.R. 235-269.

89. FSMA, Circular – Adaptation of the law of 27 March 1995 and extension of the MiFID conduct of 
business rules to the insurance sector (FSMA_2014_02 16 April 2014) 40.

90. Article 1, §4 of MIFID II. 
91. Art. 12-13 IMD.
92. Article 91 MiFID II Directive; see also the Explanatory Memorandum to the IMD II Proposal at 11, 

explicitly mentioning that conduct of business rules for investment insurance products are based on 
the MiFID II conduct of business rules. (Proposal COM(2012)360 for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on insurance mediation (recast) (3 July 2012) 11).

93. See the explanatory memorandum to the IMD II-proposal, 2: “In order to ensure cross-sectoral 
consistency, the European Parliament requested that the revision of IMD1 would take into account 
the ongoing revision of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II). This means that, 
whenever the regulation of selling practices of life insurance products with investment elements is 
concerned, the proposal for a revised Directive (IMD2) should meet the same consumer protection 
standards as MiFID II”.
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26. Belgium – Financial Planning. MiFID conduct of business rules are moreover 
an inspiration for the wider domain of financial services. In 2014 the Belgian legis-
lator has introduced conduct of business rules for a newly regulated financial ser-
vice, “financial planning”.94 Although clearly inspired by the MiFID, the conduct 
of business rules have obviously been adapted to the particularities of financial 
planning.

Advice on financial planning indeed has nothing to do with investment advice. It 
is defined as advice on the optimization of the structure, planning in time, protec-
tion, legal organization or transfer of wealth of a retail client, on the basis of the 
needs and objectives indicated by the client.95 In the context of advice on financial 
planning, it is prohibited to give advice on transactions in specific financial instru-
ments96 (which would qualify as MiFID investment advice and should comply with 
the MiFID conduct of business rules).

Advice on financial planning should be based on a multidisciplinary method (art. 
29). It should take into account civil law, tax law, social security and the economic 
and financial context. The client can however request that certain of these dimensi-
ons be left out of consideration.97 

The conduct of business rules include a general duty of care, an information quality 
requirement (clear, correct and not misleading) and information requirements98, a 
requirement to enter into a written agreement (minimum terms and conditions of 
which have been set forth in the law) and a reporting obligation.99 

There is also a know-your-customer requirement, the adaptation of which to the 
specificities of financial planning is the most obvious. The information which 
should be obtained should relate to the personal situation of the client (including 
his financial, family and professional situation) and his objectives and needs with 
respect to financial planning.100

27. Credit services. If the wider field of financial services is considered, the (at the 
EU level) recent emphasis on responsible lending, first in the Consumer Credit 
Directive101 and subsequently in the Mortgage Credit Directive102, can be seen as 

94. Law on financial planning of 25 April 2014 on the statute and the supervision of independent fi-
nancial planners and on the provision of advice on financial planning by regulated entities, Belgian 
Official Gazette 27 May 2014 and Royal Decree of 8 July 2014, Belgian Official Gazette 18 August 
2014, 60563.

95. Art. 4 §1 of the law on financial planning of 25 April 2014.
96. Explanatory memorandum to the proposal for a law of 14 February 2014, Parl. St. Kamer, Doc 53, 

nr. 3394/001, 11.
97. Art. 28-29 of the law on financial planning of 25 April 2014.
98. Art. 25-26 of the law and art. 12 of the Royal Decree.
99. Art. 30.
100. Art. 29 §3.
101. Art. 8 of Consumer Credit Directive 2008/48/EC.
102. Art. 18 of Mortgage Credit Directive 2014/17/EU.
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a further instance of the tendency to require financial services providers to assist 
their clients in taking rational decisions. 

III. Product Regulation

28. Background. In line with the information paradigm, the credo of the European 
legislator has traditionally been: it is no problem to create and sell junk products, 
as long as sufficient, clear and understandable information is published to allow 
investors to take a rational decision on whether to invest in such products and at 
what price. In contrast with traditional consumer law, product regulation was until 
recently deemed an unnecessary impediment to market innovation.

The only instance of EU product regulation was for a long while the UCITS Di-
rective, which regulates the conditions which an investment fund should fulfill in 
order to be labeled a “UCITS”-fund. This product regulation however only functi-
ons as a quality label – UCITS funds being sold all over the world as reliable retail 
products.103 It is not excluding that other investment funds which do not fulfill the 
UCITS conditions, would be marketed and sold.104 

The post-crisis era has witnessed a shift in this longstanding paradigm. New Euro-
pean rules have introduced three different kinds of product regulation: (i) regula-
tion of the preconditions of a product; (ii) regulation of the product design; and (iii) 
outright product banning.

§1. Product preconditions

29. AIFMD. In the aftermath of the crisis, hedge funds have been blamed for ha-
ving played a catalyzing role. The European legislator therefore decided that no in-
vestment fund should remain unregulated. As the range of investment funds “other 
than UCITS funds” is very diverse – including hedge funds private equity funds 
and real estate funds – the approach taken was to regulate the managers of those 
funds rather than the funds themselves in the Alternative Investment Fund Mana-
gers Directive 2011/61/EU (“AIFMD”). It means that all funds offered to investors 
in the EU, are subject to either the UCITS Directive, or the AIFMD.

103. Therefore the UCITS Directive is the first Directive to appear in Mandarin on the European Com-
mission’s website. See ‘UCITS Funds now speak Mandarin’ FT 15 February 2015.

104. They are however subject to the AIFMD, see nr. 29.
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§2. Product design

30. Product design. A second product regulation technique is to interfere in the 
product design phase. 

At the EU level, MiFID II has introduced new “product governance” obligations 
for product manufacturers. Investment firms which produce financial instruments 
for sale to clients should ensure that those financial instruments are designed to 
meet the needs of an identified target market of end clients.105

MiFID I had introduced a know-your-customer requirement per client (supra 24). 
ESMA guidelines had added to that: “know your products and match a suitable pro-
duct to your client”.106 The current product governance rules seem to introduce a 
kind of “know-your-customer” at group level: as from the product design phase the 
profile of a target group of clients should be taken into account so that the product 
can be geared toward the target group. The MiFID II Implementing Directive will 
develop further details on what this means, such as the management of conflicts 
of interests as part of the product design and the assessment of the potential target 
market to limit risk of products being sold to investors that are not compatible.107

It should be noted that these product governance rules are not limited to the pro-
duct design phase. An intense interaction with the distribution side is necessary. 
After the product has been designed with a target group in mind, the product 
distributor should ensure that the product is sold to right target group of clients. 
Therefore, product manufacturers are expected to provide adequate information to 
distributors, to regularly review investment products offered or marketed, and to 
check that products function as intended.108 Product distributors on the other hand 
have to ensure that products and services are compatible with the characteristics, 
objectives and needs of the target market and have to take into account how the 
products and services relate to other applicable MiFID conduct of business and 
organizational requirements. This means for instance that if the product is diffi-
cult to explain, the sales process should be adapted; that the product governance 
arrangements should be periodically reviewed; that sales information should be 
provided to manufacturers to assist them in meeting post-sale responsibilities; and 

105. Art. 24 (2) MiFID II 2014/65/EU. These product design rules are again coupled with conduct of 
business rules (sales rules): the investment firm should ensure that the strategy for distribution of 
the financial instruments is compatible with the identified target market, and that the investment 
firm takes reasonable steps to ensure that the financial instrument is distributed to the identified 
target market.

106. V. Colaert, ‘De MiFID geschiktheidsbeoordeling: naar een beter georganiseerde kennis van cliënt 
en product’ (2012) B.F.R. 269.

107. ESMA, Final Report – ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR (19 
December 2014 ESMA/2014/1569) 55-59.

108. ESMA, Final Report – ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR (19 
December 2014 ESMA/2014/1569) 59-61.
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that copies of promotional material should be supplied to support product reviews 
by manufacturers.109

Product design and product distribution are therefore closely intertwined.

§3. Product banning

31. Background. More intrusive is outright product banning, in other words, the 
prohibition to sell certain products to (retail) investors. For a very long time, the 
idea of prohibiting the acquisition of certain products by a category of investors 
deemed insufficiently informed, was considered extremely paternalistic and an 
unacceptable infringement of the freedom of choice.

One of the first academics to consider the possibility of product banning, was 
CHOI, who claimed that “Some investors may lack either the rationality or the 
capacity to investigate and accurately value protections provided at even the ag-
gregate level. … In addition, in recognition of the precarious informational state in 
which unsophisticated investors find themselves, the proposal goes one step further 
and would limit unsophisticated investors to investments in only passive index 
mutual funds …”.110 At the time, Choi was heavily critiqued for these ideas.111 The 
recent crisis has however led to increasingly wide support for such views. 

At Member State level there has been some experimenting with this type of inves-
tor protection. Especially with respect to complex products, Member States felt 
that more intrusive measures were necessary. 

32. Belgium – Voluntary moratorium. In Belgium the FSMA (Financial Services 
and Markets Authority) introduced a voluntary moratorium on the distribution of 
particularly complex structured products on 20 June 2011. The aim of this morato-
rium is to induce the financial sector to refrain from offering retail clients structured 
products that are considered particularly complex. Distributors that sign up to the 
voluntary moratorium commit to abstain from offering structured products that do 
not meet the criteria that have been established in the moratorium. Participating 
distributors are placed on a list kept by the FSMA. Non-compliance with the mo-
ratorium can be sanctioned by striking the distributor from this list.

109. Ibid.
110. S Choi, ‘Regulating Investors, Not Issuers: Market Based Proposal’ [2000] California Law Review 

300–01
111. E.g. R. Prentice, ‘Whither Securities Regulation? Some behavioral observations regarding propo-

sals for its future’ (2002) Duke Law Journal.
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Distributors should provide the FSMA with their marketing documentation on 
complex products before offering such products to the public so that compliance 
with the moratorium may be verified.112 

The original idea was that after a consultation process the FSMA would transform 
this voluntary moratorium into a binding regulation.113 To date, however, there are 
no signs that such a binding regulation is in the works.

33. Belgium – outright banning. The Belgian Twin Peaks II Act gave the FSMA 
regulatory powers to subject the distribution of financial products to certain con-
ditions. The FSMA has used this competence not only for the Royal Decree on 
product labeling (discussed in nrs 12), but also to adopt a regulation on product 
bans. It is now forbidden in Belgium to sell certain risky or complex products to 
retail clients.114 These “product bans” are additional to the voluntary moratorium 
discussed in nr. 32.  

The FSMA has selected three types of products which are the subject of this pro-
duct ban (all of which were very rarely offered in Belgium at the moment the ban 
was introduced). The first are the so-called “life settlement”. A life settlement is a 
product which attributes to the buyer the claim of the insured against his insurer 
when the insured person deceases. It is therefore a product which speculates on the 
death of the insured person. The FSMA considers these products as very complex, 
risky and utterly prone to fraud.115 The second type of products targeted by the 
Belgian product ban, are products derived from virtual currency, 116 such as Bit-
coin. In view of the many risks involved with dealing in such currencies, not all of 
which are fully known, the FSMA considered the commercialization of these pro-
duct undesirable. 117 The FSMA further wanted to prevent the commercialization 
of investments in unusual products, such as art, antiques, old wine or whisky, the 
value of which is difficult to determine, through their packaging into more saleable 

112. The moratorium also includes some conduct of business rules. Distributors should for instance 
ensure that the information included in the marketing materials is sufficient and comprehensible for 
the group to whom such materials are addressed and disclose the value of the derivative component 
and of the savings component to the FSMA prior to offering a product to the public.

113. Communication FSMA 2011_02 of 20/06/2011, available via www.fsma.be/en/Article/nipic/nipic.
aspx. 

114. Royal Decree of 24 April 2014 endorsing the FSMA regulation on the prohibition of commerciali-
zation of certain financial products to retail clients, Belgian Official Gazette 20 May 2014, 40095.

115. Art. 2, 1° of the FSMA regulation on the prohibition of commercialization and point II.1° of the 
explanatory memorandum.

116. Bitcoin was often in the news because of heavy volatility and foreclosure of certain trading plat-
forms (such as Mt.Gox). See Michael Bathon, ‘Mt. Gox U.S. Bankruptcy Approved to Help Bitcoin 
Hunt’ Bloomberg 17 June 2014, http://www.bloomberg.com/news/2014-06-17/mt-gox-u-s-bank-
ruptcy-approved-to-help-bitcoin-hunt.html. 

117. In the explanatory memorandum the FSMA identifies the following risks: hacking of a trading 
platform or digital wallet leading to loss of virtual money; operational risk of these systems, which 
are not formally evaluated by financial supervisors; exchange rate risk; absence of legal guarantee 
on exchangeability or acceptance as payment instrument. See art. 2, 2° of the FSMA regulation on 
the prohibition of commercialization and point II.2° of the explanatory memorandum.
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products, such as bonds or investment insurance products.118 The sale of the latter 
products to retail customers is therefore also prohibited.

34. EU – outright banning. At the EU level the idea of introducing product bans 
has recently been accepted as well. After EBA and ESMA used their consumer 
protection competences to issue warnings against certain products,119 the MiFIR120 
and the PRIIPs Regulation have provided the legal basis for further steps. ESMA, 
EBA and EIOPA are given “product intervention powers” in their respective fields 
of competence, i.e. ESMA with respect to financial instruments; EBA with respect 
to structured deposits and EIOPA with respect to insurance based investment pro-
ducts. This means that they may, upon certain conditions,121 temporarily prohibit 
or restrict in the EU (a) the marketing, distribution or sale of certain such products 
or (b) a type of financial activity or practice.122 Each of the ESAs has developed 
technical advice on – very similar – “criteria and factors to be taken into account in 
applying product intervention powers”, which should lead to a Commission legis-
lative act at level 2 of the Lamfalussy procedure.123

The MiFIR and the PRIIPs Regulation further explicitly allow Member States’ 
competent authorities, upon certain conditions, to (continue to) prohibit or restrict 
the same in or from their Member State.124 ESMA, EBA or EIOPA, respectively, 
shall in such circumstances perform a facilitation and coordination role. They shall 
ensure that action taken by a competent authority is justified and proportionate and 
that where appropriate a consistent approach is taken by competent authorities.125 
The typical “comply or explain” approach applies in this matter: the competent 
European Supervisory Authority can give an opinion on whether it deems action 
by the competent authority appropriate; if the competent authority does not comply 

118. Art. 2, 3° and 4° of the FSMA regulation on the prohibition of commercialization and point II.3° 
and 4° of the explanatory memorandum.

119. E.g. EBA and ESMA, Investor warning – Contracts for Difference (CFDs) (28February 2013); 
EBA, Warning to consumers on virtual currencies (1 EBA/WRG/2013/01 12 December 2013).

120. Markets in Financial Instruments Regulation (EU) N° 600/2014.
121. (a) the proposed action addresses a significant investor protection concern or a threat to the orderly 

functioning and integrity of financial markets or to the stability of the whole or part of the financial 
system in the Union;

(b) regulatory requirements under Union law that are applicable to the relevant insurance-based invest-
ment product or activity do not address the threat;

(c) a competent authority or competent authorities have not taken action to address the threat or the 
actions that have been taken do not adequately address the threat.

122. Art. 40-41 of the MiFIR; Art. 16 of the PRIIPs Regulation.
123. ESMA, Final Report – ESMA’s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR 

(ESMA/2104/1569, 19 December 2014) 187-196; EBA, Technical advice on possible delegated 
acts on criteria and factors for intervention powers concerning structured deposits under Articles 41 
and 42 of Regulation(EU) No 600/2014

(MiFIR) (EBA Op/2014/13, 11 December 2014); EIOPA, Technical Advice on criteria and factors to be 
taken into account in applying product intervention powers (EIOPA-15/564 29 June 2015).

124. Art. 42 MiFIR; art. 17 PRIIPs Regulation.
125. Art. 43 MiFIR; art. 18 PRIIPs Regulation.
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with such opinion, it should immediately publish on its website a notice fully ex-
plaining its reasons.126

As the MiFIR and PRIIPs Regulation have not yet entered into force, no concrete 
action has been taken yet by one of the ESA’s today. 

IV. Conclusion

35. Recent years have witnessed a tidal wave of new financial regulation in general 
and investor protection legislation in particular. This contribution has attempted to 
bring some order in the multitude of rules, by sorting them into three main building 
blocks. 

By doing so, the following trends and challenges were revealed.

36. Information. The idea of informing investors so as to enable them to take rati-
onal investment decisions remains an important aspect, not to say the foundation 
of investor protection legislation. It has however been fine-tuned. Legislators in 
the EU have come to understand that for investors to absorb and compare informa-
tion, there should not be too much of it (information overload), it should be well-
structured in conformity with a standardized format, and it should be attractive and 
accompanied by visual aid where possible. A first trend with respect to information 
as a tool of investor protection is indeed a focus on presentation and a tendency 
towards short standardized key information documents.

A second trend is that the scope of standardization becomes ever wider and the 
regulatory approach ever more “horizontal”. In contrast with the tradition to regu-
late banking, securities and insurance regulation separately, the PRIIPs regulation 
takes a cross-sectoral approach, introducing a Key Information Document with the 
same “look and feel”127 for a range of complex financial products. Although this 
trend towards a more horizontal approach is laudable – it allows investors to find, 
absorb and compare information more easily – it is in our opinion still too limited. 
It would in our opinion be appropriate to widen the scope of this approach to simple 
securities (an option raised in the latest prospectus directive review, see nr. 13, last 
paragraph) but also to all saving products.

At the same time the legislator has understood that the “caveat emptor” princi-
ple, underpinned and reinforced by the information paradigm, has reached its li-
mits in the financial services sector. The problems associated with the information 
paradigm can only partially be solved by simpler, shorter and more standardized 

126. Ibid.
127. Explanatory Memorandum to the Proposal for a PRIPs Regulation, 8-9.
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information. Information requirements are therefore increasingly accompanied by 
elements of the two other building blocks of investor protection.

37. Conduct of Business Rules. The overarching idea behind the conduct of busi-
ness rules is to improve the quality of the services which the financial institution 
provides to the client. In some instances the services provider is even given the 
positive task to help the client, e.g. by warning him against a transaction in a finan-
cial instrument which he does not sufficiently understand or by advising against a 
product which does not comply with his know-your-customer profile.

Confidence that these conduct of business rules are the right way forward in the 
field of investor protection is high. MiFID II has “enhanced” the conduct of busi-
ness rules, by creating new rules on the one hand and by detailing the existing rules 
on the other hand. The scope of application of the conduct of business technique 
has moreover been broadened, not only to financial products similar to the finan-
cial instruments already covered by MiFID I (structured deposits and insurance 
based investment products), but also to different types of services, such as financial 
planning. 

This shows that in this building block a more horizontal approach is also at hand, 
although the pre-existing sectoral structure of legislation prevails. Only the content 
is brought much more in line than before.

38. Product regulation. The crisis has opened minds to a third, previously unthin-
kable manner of ensuring investor protection. The purely liberal approach towards 
retail investor protection, i.e. leaving the final decision whether or not to invest to 
the investor himself, seems to be on its last legs. Some products are deemed just too 
complex to expect retail investors to understand all the risks, even with adequate 
information or professional advice.

Some initiatives with respect to product design can still be seen as liberal: MiFID 
II merely requires that product manufacturers take into account the target investor 
when designing new products. AIFMD intends to ensure that all investment funds, 
not only UCITS funds, are properly managed.

Other initiatives are plainly paternalistic. National legislators as well as the EU 
legislator have indeed taken the ultimate step by introducing (the possibility for) 
outright product bans: certain products cannot be sold any more to retail investors.

39. Piecemeal approach. Obviously the three building blocks of investor protection 
should not be considered in isolation. They are on the contrary very much inter-
twined. In some instances the legislator clearly acknowledges this, as for instance 
with respect to the product governance rules in MiFID II: product manufacturers 
should design a product with a target group of investors in mind; the product and 
the distribution process should afterwards be fine-tuned on the basis of feedback 
from and in close cooperation with the product distributor (supra nr. 30). In other 
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instances this cooperation is less clearly regulated and raises important questions. 
It will for instance usually be the product distributor who has to hand over the 
PRIIPs KID or UCITS KIID to the end investor, together with a range of other 
information, required by MiFID II or IMD II respectively. 

One of the main challenges today is to closely knit those three levels of investor 
protection together into a strong and well-functioning investor protection scheme. 

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   93 22/02/2016   18:33:11



Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   94 22/02/2016   18:33:11



95

Internationaal recht

België en de VN-Mensenrechtenraad: naar een 
betere bescherming van mensenrechten in binnen- en 
buitenland?

mevr. Katrien Meuwissen1

doctoraal onderzoeker en assistente, Leuven Centre for Global Governance 
Studies en Instituut voor Internationaal Recht KU Leuven 

en 

prof. Jan Wouters2

gewoon hoogleraar internationaal recht, directeur Leuven Centre for Global 
Governance Studies en Instituut voor Internationaal Recht KU Leuven

1. Doctoraal onderzoeker en assistente, Leuven Centre for Global Governance Studies en Instituut 
voor Internationaal Recht, KU Leuven. De auteur nam als stagiair bij de Belgische Missie te 
Genève deel aan de 10e en 13e sessies van de VN-Mensenrechtenraad (maart 2009 en maart 2010). 
Momenteel werkt zij aan een doctoraat dat een internationaalrechtelijke analyse maakt van Euro-
pese nationale mensenrechteninstituten. Contact: katrien.meuwissen@law.kuleuven.be. 

2. Gewoon hoogleraar internationaal recht, directeur Leuven Centre for Global Governance Studies 
en Instituut voor Internationaal Recht, KU Leuven.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   95 22/02/2016   18:33:11



Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   96 22/02/2016   18:33:11



97

België en de VN-Mensenrechtenraad
 

I.  De Functionering van de Mensenrechtenraad 

§1. Oprichting 

De antecedenten van de huidige Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties 
(‘Mensenrechtenraad’) gaan terug tot het prille begin van de Verenigde Naties 
(‘VN’), toen staten – met de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog vers in het 
geheugen – overtuigd waren van de nood aan een intergouvernementeel forum 
dat zich specifiek zou wijden aan de rechten van de mens. Het Handvest van de 
Verenigde Naties (‘VN-Handvest’), ondertekend op 26 juni 1945 en in werking 
getreden op 24 oktober van datzelfde jaar3, was het eerste internationale juridische 
instrument dat uitdrukkelijk verwees naar de nood aan internationale samenwer-
king ter bevordering van eerbied voor de rechten van de mens.4 Op basis van het 
VN-Handvest werd de Economische en Sociale Raad (‘ECOSOC’) opgericht met 
de bevoegdheid om aanbevelingen te doen ‘met het oog op het bevorderen van de 
eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden voor allen’5. Bovendien kreeg ECOSOC de bevoegdheid om ‘commissies’ 
in te stellen, (onder andere) ter bevordering van de rechten van de mens.6 Reeds op 
16 februari 1946 richtte ECOSOC de VN-Commissie voor de rechten van de mens 
op, de voorloper van de huidige Mensenrechtenraad.7 

In eerste orde was het werk van de VN-Commissie voor de rechten van de mens ge-
richt op de ontwikkeling van internationale normering inzake mensenrechten. Het 
VN-Handvest bevat immers zelf geen specifieke mensenrechtenstandaarden waar 
staten zich aan dienden te houden. Het uitwerken hiervan bleek echter geen gemak-
kelijk karwei en stond vooral op gespannen voet met de beginselen van soevereini-
teit van staten en van niet-inmenging in wezenlijk binnenlandse aangelegenheden, 
verankerd in datzelfde VN-Handvest.8 Initieel werd daarom een juridisch niet-bin-
dende tekst opgesteld: op 10 december 1948 nam de VN Algemene Vergadering de 
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (‘UVRM’) aan, die was voor-
bereid in het kader van een werkgroep van de VN-Commissie voor de rechten van 
de mens. De UVRM werd aangenomen met consensus van stemmen, maar het valt 

3. Voor een overzichtsbijdrage over wat de VN gedurende die eerste 70 jaar van haar bestaan voor het 
internationaal recht heeft betekend, zie J. Wouters, ‘70 jaar Verenigde Naties: welke bijdrage aan 
het internationaal recht?’, in Recht in Beweging. Verslagboek 22de VRG-Alumnidag 2015, Antwer-
pen, Maklu, 2015, 295-319.

4. Zie voornamelijk: art. 1(3) VN-Handvest. De verwijzingen naar mensenrechten staan verspreid 
over het VN-Handvest: in de preambule, art. 1(3), art. 13, art. 55(c), art. 62(2), art. 68, art. 76 (c).

5. Artikel 62(2) VN-Handvest.
6. Artikel 68 VN-Handvest.
7. ECOSOC Resolutie 5(1) van 16 februari 1946.
8. Artikel 2(1) VN-Handvest: ‘De Organisatie is gegrond op het beginsel van soevereine gelijkheid 

van al haar Leden.’ juncto artikel 2(7) VN-Handvest: ‘Geen enkele bepaling van dit Handvest geeft 
de Verenigde Naties de bevoegdheid tussenbeide te komen in aangelegenheden die wezenlijk onder 
de nationale rechtsmacht van een staat vallen […]’.
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op te merken dat zes toenmalige communistische staten,9 evenals Saoedi-Arabië en 
Zuid-Afrika, zich van stemming onthielden.10 

De aanname van de UVRM gaf de aanzet tot het verder uitwerken van bindende 
VN mensenrechtenverdragen. Het opstellen en de aanname van het Internationaal 
Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (‘ESCR’) evenals het 
Internationaal Verdrag inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten (‘BUPO’) had 
echter nog heel wat voeten in de aarde. Pas in 1954 kon de VN-Commissie voor de 
rechten van de mens ontwerpteksten voorleggen, die slechts op 16 december 1966 
werden aangenomen door de VN Algemene Vergadering.11 Pas in 1976 traden het 
ESCR- en BUPO-Verdrag in werking, nadat 35 VN-lidstaten de verdragen had-
den geratificeerd. Over de jaren heen bleef het aantal mensenrechtenverdragen op 
VN-niveau zich uitbreiden: vandaag zijn er negen zogenaamde ‘VN kernmensen-
rechtenverdragen’ in werking.12 Het spanningsveld tussen soevereiniteit van staten 
en mensenrechten dat reeds zichtbaar was ten tijde van het opstellen en aannemen 
van de UVRM, het ESCR en het BUPO-Verdrag, die samen vaak als de ‘internatio-
nal bill of rights’ worden aangeduid, blijft tot op vandaag tekenend voor de werking 
van de VN mensenrechtenfora. 

De VN-Commissie voor de rechten van de mens bleef bestaan tot het vroege voor-
jaar van 2006. De initiële focus op het ontwikkelen van mensenrechtenstandaarden 
verschoof geleidelijk naar het monitoren van de tenuitvoerlegging van mensen-
rechten in VN-lidstaten en het aannemen van aanbevelingen in dit verband. De 
Commissie leed echter aan een tanende geloofwaardigheid en was onderhevig aan 
kritiek, voornamelijk omwille van de gepolitiseerde werking die het bereiken van 
haar doel – het bevorderen van eerbied voor mensenrechten in de wereld – menig-
maal in de weg stond. Ook vanuit VN-hoek werd de functionering van de Mensen-
rechtencommissie in twijfel getrokken. VN-Secretaris-Generaal Kofi Annan stelde 
in zijn rapport ‘In Larger Freedom’ dat ‘staten lidmaatschap van de Commissie 
beogen om zichzelf te beschermen tegen kritiek en om anderen te bekritiseren, niet 

9. Het toenmalige Wit-Rusland, Tsjecho-Slowakije, Polen, Oekraïne, USSR en Joegoslavië.
10. VN Algemene Vergadering Resolutie 217A (III) , 10 december 1948.
11. Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, New York, 16 december 

1966, UNTS vol. 993, p. 3; Internationaal Verdrag inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten, New 
York, 16 December 1966, UNTS vol. 999, p. 171.

12. Naast het ESCR- en BUPO-Verdrag zijn dit: het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie (21 december 1965, in werking 4 januari 1969); het Verdrag inzake de uitbanning van 
alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (18 december 1979, in werking 3 september 1981); 
het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling (10 de-
cember 1984, in werking 26 juni 1987); het Verdrag inzake de rechten van het kind (20 november 
1989, in werking 2 september 1990); het Verdrag inzake de bescherming van de rechten van mi-
grerende werknemers en hun gezinsleden (18 december 1990, in werking 1 juli 2003); het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap (13 december 2006, in werking: 3 mei 2008), 
het Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (20 december 
2006, in werking: 23 december 2010). België is partij bij al deze verdragen met uitzondering van 
het VN Migrantenverdrag. 
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om mensenrechtenbescherming te verbeteren’.13 Annan concludeerde dat er nood 
was aan vervanging van de Commissie door een Raad. De ‘Millenium + 5’ Top 
van staatshoofden en regeringsleiders die in september 2005 te New York bijeen 
kwam, besloot tot de oprichting van een Mensenrechtenraad en gaf de Voorzitter 
van de Algemene Vergadering de opdracht tot het voeren van onderhandelingen ter 
zake.14 In maart 2006 stemde de Algemene Vergadering Resolutie 60/251, die de 
Mensenrechtenraad oprichtte en zijn mandaat en bevoegdheden uitwerkte.15 In juni 
2007 keurde de Mensenrechtenraad Resolutie 5/1 goed, die de procedures, mecha-
nismen en structuren van de Raad vastlegt.16 In 2011 werd de Mensenrechtenraad 
aan een herziening onderworpen, die echter slechts leidde tot minimale procedu-
rele veranderingen.17

§2.  Lidmaatschap

Net als zijn voorganger, de VN-Commissie voor de rechten van de mens, is de 
Mensenrechtenraad een intergouvernementeel orgaan. De Mensenrechtenraad be-
staat uit 47 lidstaten die verkozen worden bij meerderheid van stemmen van de Al-
gemene Vergadering.18 De verdeling van de zetels in de Mensenrechtenraad volgt 
een vaste regionale sleutel: de Groep van Afrikaanse Staten heeft 13 vertegen-
woordigers, de Aziatische Groep heeft er eveneens 13, de Latijns-Amerikaanse en 
Caraïbische Groep (GRULAC) krijgt acht zetels toebedeeld, de Western European 
and Others Group (WEOG) beschikt over zeven zetels en de Oost-Europese Groep 

13. UN Secretary General, In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for 
All, A/59/2005, §182 (eigen vertaling). 

14. VN-Algemene Vergadering, 2005 World Summit Outcome Document, A/60/1, 16 september 2005: 
‘157. Pursuant to our commitment to further strengthen the United Nations human rights machinery, we 

resolve to create a Human Rights Council. 
158. The Council will be responsible for promoting universal respect for the protection of all human 

rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind and in a fair and equal 
manner.

159. The Council should address situations of violations of human rights, including gross and systematic 
violations, and make recommendations thereon. It should also promote effective coordination and 
the mainstreaming of human rights within the United Nations system.

160. We request the President of the General Assembly to conduct open, transparent and inclusive ne-
gotiations, to be completed as soon as possible during the sixtieth session, with the aim of esta-
blishing the mandate, modalities, functions, size, composition, membership, working methods and 
procedures of the Council.’

15. VN Algemene Vergadering, A/RES/60/251, 15 maart 2006.
16. VN-Mensenrechtenraad, A/HRC/RES/5/1, 18 juni 2007. 
17. Deze herziening stond reeds ingeschreven in de resolutie die de VN-Mensenrechtenraad oprichtte 

in 2006: A/RES/60/251, §§1 en 16. De herziening bestond uit een dubbele procedure, één in de 
schoot van de VN-Mensenrechtenraad zelf (A/HRC/RES/16/21, 25 maart 2011) en één in de schoot 
van de VN Algemene Vergadering (A/RES/65/78, 14 juni 2011). 

18. A/RES/60/251, §7. 
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krijgt er zes.19 Het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad wordt beperkt tot twee 
opeenvolgende termijnen van drie jaar.20 

Sinds de oprichting van de Mensenrechtenraad worden bepaalde voorwaarden ge-
steld met betrekking tot het lidmaatschap van de Raad. Resolutie 60/251 verwijst 
naar het algemeen gangbare beginsel dat lidmaatschap van de Mensenrechtenraad 
open staat voor alle VN-lidstaten, maar specifieert dat de bijdrage van kandidaat-
lidstaten aan de bescherming en bevordering van de mensenrechten in acht moet 
worden genomen, evenals de vrijwillige beloftes die kandidaat-lidstaten voorop-
stellen in dat verband.21 Bovendien kan de Algemene Vergadering – bij twee derde 
meerderheid van stemmen – het lidmaatschap van de Raad opschorten in geval een 
lid grove en systematische mensenrechtenschendingen begaat.22 

De bepalingen aangaande lidmaatschap bevatten geen strikte voorwaarden, en al 
helemaal geen verplichtingen voor de leden van de Raad. Het valt dan ook niet te 
verbazen dat de verkiezing van leden van de Mensenrechtenraad regelmatig aan-
leiding geeft tot kritiek omdat notoire mensenrechtenschenders een zetel bemach-
tigen.23 Tot op heden werd het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad slechts in 
één geval opgeschort: op 1 maart 2010 schortte de Algemene Vergadering – bij 
consensus van stemmen – het lidmaatschap van Libië op.24 Het Libische lidmaat-
schap werd echter binnen het jaar weer geactiveerd, nadat het regime van kolonel 
Kadhafi was neergehaald, maar zonder duidelijke bewijzen dat de mensenrechten-
situatie in het land verbeterd zou zijn.25 

De regionale verdeling van de stemmen in de Mensenrechtenraad is belangrijk 
om de werking van het orgaan te begrijpen. In de eerste plaats kan opgemerkt 
worden dat de stemming aangaande het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad 
in de Algemene Vergadering vaak slechts een bekrachtiging uitmaakt van de kan-
didaten die naar voren worden geschoven door elke regionale groep. In praktijk 
is het zo dat op basis van afspraken binnen regionale groepen vaak slechts zoveel 
kandidaten naar voren worden geschoven als er vacante zetels zijn – deze praktijk 

19. Ibidem. 
20. Ibidem.
21. A/RES/60/251, §8.
22. Ibidem. 
23. Naar aanleiding van de verkiezing van leden van de Mensenrechtenraad op 28 oktober 2015 (voor 

de termijn van 2016-2018) beoordeelde een in Genève gebaseerde NGO ‘UN Watch’ 9 van de 21 
kandidaat-leden als niet-gekwalificeerd: Burundi, Ecuador, Ethiopië, Kyrgyzstan, Laos, Pakistan, 
Togo, de Verenigde Arabische Emiraten, en Venezuela (zie: UN Watch ‘Electing the 2016-2018 
Members of the U.N. Human Rights Council’, 28 oktober 2015). Op Laos en Pakistan na werden 
deze landen allen verkozen tot lid. 

24. VN Algemene Vergadering, A/RES/65/265, 1 maart 2010.
25. Op 18 november 2011 heractiveerde de Algemene Vergadering het Libische lidmaatschap van de 

Mensenrechtenraad: 123 landen stemden voor, 4 stemden tegen en 6 landen onthielden zich van 
stemming: A/RES/66/11, 18 november 2011.
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staat bekend als de zogenaamde ‘clean slate’.26 In zo’n gevallen heeft de Algemene 
Vergadering – waarin elk land vertegenwoordigd is met één stem – relatief weinig 
in de pap te brokken. De leden van de Algemene Vergadering zouden zich kunnen 
onthouden van stemming of tegen kunnen stemmen indien ze het niet eens zijn met 
bepaalde kandidaten. Om hun verkiezing te vermijden zou echter meer dan de helft 
van de leden van de Algemene Vergadering tegen moeten stemmen/ zich moeten 
onthouden. Aangezien de ‘clean slate’ praktijk zo ruim verspreid is, zijn staten 
veelal geneigd om in te stemmen met het lidmaatschap zoals voorgesteld door de 
regionale groepen.27

Ook tijdens de ‘dagdagelijkse werking’ van de Mensenrechtenraad (buiten de ver-
kiezingen van de leden om) zijn duidelijke regionale groepsdynamieken te ontwa-
ren. Zoals de voormalige Commisie heeft de huidige Raad vaak te kampen met 
een patstelling tussen landen die behoren tot ‘het Westen’ enerzijds, en landen die 
behoren tot ‘het Zuiden’ anderzijds. Een zekere mate van politisering is inherent 
aan elk intergouvernementeel orgaan. De Mensenrechtenraad (en de voormalige 
Commissie) blijkt echter specifiek vatbaar voor regionale blokvorming omwille 
van ten minste twee belangrijke factoren: zijn samenstelling op basis van een be-
perkt lidmaatschap dat regionaal verdeeld wordt, en diepgewortelde uiteenlopende 
opvattingen over mensenrechten.28 Westerse landen (ingebed in liberaal- demo-
cratische waarden) zijn veelal voorstander van sterke internationale monitoring 
(en indien nodig interventie) van landen ter bescherming van een mensenrechte-
nagenda die voornamelijk gericht is op de bescherming van burgerlijke en politieke 
rechten. Zuiderse (post-koloniale) landen benadrukken eerder de nood aan respect 
voor soevereiniteit van staten en aan internationale samenwerking, en focussen 
veelal op sociaal-economische rechten. Bovendien staat de politisering binnen de 
Mensenrechtenraad niet los van geopolitieke dynamieken daarbuiten: zowel pro-
blemen binnen de ruimere VN-structuur (bijvoorbeeld de bijzonder moeizame 
hervorming van de Veiligheidsraad) als niet-VN gebonden regionale en nationale 

26. Voor de verkiezingen van 28 oktober 2015 legden drie van de vijf regionale groepen een ‘clean 
slate’ voor: de Afrikaanse Groep stelde 5 kandidaten voor en had 5 zetels ter beschikking, WEOG 
stelde 3 kandidaturen voor voor 3 zetels, en de Oost-Europese Groep 2 kandidaten voor 2 zetels. 
GRULAC telde 4 kandidaturen voor 3 zetels, en de Aziatische Groep had 7 kandidaten voor 5 
beschikbare zetels. 

27. Merk op dat staten onderling afspraken maken over de stemming van lidmaatschap van de Mensen-
rechtenraad. Zo bleek dat het Verenigd Koninkrijk en Saoudi Arabië een akkoord hadden gesloten 
om het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad te steunen. Zie: ‘UK and Saudi Arabia ‘in secret 
deal’ over human rights council place’, The Guardian, 29 september 2015.

28. J. Wouters en K. Meuwissen ‘The European Union at the UN Human Rights Council: Multilateral 
Human Rights Protection Coming of Age?’ Journal Européen des Droits de l’Homme/ European 
Journal of Human Rights (2014) vol. 2 pp. 135-172. Zie ook : R. Freedman, The United Nations 
Human Rights Council, A Critique and Early Assessment (Routledge, 2013); H. Harris, ‘The Poli-
tics of Depoliticization: International Perspectives on the Human Rights Council’, Human Rights 
Brief (2006) Vol. 13(3)8; Th. Weiss, What’s Wrong with the United Nations and How to Fix It, 
Cambridge Polity Press (2012 (2nd ed.)) met name pp. 50-51.
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politieke agenda’s spelen een belangrijke rol in de politieke dynamieken binnen de 
Mensenrechtenraad.29

De groeperingen actief binnen de Mensenrechtenraad volgen geen strikte scheiding 
en komen niet noodzakelijk overeen met de formele regio’s waarover de zetels van 
de Raad worden verdeeld. Twee groepen die zeer invloedrijk zijn in de Mensen-
rechtenraad zijn de Beweging van Niet-Gebonden Landen (Non-Aligned Move-
ment, ‘NAM’)30 en de Organisatie van Islamcoöperatie (Organisation of Islamic 
Cooperation, ‘OIC’)31. Beide groepen omvatten een groot aantal staten verspreid 
over verschillende regio’s in de wereld en hebben een lidmaatschap dat deels met 
elkaar overlapt. Hoewel NAM en OIC hun eigen ideologische agenda hebben en 
specifieke accenten leggen32, trekken beide groeperingen regelmatig aan hetzelfde 
zeil in de Mensenrechtenraad, waar ze op basis van hun ruime lidmaatschap rede-
lijk gemakkelijk een meerderheid van stemmen halen voor hun initiatieven. Voor 
Westerse landen daarentegen, impliceert de vaste regionale verdeling van zetels in 
de Raad een structurele minderheid.33 Bijgevolg hebben zij in de regel nood aan 
steun van landen buiten hun regio om beslissingen aanvaard te zien, wat intense 
diplomatieke inspanningen vergt. 

Een belangrijke groepering van Westerse staten die actief zijn binnen de Mensen-
rechtenraad is de Europese Unie (‘EU’).34 De 28 lidstaten van de EU zijn verdeeld 
over drie verschillende regionale groepen in de Raad: het merendeel van de EU-
lidstaten (16) behoren tot WEOG, 11 landen maken deel uit van de Oost-Europese 
Groep van staten, en één EU-lidstaat, Cyprus, behoort tot de Aziatische Groep. 
Enkel lidstaten kunnen verkozen worden tot lid van de Mensenrechtenraad; de 
status van de EU zelf is beperkt tot die van waarnemer.35 Als waarnemer kan de 
EU deelnemen aan onderhandelingen die worden georganiseerd in de marges van 
de Raad, en kunnen ook formele EU-verklaringen afgelegd worden in de Men-
senrechtenraad. Initiatieven aangaande resoluties evenals stemrecht echter blijven 
beperkt tot lidstaten. Sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 

29. Zie verder: J. Wouters en K. Meuwissen ‘The European Union at the UN Human Rights Council: 
Multilateral Human Rights Protection Coming of Age?’ Journal Européen des Droits de l’Homme/ 
European Journal of Human Rights (2014) vol. 2 pp. 135-172.

30. NAM is een groepering van staten die verklaarden niet geallieerd te zijn met één van beide machts-
blokken tijdens de Koude Oorlog. NAM bestaat momenteel uit 120 leden.

31. De OIC heeft een lidmaatschap van 57 lidstaten verspreid over 4 continenten. 
32. OIC zet bijvoorbeeld sterk in op initiatieven aangaande religie, terwijl NAM sociaal-economisch 

geïnspireerde initiatieven op de agenda zet. 
33. Merk op dat de regionale verdeling van zetels werd aangepast naar aanleiding van de oprichting van 

de Mensenrechtenraad. Overeenkomstig het relatieve gewicht van de bevolking van de verschil-
lende regio’s werd het aandeel van de zetels dat toekomt aan Westerse staten kleiner dan wat het 
geval was in het kader van de Commissie voor de rechten van de mens. 

34. Zie verder: J.Wouters en K. Meuwissen ‘The European Union at the UN Human Rights Council: 
Multilateral Human Rights Protection Coming of Age?’ Journal Européen des Droits de l’Homme/ 
European Journal of Human Rights (2014) vol. 2 pp. 135-172.

35. A/HRC/RES/5/1, rule 7(a).
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1 december 2009 vertegenwoordigt de EU Delegatie de EU als waarnemer in de 
Mensenrechtenraad.36 

Zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) moeten EU-
lidstaten hun optreden in internationale organisaties coördineren en de standpunten 
van de Unie verdedigen.37 De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buiten-
landse Zaken en Veiligheidsbeleid (in internationale organisaties vertegenwoor-
digd door de EU Delegatie) staat in voor de organisatie van de EU-coördinatie.38 
De functionering van de EU als regionaal blok in de Mensenrechtenraad is der-
halve gebaseerd op bindend EU-recht. Niettemin worden EU-standpunten in prak-
tijk in de Mensenrechtenraad vaak uitgesproken door de lidstaat die het roterende 
voorzitterschap waarneemt: het waarnemersstatuut van de EU biedt hiertoe een te 
beperkte basis. Dit is voornamelijk relevant voor verklaringen die afgelegd worden 
met betrekking tot resoluties. 

EU coördinatie tijdens sessies van de Mensenrechtenraad is intensief. Op dagelijk-
se basis bediscussiëren EU-lidstaten en vertegenwoordigers van de EU-instellin-
gen (voornamelijk vertegenwoordigers van de EU Delegatie bij de VN te Genève, 
maar regelmatig ook vertegenwoordigers van de Europese Commissie) de stand 
van zaken en wordt overleg gepleegd om tot een gemeenschappelijk EU-stand-
punt te komen. De EU-coördinatie tijdens de sessies van de Mensenrechtenraad in 
Genève wordt voorbereid in het kader van de Werkgroep Mensenrechten van de 
Raad (COHOM) in Brussel, waar strategische richtlijnen en prioriteiten worden af-
gesproken. De gemeenschappelijke richtlijnen afgesproken in Brussel dienen niet 
enkel als leidraad voor het vinden van EU-consensus te Genève, maar moeten ook 
gerespecteerd worden door EU-lidstaten bij het nastreven van nationale initiatie-
ven in de Raad. 

Om de vele thema’s die aan bod komen tijdens sessies van de Mensenrechtenraad 
op te kunnen volgen doen de EU en haar lidstaten beroep op een systeem van bur-
densharing, waarbij afgesproken wordt wie welke thema’s opvolgt in naam van 
de EU. Tijdens coördinatievergaderingen lichten de burdensharers (EU-lidstaten 
of de EU Delegatie) elkaar in over belangrijke ontwikkelingen die vragen om de 
vorming van een gemeenschappelijk Unie-standpunt. Het burdensharing systeem 
brengt belangrijke toegevoegde waarde omdat het de EU als geheel toelaat voort 
te bouwen op de specifieke expertise en netwerken van bepaalde EU-lidstaten en 
-actoren. Tegelijkertijd kan de EU burdensharing echter ook op gespannen voet 
komen te staan met nationaal buitenlands beleid of de voorkeuren van individu-
ele EU-lidstaten in hun nationale hoedanigheid binnen de Mensenrechtenraad. 

36. Artikel 34(1) Verdrag inzake de Europese Unie, Publicatieblad van de Europese Unie C/326/35, 26 
oktober 2012 (verder: VEU) juncto artikel 35 VEU. 

37. Ibidem. 
38. Ibidem. Voordien was dit de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaat die het roterende voorzitter-

schap van de Raad waarnam.
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Politieke dynamieken beïnvloeden derhalve niet enkel de werking van de Mensen-
rechtenraad, maar ook het functioneren van de EU binnen de Mensenrechtenraad.

Over het algemeen is de coördinatie tussen de verschillende EU-actoren succesvol 
en wordt een gemeenschappelijk EU standpunt gevonden en verdedigd binnen de 
Mensenrechtenraad. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in het stempatroon 
van de EU-lidstaten die, wanneer ze lid zijn van de Mensenrechtenraad, in de re-
gel op eenzelfde manier stemmen, overeenkomstig het gemeenschappelijke EU-
standpunt.39 Het is wel zo dat de complexe EU-coördinatie tussen de verschillende 
EU-actoren zeer arbeidsintensief is en veel tijd vraagt. Hoewel de EU er in regel 
in slaagt een gemeenschappelijke boodschap te verdedigen in de Mensenrechten-
raad, is ze een eerder inflexibele en trage actor binnen dit VN-forum. Dit heeft 
belangrijke gevolgen voor de externe slagkracht van de Unie, die soms moeilijkhe-
den ondervindt om voldoende externe steun te vinden voor haar initiatieven in de 
Mensenrechtenraad.40

§3. Instrumentarium

De Mensenrechtenraad komt minimum drie keer per jaar samen voor een periode 
van tien weken.41 In de feiten vergadert de Raad veel vaker, omwille van bijzon-
dere sessies,42 werkgroepen en de UPR. Hij is derhalve eerder een quasi-permanent 
orgaan. De Mensenrechtenraad werd opgericht als een subsidiair orgaan van de 
Algemene Vergadering.43 In vergelijking met de Commissie voor de rechten van 
de mens (die een functionele commissie was van ECOSOC) bekleedt de Mensen-
rechtenraad hiërarchisch een hogere positie. Jaarlijks rapporteert de Mensenrech-
tenraad aan de Algemene Vergadering.44 

De Mensenrechtenraad incorporeert verschillende procedures die reeds bestonden 
in het kader van de voormalige Commissie voor de rechten van de mens. De klach-
tenprocedure die gericht is op een vertrouwelijke aanpak van consistente patro-
nen van grove mensenrechtenschendingen, werd overgenomen van de voormalige 
Commissie.45 De procedure bestaat uit verschillende opeenvolgende fases. In de 

39. Merk op dat het, zij het eerder uitzonderlijk, voorkomt dat EU-lidstaten die lid zijn van de VN-
Mensenrechtenraad stemmen in gespreide slagorde. Dit is bijvoorbeeld al meermaals het geval 
geweest bij resoluties aangaande Palestina. 

40. Zie verder: J. Wouters en K. Meuwissen ‘The European Union at the UN Human Rights Council: 
Multilateral Human Rights Protection Coming of Age?’ Journal Européen des Droits de l’Homme/ 
European Journal of Human Rights (2014) vol. 2 pp. 135-172.

41. A/RES/60/251, §10. 
42. Bijzondere sessies van de Raad kunnen bijeengeroepen worden op vraag van één derde van de 

leden (A/RES/60/251, §10). Van deze mogelijkheid werd reeds 24 keer gebruik gemaakt. De laatste 
speciale sessie werd georganiseerd met betrekking tot de mensenrechtensituatie in Boeroendi op 17 
december 2015.

43. A/RES/60/251, §1.
44. A/RES/60/251, §5 (j).
45. A/HRC/RES/5/1, §§85-109.
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eerste plaats vindt een onderzoek plaats naar ontvankelijkheid van de klacht op 
basis van de beoordeling door de Working Group on Communications46, die de 
situatie doorverwijst naar de Working Group on Situations47. De Working Group 
on Situations beslist vervolgens of de klacht wordt doorverwezen naar de Mensen-
rechtenraad. De Mensenrechtenraad oordeelt tenslotte of bepaalde actie onderne-
men wordt in opvolging van de klacht, zoals het aanstellen van een expert om de 
situatie verder te onderzoeken of het publiek maken van de zaak.

De Mensenrechtenraad incorporeert ook de onafhankelijke ‘speciale procedures’ 
die reeds bestonden in het kader van de Commissie voor de rechten van de mens.48 
Deze procedures beogen specifieke thematische problemen of landensituaties aan 
te kaarten door het aanstellen van onafhankelijke experten die de toegewezen pro-
blematiek verder onderzoeken. De mandaathouders rapporteren hun onderzoeks-
bevindingen jaarlijks aan de Mensenrechtenraad en maken aanbevelingen met 
betrekking tot hun mandaat die bediscussieerd worden aan de hand van een inter-
actieve dialoog met de Mensenrechtenraad. Het is de Mensenrechtenraad die per 
resolutie (aangenomen met meerderheid van stemmen) beslist over de verderzet-
ting van de speciale procedures. Landengerichte speciale procedures moeten om 
het jaar vernieuwd worden, terwijl thematische procedures lopen voor een periode 
van drie jaar. 

Momenteel zijn 41 thematische en 14 landengerichte procedures in werking. De 
discrepantie in cijfers geeft de gevoeligheid aan van landengerichte procedures 
voor staten; zoals aangegeven bestaat er voornamelijk bij landen die behoren tot 
het zuidelijke halfrond (die een structurele meerderheid uitmaken binnen de Men-
senrechtenraad) een weerspannige houding tegenover internationale monitoring 
van nationale omstandigheden. Hoewel het merendeel van de resoluties van de 
Mensenrechtenraad wordt aangenomen bij consensus, gaan resoluties die een on-
afhankelijke landenprocedure instellen of verlengen in de regel gepaard met een 
stemming. Bij het begin van de werking van de Mensenrechtenraad ontstond al 
de nodige controverse over de landengerichte speciale procedures. Hoewel was 
besloten het systeem van de speciale procedures voort te zetten in de context van de 
Mensenrechtenraad, zouden de bestaande landengerichte mandaten worden ‘her-
zien en, waar nodig verbeterd en gerationaliseerd’ bij de opstart van de Raad.49 De 
‘rationalisering van mandaten’ mondde uit in het einde van de landenmandaten 
met betrekking tot Cuba en Wit-Rusland en een minder sterk toezicht op verschil-
lende landen (zoals de Democratische Republiek Congo (DRC), Iran en Oezbeki-
stan), waarbij de focus van de Mensenrechtenraad verschoof van onafhankelijke 
internationale monitoring naar technische coöperatie. Los van enig verband met 
een verbeter(en)de mensenrechtensituatie, weerspiegelde het stopzetten of afbou-
wen van de landenmandaten politieke compromissen tussen een meerderheid van 

46. Deze bestaat uit vijf onafhankelijke leden van het ‘Adviserend Comité’.
47. Deze bestaat uit vijf leden van de Mensenrechtenraad.
48. A/HRC/RES/5/1, §§39-64. 
49. A/RES/60/251, §6.
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landen gebrand op het vrijwaren van nationale soevereiniteit en een minderheid 
van Westerse voorstanders. Pas tijdens de zestiende sessie van de Mensenrech-
tenraad (in maart 2011) werd voor het eerst een nieuw landenmandaat opgericht, 
aangaande de mensenrechtensituatie in Iran.50 Sinds de zeventiende sessie van de 
Mensenrechtenraad (juni 2011) staat ook een onafhankelijk mandaat ten aanzien 
van Wit-Rusland weer op de agenda van de Mensenrechtenraad, een belangrijke 
prioriteit voor de EU.51 

Het ‘Adviserend Comité’ van de Mensenrechtenraad werd nieuw opgericht in 
2006, en vervangt de voormalige Subcommissie voor de Bevordering en Bescher-
ming van de Mensenrechten.52 In tegenstelling tot de Mensenrechtenraad bestaat 
het Adviserend Comité niet uit regeringsvertegenwoordigers maar uit onafhanke-
lijke experten. Echter, waar de voorganger van het Adviserend Comité beschikte 
over een initiatiefrecht, is de rol van het Adviserend Comité beperkt tot een raad-
gevende functie ten opzichte van de Mensenrechtenraad.

De meest significante vernieuwing sinds het ontstaan van de Mensenrechtenraad is 
het Universeel Periodiek Toezicht (‘UPT’).53 In het kader van dit toezicht worden 
alle staten die lid zijn van de VN onderworpen aan een vijfjaarlijkse periodieke 
controle van hun mensenrechtensituatie. Anders dan de speciale landenprocedures 
die uitgevoerd worden via een monitoring van de mensenrechtensituatie door on-
afhankelijke experten, is het UPT een coöperatief proces geleid door staten zelf, 
gebaseerd op het principe van gelijke behandeling van elke staat. Het invoeren van 
het UPT vertegenwoordigde wederom een compromis tussen Zuid en West, wat 
echter niet wegnam dat uiteenlopende verwachtingen aan de grondslag bleven lig-
gen van het proces: waar het Westen een diepgaande discussie van landensituaties 
vooropstelde, beoogde het Zuiden een eerder algemeen en open proces dat niet zou 
ingaan op zaken die door staten als ‘nationale aangelegen’ beschouwd worden.54 

Ook het UPT bestaat uit verschillende opeenvolgende fases. In een eerste fase wordt 
documentatie vergaard aangaande de mensenrechtensituatie in het land onder toe-
zicht. Daarvoor baseert men zich op drie verschillende bronnen van informatie. 
In de eerste plaats wordt een rapport opgesteld en ingediend door het land onder 
toezicht. Dit wordt aangevuld met een overzicht van relevante VN-informatie en 

50. A/HRC/RES/16/9, 23 maart 2011, aangenomen met 22 stemmen voor, 7 tegen en 14 onthoudingen. 
Het mandaat met betrekking tot Iran werd vernieuwd voor een periode van een jaar in maart 2015: 
A/HRC/RES/28/21, 27 maart 2015, aangenomen met 20 stemmen voor, 11 tegen en 16 onthoudin-
gen. 

51. A/HRC/RES/17/24, 17 juni 2011, aangenomen met 21 stemmen voor, 19 tegen, en 5 onthoudingen. 
In daaropvolgende jaren werd het onafhankelijk mandaat met betrekking tot Wit-Rusland versterkt, 
met de steun van een grotere meerderheid van landen. Momenteel vindt het mandaat plaats op 
basis van: A/HRC/RES/ 29/L.12 van 2 juli 2015, aangenomen met 21 stemmen voor, 8 tegen en 18 
onthoudingen. 

52. A/HRC/RES/5/1, §§65-84. 
53. Id., §§1-38.
54. Zie verder: Ph. Alston ‘Reconceiving the UN Human Rights Regime: Challenges Confronting the 

New UN Human Rights Council’ (2006) 7 Melbourne Journal of International Law, vnl. p. 206.
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een overzicht van informatie ingediend door niet-gouvernementele organisaties 
(‘NGOs’) en nationale mensenrechteninstituten (‘NMRIs’). De compilatie van 
VN-informatie en informatie van derde partijen ligt in handen van het Bureau van 
de Hoge Commissaris voor Mensenrechten (Office of the High Commissioner for 
Human Rights, ‘OHCHR’), dat functioneert als secretariaat van de Mensenrechten-
raad. De evaluatie van elke staat wordt voorbereid door een groep van drie staten, 
de ‘troika’. De evaluatie zelf gebeurt in de Werkgroep voor het Universeel Perio-
diek Toezicht. Deze is samengesteld uit de 47 leden van de Mensenrechtenraad en 
komt drie keer per jaar samen voor een periode van twee weken. Deze fase verloopt 
op basis van een dialoog tussen de onderzochte staat enerzijds, en de leden van de 
Mensenrechtenraad en waarnemende staten anderzijds. NGOs met een consultatie-
ve status bij ECOSOC en als onafhankelijk geaccrediteerde NMRIs mogen de zit-
tingen bijwonen, maar kunnen niet actief deelnemen aan de dialoog. Na de dialoog 
stelt de troika een rapport op dat aanvaard moet worden door de Werkgroep voor 
het Universeel Periodiek Toezicht. Tenslotte wordt het rapport doorgestuurd voor 
beschouwing tijdens de plenaire sessie van de Mensenrechtenraad. De plenaire be-
schouwing van het UPT-rapport begint met een mondelinge verklaring van de staat 
onder toezicht. Indien het betrokken land beschikt over een onafhankelijk geac-
crediteerd NMRI, krijgt dat NMRI als eerste de kans om een tussenkomst te maken 
met opmerkingen over het UPT-rapport van de staat waar het NMRI actief is.55 
Nadien krijgen ‘derden’ het woord; eerst de leden van de Mensenrechtenraad, ge-
volgd door waarnemende staten en, tenslotte, bij ECOSOC geaccrediteerde NGOs. 

De eerste volledige UPT-cyclus werd afgerond in oktober 2011. In het licht van 
de sterke afkeer van sommige landen jegens landengerichte procedures kon men 
de deelname aan het proces door alle VN-lidstaten als een succes op zich zien. 
Hoewel regionale dynamieken ook te ontwaren zijn in het kader van het UPT, 
spelen deze een minder grote rol in het kader van deze procedure, die essentieel 
een interstatelijk karakter heeft. Zo valt bijvoorbeeld op te merken dat er geen EU-
coördinatie plaatsvindt met betrekking tot het UPT: EU-lidstaten nemen er in een 
louter nationale hoedanigheid aan deel. Momenteel loopt de tweede cyclus van 
het UPT. Hij gaat in de plaats over de opvolging van de aanbevelingen die werden 
gemaakt door staten tijdens de eerste cyclus. Het UPT kan als nuttig discussiefo-
rum beschouwd worden omdat het de mensenrechtensituatie van landen onder de 
aandacht van de internationale gemeenschap brengt. Het leidt ook tot een schat van 
publiek beschikbare informatie. Niet zo verwonderlijk is dat de grootste uitdaging 
– ook tijdens de huidige tweede cyclus van het UPT – het bewerkstelligen van 
concrete vooruitgang van de bescherming van mensenrechten op het terrein blijft.56 

55. Merk op dat deze specifieke regel werd ingevoerd na de herziening van de functionering van de 
Mensenrechtenraad die plaatsvond in 2011.

56. Voor een gedetailleerde initiële evaluatie van het UPT, zie: C. De la Vega and T. N. Lewis ‘Peer 
Review in the Mix: How the UPR Transforms Human Rights Discourse’ in M. Ch. Bassiouni and 
W.A. Shabas (eds) New Challenges for the UN Human Rights Machinery (Intersentia, 2011) 353-
388.
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II. België en de Mensenrechtenraad

§1. België en Mensenrechten

België is een actief deelnemer in internationale fora die zich wijden aan de be-
scherming en bevordering van de rechten van de mens, en staat ook bekend als 
voorvechter van onafhankelijk toezicht op nationale mensenrechtensituaties. Ons 
land werd bijvoorbeeld onlangs geroemd door NGOs voor de voortrekkersrol die 
het opnam in het ECOSOC Comité dat beslist over de VN-accreditatie van NGOs. 
Enkel bij ECOSOC geaccrediteerde NGOs kunnen als waarnemer deelnemen aan 
de verschillende VN-procedures, wat regelmatig leidt tot de nodige controverse.57 
België bekleedt regelmatig belangrijke posities in intergouvernementele fora58 en 
is momenteel ook één van de weinige landen die geen achterstand heeft bij het in-
dienen van nationale rapporten bij de onafhankelijke VN-mechanismen die toezien 
op de tenuitvoerlegging van de VN-mensenrechtenverdragen.59 

Op nationaal niveau echter is een alomvattend zicht op het Belgische mensen-
rechtenbeleid moeilijk te ontwaren.60 In het federale België bestaat ‘mensen-
rechten’ niet als eenvormig bevoegdheidsdomein. Mensenrechten zijn in België 
verspreid over de bevoegdheden van de verschillende federale en gefedereerde 
overheden (de gemeenschappen en gewesten). Bijgevolg bestaat er geen eenvor-
mig Belgisch mensenrechtenbeleid: elke overheid heeft de verantwoordelijkheid 
om binnen de eigen bevoegdheden een eigen mensenrechtenbeleid uit te stippelen. 
Met betrekking tot een aantal thema’s (denk aan gendergelijkheid of kinderrech-
ten) zijn verschillende overheden tegelijkertijd bevoegd, wat in een aantal gevallen 
heeft geleid tot het sluiten van ‘interfederale’ actieplannen onderschreven door alle 
bevoegde overheden (bijvoorbeeld het eerste actieplan uit 2013 aangaande homo-
foob geweld, of het zesde actieplan aangaande gender-gebaseerd geweld voor de 
periode 2015-2019).61 In tegenstelling tot de meeste andere landen (en zelfs de 

57. Zie: International Service for Human Rights ‘Civil society loses as repressive States win election 
to regulate NGO access to UN’, 23 april 2014: ‘‘We welcome the strong support that Belgium has 
given to civil society during its term on the Committee and urge Greece to play a similar leadership 
role. It is imperative that Greece continues Belgium’s outstanding work in protecting the right to 
unhindered access for NGOs to the UN, and positively influencing the Committee to fulfil its man-
date of giving a voice to civil society at the UN,’ said Ms Evans.’.

58. Zo nam België bijvoorbeeld het voorzitterschap van de Raad van Europa waar tussen november 
2014 en mei 2015, was België lid van de VN Commissie inzake Vrouwen gedurende tussen 1995-
2015, en was het lid van het Comité inzake NGOs van ECOSOC tussen 2011-2014.

59. Zoals ook vermeld in het UPT rapport van België: A/70/89, §15.
60. Merk op dat de enige webpagina van de Belgische overheid aangaande mensenrechten terug te 

vinden is op de site van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken die (logischerwijs) in 
hoofdzaak aandacht besteedt aan mensenrechten in het Belgisch buitenlands beleid (http://diploma-
tie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/mensenrechten/ ). Vergelijk bijvoorbeeld de website ‘men-
senrechten’ van de Nederlandse overheid, die een aparte webpagina wijdt aan zowel mensenrechten 
in binnen-en buitenland (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten ). 

61. Voor een overzicht van de geïnterfederaliseerde mensenrechtenactieplannen: UPT rapport van Bel-
gië: A/70/89, §31.
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Europese Unie)62 heeft België echter geen nationaal mensenrechtenactieplan dat de 
beleidsprioriteiten inzake mensenrechten op een holistische en strategische manier 
uitwerkt.63

In wat volgt wordt dieper ingegaan op hoe zowel buitenlandse als binnenlandse 
aspecten van de Belgische mensenrechten aan bod komen in het kader van de Men-
senrechtenraad. In de eerste plaats wordt het lidmaatschap van België van de Raad 
onderzocht. In een tweede onderdeel wordt dieper ingegaan op de Belgische acti-
viteiten in het kader van het UPT. 

§2.  Het Belgische Lidmaatschap van de Mensenrechtenraad

De Belgische diplomaten die ons land in de Mensenrechtenraad vertegenwoordigen 
vertolken in de eerste plaats de boodschap van hun thuisland, die gevormd wordt 
in het departement mensenrechten van de Dienst Buitenlandse Zaken in Brussel. 
Belgische diplomaten in Genève staan in voortdurend contact met de hoofdstad 
en krijgen instructies die dienen als richtsnoeren tijdens onderhandelingen die 
plaatsvinden in de schoot van de Mensenrechtenraad. Formele Belgische inter-
venties tijdens zittingen van de Mensenrechtenraad en het Belgische stemgedrag 
in de Raad wordt ook doorgeseind vanuit Brussel. België heeft enkele historische 
mensenrechtenstokpaardjes die het ook in het kader van de Mensenrechtenraad na-
streeft, zoals de afschaffing van de doodstraf en de bescherming van kinderrechten 
en vrouwenrechten.64 

De Belgische positie binnen de Mensenrechtenraad wordt voorts in grote mate af-
gestemd op de gemeenschappelijke EU-agenda. Net als andere EU-lidstaten nemen 
de Belgische vertegenwoordigers in de Mensenrechtenraad deel aan de dagelijkse 
EU coördinatievergaderingen, waar ze bijdragen tot het vormen van een collectieve 
EU-stem. Vergeleken met andere EU-lidstaten is België één van de fervente voor-
standers van een sterke gemeenschappelijke EU-boodschap, eerder dan het nastre-
ven van nationale prioriteiten. De Belgische steun voor een sterke EU-boodschap 
valt te begrijpen vanuit zowel historisch, geografisch als strategisch perspectief: 

62. Raad van de EU, ‘EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy’, 
11855/12, 25 juni 2012. Het EU actieplan werd geüpdate voor de periode van 2015-2019 (10897/15, 
20 juli 2015).

63. Zie hierover: K. Meuwissen en J. Wouters, ‘België heeft nog veel werk met mensenrechten’, 
http://www.tijd.be/opinie/analyse/Belgie_heeft_nog_veel_werk_met_mensenrechten.9725943-2336.art; in een ver-

der uitgewerkte Engelse versie: ‘Belgium’s Review in the Human Rights Council Anno 2016: The 
Long and Winding Road for Human Rights in a Federal State’, http://ghum.kuleuven.be/ggs/docu-
ments/belgium2019s-review-in-the-human-rights-council.pdf 

64.  De laatste Belgische executie in vredestijd werd uitgevoerd in 1863, de laatste executie in oorlogs-
tijd in 1950. In 1996 werd de uitvoering van de doodstraf uit het strafrecht verwijderd en dit zowel 
in vredes- als in oorlogstijd. Sinds 2005 werd de afschaffing van de doodstraf ook verankerd in de 
Belgische grondwet. Op internationaal vlak is België een actief lid van de “Groep van Vrienden van 
het Tweede Facultatief Protocol”, d.i. het Tweede Facultatief Protocol bij het International Verdrag 
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat voorziet in de afschaffing van de doodstraf. 
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België is een stichtend lid van de EU, de ‘hoofdstad van de EU’ ligt in Brussel, en 
als klein land heeft België medestanders nodig om zijn stem te laten gelden binnen 
internationale fora. België neemt dan ook met betrekking tot verschillende thema’s 
de rol op van EU burdensharer. Een voorbeeld is de EU voortrekkersrol van België 
met betrekking tot actie aangaande de DRC. Zoals hoger aangegeven, liggen lan-
dengerichte mandaten gevoelig binnen de Mensenrechtenraad. Dit zijn bij uitstek 
thema’s die op interregionaal niveau aangekaart worden eerder dan op basis van na-
tionale initiatieven.65 Gezien zijn historische (koloniale) banden met de DRC heeft 
België specifieke expertise en affiniteit met het Afrikaanse land, wat van pas kan 
komen bij moeilijke onderhandelingen in de context van de Mensenrechtenraad. 

Wat betreft de regionale groepering van het lidmaatschap van de Mensenrechten-
raad behoort België tot de WEOG (daarover supra). Sinds het ontstaan van de 
Mensenrechtenraad in 2006 werd België tweemaal verkozen als lid. De eerste maal 
zetelde België als lid van de Raad voor de termijn 2009- 2012. Sinds 1 januari 2016 
zetelt België opnieuw in de Mensenrechtenraad. 

De recente verkiezing van België als WEOG-lid van de Mensenrechtenraad kwam 
niet als een verrassing, aangezien WEOG voor de drie vacante zetels slechts drie 
kandidaten voorstelde (naast België waren dat Duitsland en Zwitserland)66. Zowel 
België, Duitsland als Zwitserland zetelen tot en met 2018 in de Raad. De verkie-
zing van de WEOG-leden (net als de verkiezing van de leden van de Groep van 
Afrikaanse Staten en de Oost-Europese Groep) in oktober 2015 was een ‘clean 
slate’ verkiezing.67 Nochtans maakten een heel aantal kandidaat-lidstaten, waar-
onder België, vrijwillige beloftes bij het voorstellen van hun kandidatuur.68 Het 
belang van de vrijwillige beloftes van de kandidaat-leden blijkt voornamelijk te 
vinden in het scherpstellen van de ideologische krijtlijnen van kandidaat-leden, 
eerder dan in het overtuigen van de leden van de Algemene Vergadering aangaande 
de geschiktheid van een kandidatuur voor het lidmaatschap van de Mensenrech-
tenraad.69 Hoewel het invoeren van de mogelijkheid tot het maken van vrijwillige 

65. Merk op dat het DRC-mandaat één van de speciale procedures was die sterk werd afgezwakt in de 
eerste jaren van de Mensenrechtenraad. De DRC blijft op de agenda van de Raad staan, maar sinds 
2008 werd het onafhankelijke expertenmandaat vervangen door het leveren van technische steun 
aan de DRC. De eerder zwakke positie van de EU leverde deze laatste heel wat kritiek op: de EU 
stemde immers mee voor de resolutie die de afschaffing van het onafhankelijke expertenmandaat 
installeerde, maar maakte daarbij een verklaring dat zij ‘teleurgesteld’ was omwille van de afschaf-
fing van de onafhankelijke expert (‘disappointed to see the mandate of the Independent Expert go’). 
Zie: International Service for Human Rights, Daily Update 27 March 2008, 8. Verder: Wouters en 
Meuwissen (2014) vnl. p. 146.

66. Voor een overzicht van de kandidaturen, zie de webpagina van de VN Algemene Vergadering: 
http://www.un.org/en/ga/70/meetings/elections/hrc.shtml .

67. Zie supra, noot 24.
68. Merk op dat enkel in de Afrikaanse Groep geen enkele kandidaat-lidstaat vrijwillige beloftes maak-

te. 
69. Een duidelijk voorbeeld van ideologische standpunten van het ‘Zuiden’ weerspiegeld in vrijwillige 

beloftes zijn die van Venezuela, lid van GRULAC (A/70/376, 21 september 2015). Venezuela is 
één van de fervente aanhangers van de bescherming van soevereine aanspraken van staten en staat 
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beloftes initieel kaderde in het voorkomen dat mensenrechtenschenders lid zouden 
worden van de Mensenrechtenraad, blijken de vrijwillige beloftes vooral een poli-
tieke functie te vervullen. 

De Belgische vrijwillige beloftes onderschrijven de ‘Westerse’ prioriteiten binnen 
de Mensenrechtenraad uitdrukkelijk.70 In de eerste plaats benadrukken de Belgi-
sche vrijwillige beloftes de steun van België voor de onafhankelijke mechanismen 
die actief zijn in het kader van de Mensenrechtenraad. In dit opzicht onderstreept 
de Belgische verklaring het belang van de onafhankelijke rol van speciale rappor-
teurs, zowel wat betreft thematische als landengerichte mandaten.71 België is één 
van de 115 VN-lidstaten die een ‘staande uitnodiging’ heeft lopen voor speciale 
rapporteurs die het land een bezoek willen aandoen72 en gaat prat op een construc-
tieve samenwerking wanneer onafhankelijke VN-mensenrechtenexperten België 
bezoeken. Sinds het ontstaan van de Mensenrechtenraad in 2006 ontving België 
twee maal een delegatie van onafhankelijke experten: in 2006 was dat de Working 
Group of Experts on People of African Descent en in 2015 de Special Rapporteur 
on contemporary forms of slavery. De Belgische beloftes verwijzen ook naar de 
Belgische politieke en financiële ondersteuning van OHCHR73 en het specifieke 
belang dat gehecht wordt aan de bijdrage van NGOs in het kader van de verschil-
lende procedures van de Mensenrechtenraad.74 

Naast de steun aan stemmen in de Mensenrechtenraad die onafhankelijk zijn van 
staten, weerspiegelen de Belgische vrijwillige beloftes ook een focus op burger-
lijke en politieke rechten, zoals de strijd tegen straffeloosheid,75 afschaffing van de 

weigerachtig tegenover internationale monitoring van nationale mensenrechtensituaties. De Vene-
zolaanse verklaring bevat dan ook meerdere verwijzingen naar het belang van respect voor soeve-
reiniteit binnen het kader van de Mensenrechtenraad (zie voornamelijk: §§2; 9; 18; 31) evenals de 
bevordering van sociaal-economische rechten, met inbegrip van het recht op ontwikkeling (§2).

70. A/70/89, 4 juni 2015.
71. A/70/89, 4 juni 2015, §§6-7.
72. Voor een overzicht van de staande uitnodigingen: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialPro-

ceduresInternet/StandingInvitations.aspx .
73. De website van het Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft bijvoorbeeld aan dat België 

in 2012 een bijdrage van 900.000 euro aan de algemene werkingsmiddelen van OHCHR verleende. 
Zie ook de vrijwillige beloftes van België: A/70/89, 4 juni 2015, §14: ‘Belgium has supported the 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) since its creation 
and will continue to do so. The independence and the impartiality of OHCHR must be safeguarded, 
given that these are essential conditions to enable it to promote and protect human rights. Most of 
the contributions of Belgium during the past decade were not earmarked and, where there was any 
earmarking, it was light, in full respect of the autonomy of OHCHR.’

74. A/70/89, 4 juni 2015, §17. 
75. A/70/89, 4 juni 2015, §18.
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doodstraf,76 non-discriminatie77 en vrijheid van meningsuiting78, eerder dan soci-
aal-economische rechten79. 

Het laatste substantiële deel van de Belgische vrijwillige beloftes belicht stand-
punten van de Belgische overheid aangaande het versterken van de bevordering en 
bescherming van mensenrechten op nationaal niveau.80 Het valt op dat de nationale 
thema’s aangekaart in de vrijwillige beloftes (zoals de bekrachtiging van mensen-
rechtenverdragen81 of het opzetten van een nationaal mensenrechteninstituut82) ook 
naar voren kwamen toen de Mensenrechtenraad de Belgische mensenrechtensitu-
atie beoordeelde in het kader van het UPT.

§3.  België en het Universeel Periodiek Toezicht van de 
Mensenrechtenraad 

België is een actieve deelnemer aan het UPT en doet ook inspanningen om zijn 
deelname kwalitatief op punt te stellen. Op basis van een telling van het totaal aan-
tal gemaakte aanbevelingen over de eerste 21 UPT-sessies komt België op de 25e 
plaats in de lijst van landen met de meest gemaakte aanbevelingen.83 België formu-
leert niet enkel veel aanbevelingen, maar doet ook zijn best om aanbevelingen te 
maken die zich lenen tot specifieke vooruitgang in de mensenrechtenbescherming 
van een land.84 Zo volgden meer dan 80 Belgische diplomaten een informatiesessie 
van UPR Info (een internationale NGO gevestigd te Genève die zich richt op de op-
volging van het UPT) over hoe precieze en actie-georiënteerde UPT-aanbevelingen 
te formuleren.85 

De geëngageerde deelname van België aan het UPT-proces van derde landen wordt 
doorgetrokken in de UPT-sessies waar de Belgische mensenrechtensituatie zelf 
wordt geëvalueerd. Aan het opstellen van de Belgische nationale rapporten gaat 
een uitgebreide coördinatie vooraf waarbij de verschillende bevoegde overheidsin-
stellingen informatie doorspelen. Naast overheidscoördinatie vindt ook consultatie 
van het middenveld plaats die in aanmerking wordt genomen voor het opstellen 
van het nationale rapport. Tijdens de plenaire behandeling van de Belgische UPT-
rapporten in de Mensenrechtenraad valt op dat een uitgebreide Belgische delegatie 

76. A/70/89, 4 juni 2015, §19.
77. A/70/89, 4 juni 2015, §§20 en 23-24.
78. A/70/89, 4 juni 2015, §24.
79. De Belgische vrijwillige beloftes verwijzen in deze zin naar de bevordering van degelijk werk en 

sociale bescherming, met inbegrip van eerbied voor internationale arbeidsstandaarden, evenals de 
nood aan inclusieve economische groei ten einde armoede te bestrijden. A/70/89, 4 juni 2015, §21.

80. A/70/89, 4 juni 2015, §§28-32.
81. A/70/89, 4 juni 2015, §29.
82. A/70/89, 4 juni 2015, §32.
83. Voor een overzicht van de statistische informatie, zie: http://www.upr-info.org/database/statistics/ .
84. A/70/89, 4 juni 2015, §10.
85. Zie de website van UPR Info: http://www.upr-info.org/en/news/belgium-diplomats-trained-on-

how-to-make-precise-recommendations .
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aanwezig is, met als voorname spreekbuis de Minister van Buitenlandse Zaken.86 
Sinds de start van de UPT-procedure werd België tweemaal onderworpen aan het 
UPT; de eerste keer in mei 201187 en de tweede maal in januari 201688. In septem-
ber 2013 stelde België bovendien een tussentijds UPT-rapport voor, waarbij het de 
Mensenrechtenraad een stand van zaken gaf van de uitvoering van de 88 aanbeve-
lingen aangenomen in 2011.89 België werd gelauwerd door middenveldorganisaties 
voor de constructieve aanpak van het UPT evenals voor het nemen van een aantal 
maatregelen sinds het UPT in 2011, waaronder de bekrachtiging van het Facultatief 
Protocol bij het ESCR-Verdrag, het Wapenhandelverdrag en het Verdrag inzake 
de Bescherming van Alle Personen tegen Gedwongen Verdwijning.90 Zoals het 
meest recente UPT van België aangeeft, zijn er nog een aantal zaken vatbaar voor 
verbetering. 

Het Belgische UPT van eind januari 2016 kwam op een bijzonder moment voor 
België, nu het sinds 1 januari 2016 zetelt als lid van de Mensenrechtenraad. De 
plenaire behandeling van het Belgische UPT-rapport kon dan ook op uitzonderlijk 
veel aandacht rekenen van de internationale gemeenschap: op drie uur tijd maakten 
niet minder dan 100 landen (waaronder verschillende EU-lidstaten) een interventie 
met aanbevelingen om de mensenrechtensituatie in België te verbeteren. In totaal 
werden zo 233 aanbevelingen gemaakt, waarvan België er 162 aanvaardde; 36 aan-
bevelingen werden niet aanvaard, en 35 aanbevelingen worden verder onderzocht 
tegen juni 2016.91 

Eén van de meest gemaakte aanbevelingen die niet werd aanvaard door België 
betreft het VN-Verdrag ter bescherming van alle arbeidsmigranten en van hun ge-
zinsleden.92 Dit is een gevoelig punt voor verschillende Zuiderse landen waarvan 
migranten afkomstig zijn, maar ligt moeilijk bij (veelal ‘Westerse’) immigratie-
landen. Tot nog toe is geen enkele EU-lidstaat verdragspartij bij het VN-migran-
tenverdrag. Tijdens de UPT-sessie gaf Minister Reynders aan dat België niet in de 
mogelijkheid is verdragspartij bij het Verdrag te worden aangezien de bepalingen 

86. In 2011 was dit Steven Vanackere en in 2016 was dit Didier Reynders.
87. Voor het volledige rapport, zie: A/HRC/18/3, 11 juli 2011.
88. Voor het voorlopige rapport, zie: A/HRC/WG.6/24/L.6, 22 januari 2016.
89. ‘Examen Périodique Universel de la Belgique au Conseil des Droits de l’Homme (2011) – Suivi 

à mi-parcours des recommandations acceptées (septembre 2013).’ Merk op dat 33 aanbevelingen 
gemaakt naar aanleiding van het eerste Belgische UPT in 2011 werden niet aanvaard (A/HRC/18/3, 
11 juli 2011).

90. Zie bijvoorbeeld het schaduwrapport van Amnesty International ingediend naar aanleiding van het 
Belgische UPT in januari 2016: Amnesty International, ‘Belgium’ Amnesty International Submis-
sion to the UN Universal Periodic Review, 24th session of the UPR Working Group, January-
February 2016.

91. Zie het voorlopige rapport van het UPT: A/HRC/WG.6/24/L.6, 22 januari 2016.
92. 6 aanbevelingen hadden hierop betrekking (A/HRC/WG.6/24/L.6, §§8.2-8.7) en werden geopperd 

door Chili, Indonesië, Peru, Sri-Lanka, Turkije, Azerbeidzjan, Uruguay, Algerije, Ecuador, Ghana, 
Honduras en Senegal. 

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   113 22/02/2016   18:33:14



114

Internationaal recht

van het Verdrag niet overeenstemmen met het onderscheid tussen legale en illegale 
migranten dat toepasselijk is krachtens EU-recht.93 

Een vaak voorkomende aanbeveling die terecht kwam op de Belgische lijst met ‘te 
onderzoeken zaken’ tegen juni 2016 is het opstellen van een nationaal/interfederaal 
actieplan inzake raciale discriminatie.94 Gezien de complexe bevoegdheidsverde-
ling in België vormt het opstellen en uitvoeren van nationale actieplannen inzake 
mensenrechten een specifieke uitdaging: om over te gaan tot Belgische actie is 
steeds een akkoord nodig tussen alle bevoegde overheidsinstellingen. Voor som-
mige thema’s gaat dat gemakkelijker dan voor andere. Terwijl het opstellen van 
een nationaal actieplan inzake racisme op de ‘te onderzoeken’ lijst kwam, valt op 
dat het opstellen van een nationaal actieplan inzake personen met een handicap95 
en de verdere uitvoering van de bestaande nationale actieplannen inzake gender-
geweld96 wél werden aanvaard door België. Het opstellen van één overkoepelend 
nationaal actieplan inzake mensenrechten kwam dan weer terecht op de lijst met 
niet-aanvaarde aanbevelingen.97 

De twee meest gemaakte aanbevelingen – die beiden door België werden aan-
vaard – zijn de nood aan bekrachtiging van het Optioneel Protocol bij het VN-
Folterverdrag98 en het voltooien van de oprichting van een nationaal mensenrech-
teninstituut.99 Deze aanbevelingen kwamen niet geheel onverwacht: ook bij het 
eerste Belgische UPT in 2011 stonden deze agendapunten al bovenaan het ‘to do’-
lijstje opgegeven door de internationale gemeenschap.100 De bekrachtiging van het 
Facultatief Protocol bij het VN-Folterverdrag (OPCAT)101 zou België ertoe ver-
plichten een onafhankelijk nationaal preventiemechanisme (National Preventive 
Mechanism, ‘NPM’) op te richten dat op permanente basis plaatsen waar mensen 
worden gedetineerd zou monitoren en aanbevelingen zou maken om het respect 
voor mensenrechten te garanderen.102 OPCAT onderscheidt zich van andere VN-
mensenrechtenverdragen omdat het niet gericht is op de periodieke controle van 

93. De video van het Belgische UPT is online beschikbaar op de website ‘UN Web TV’: http://webtv.
un.org/watch/belgium-upr-adoption-24th-session-of-universal-periodic-review/4716532391001 . 
Merk op dat de aanbeveling van Bangladesh om de veiligheid van migrantenarbeiders en hun fami-
lies te garanderen (A/HRC/WG.6/24/L.6, §5.132) wél werd aanvaard.

94. 10 aanbevelingen hadden hierop betrekking (A/HRC/WG.6/24/L.6 §§7.9 -7.18) die werden ge-
maakt door: Turkije, Chili, Brazilië, Oezbekistan, Zuid-Afrika, Botswana, Ivoorkust, Frankrijk, 
Iran en Namibië.

95. A/HRC/WG.6/24/L.6 §5.120 (Estland).
96. A/HRC/WG.6/24/L.6 §§5.88- 5.93 (Kazakhstan, Dominicaanse Republiek, IJsland, Spanje, Frank-

rijk, Servië).
97. A/HRC/WG.6/24/L.6 §§8.10 (Indonesië).
98. 16 aanbevelingen hadden hierop betrekking (A/HRC/WG.6/24/L.6, §§5.2-5.17).
99. 32 aanbevelingen hadden hierop betrekking (A/HRC/WG.6/24/L.6, §§, 5.21 -5.52).
100. Zoals ook opgemerkt in het schaduwrapport van Amnesty International, supra noot 87. 
101. Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende 

Behandeling of Bestraffing, New York, UNTS vol. 2375, p. 237,18 december 2002 (in werking: 22 
juni 2006). 

102. OPCAT artikel 17-23. 
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de tenuitvoerlegging van mensenrechten op basis van rapportages door lidstaten. 
Het Verdragscomité opgericht door OPCAT (het Sub-Comité inzake de Voorko-
ming van Foltering, ‘SPT’) richt zich op landenbezoeken die hetzij bestaan uit 
het bezoek aan plaatsen waar mensen gedetineerd zijn, hetzij uit interactie met 
de onafhankelijke nationale preventiemechanismen om hun werking te verbete-
ren.103 OPCAT installeert een controle op detentieplaatsen aan de hand van een 
‘driehoeksverhouding’ tussen nationale overheden, een internationaal verdragsco-
mité én nationale onafhankelijke preventiemechanismen. In deze zin onderscheidt 
OPCAT zich van het reeds bestaande Europese toezicht op plaatsen waar mensen 
in detentie worden gehouden via bezoeken van het Europese Comité inzake de 
Voorkoming van Foltering (‘ECPT Comité’). Waar het ECPT Comité periodieke 
bezoeken brengt aan plaatsen waar mensen gedetineerd worden, bestaat er onder 
het Europese Folterpreventieverdrag geen verplichting voor de verdragspartijen 
om toezicht op permanente basis te garanderen via de oprichting van een nationaal 
preventiemechanisme.104 

Het versterken van de controle op plaatsen waar mensen in detentie worden gehou-
den lijkt zeker relevant voor het verbeteren van de mensenrechtenbescherming in 
België: ons land werd immers reeds meermaals op de vingers getikt omwille van 
mensonwaardige omstandigheden in de overbevolkte gevangenissen.105 Hoewel 
België reeds in 2005 OPCAT ondertekende, ging het tot op vandaag niet over tot 
de bekrachtiging van het verdrag. Het oprichten van een nationaal preventiemecha-
nisme blijkt een moeilijk struikelblok omwille van de nood aan een interfederaal 
compromis.106 Hoewel België net als in 2011 de UPT-aanbevelingen om OPCAT te 
bekrachtigen aanvaardde, blijft het zeer de vraag of er wél vooruitgang zal komen 
op dit vlak tegen het volgende Belgische UPT over vijf jaar. 

De aanbevelingen met betrekking tot de oprichting van een NMRI raken aan een 
gelijksoortige problematiek die teruggaat tot moeilijke onderhandelingen tussen 
de verschillende bevoegde overheidsinstellingen in België. Sinds het midden van 
de jaren negentig staat de oprichting van NMRIs overeenkomstig de internationale 
standaarden die zijn vastgelegd in de ‘Principes van Parijs’ hoog op de agenda van 

103. OPCAT artikel 11. 
104. Europees Verdrag ter Voorkoming van Foltering of Onmenselijke of Vernederende Behandeling 

of Bestraffing, Straatsburg, 26 november 1987, Tractatenblad 1988, 19, geratificeerd door de 47 
lidstaten van de Raad van Europa.

105. Merk in deze zin ook op dat een heel aantal aanbevelingen van landen tijdens het Belgische UPT 
betrekking hadden op het nemen van maatregelen om de omstandigheden in Belgische gevangenis-
sen verder te verbeteren: A/HRC/WG.6/24/L.6, §§5.75 -5.83 (aanvaarde aanbevelingen); A/HRC/
WG.6/24/L.6, §§6.11-6.13 (verder te onderzoeken aanbevelingen tegen juni 2016). 

106. Zoals aangegeven in de tussentijdse UPT rapportage van België in 2013, §1: ‘La ratification du 
Protocole facultatif représente pour la Belgique un dossier particulièrement complexe. Tant le 
gouvernement fédéral que les entités fédérées sont partie prenante dans cette affaire et sont donc 
responsables de l’organisation de la supervision indépendante telle que prévue par l’OPCAT dans 
les domaines qui appartiennent à leurs compétences respectives. Cela concerne en outre d’un point 
de vue institutionnel un exercice d’équilibrage à plusieurs niveaux.’.
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de VN.107 Als onafhankelijke nationale instituten met een breed mandaat om men-
senrechten te bevorderen en te beschermen vormen NMRIs immers belangrijke 
bronnen van informatie voor internationale (VN en regionale) mensenrechtenme-
chanismen die de uitvoering van mensenrechten in lidstaten resp. verdragspartijen 
opvolgen.108 Sinds de jaren negentig zijn 108 NMRIs opgericht in landen over de 
hele wereld, 72 daarvan conform de Principes van Parijs.109 Ook binnen de EU kent 
de oprichting van NMRIs conform de Principes van Parijs een gestage opmars: 
momenteel beschikken 15 van de 28 EU lidstaten over zulk een nationaal instituut, 
waaronder alle buurlanden van België.110 

De oprichting van een NMRI staat niet enkel hoog op de internationale agenda maar 
werd ook op nationaal vlak al meermaals naar voren geschoven als een Belgische 
beleidsprioriteit. Zo stond de oprichting van een NMRI reeds in verschillende fede-
rale regeerakkoorden, waaronder ook dat van de huidige regering, dat uitdrukkelijk 
stelt: ‘Conform onze internationale engagementen, zal een nationaal mensenrech-
tenmechanisme worden opgericht.’111 De oprichting van een NMRI overeenkom-
stig de Principes van Parijs zou de mensenrechtenbescherming in België kunnen 
beschouwen op een overkoepelende manier (los van enige bevoegdheidsverdeling) 
en kunnen focussen op de voornaamste mensenrechtenproblemen die momenteel 
niet, of onvoldoende, worden aangepakt.112 In dit opzicht valt bijvoorbeeld ook 
aan te stippen dat een Belgisch NMRI conform de Principes van Parijs de rol van 
onafhankelijk NPM onder OPCAT zou kunnen waarnemen.113 

In het kader van het UPT benadrukte Minister Reynders dat een NMRI conform de 
Principes van Parijs zal opgericht worden voor het einde van de huidige legislatuur 
(in 2018). Een UPT-aanbeveling van het Verenigd Koninkrijk om te zorgen voor 
de oprichting van zo’n NMRI voor eind 2017 werd echter niet aanvaard door de 

107. De Principes van Parijs werden opgesteld door NMRIs in het kader van een internationaal VN-se-
minarie georganiseerd in Parijs in 1991(E/CN.4/1992/43, 16 december 1991). Snel nadien werden 
de Principes van Parijs erkend door de Commissie voor de rechten van de mens (Resolutie1992/54, 
3 maart 1992) alsook door de Algemene Vergadering (Resolutie 48/134, 20 december 1993). 

108. Voor een overzicht met een Europese insteek, zie: J. Wouters en K. Meuwissen (eds.) National Hu-
man Rights Institutions in Europe, Comparative, European and International Perspectives (2013, 
Intersentia). 

109. Zie: International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions, Accreditation 
status as of 29 May 2015, beschikbaar op: http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accredi-
tation%20Chart.pdf .

110. NMRIs conform de Principes van Parijs bestaan in volgende EU-lidstaten: Denemarken, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Luxemburg, Kroatië, Nederland, Po-
len, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

111. Regeerakkoord 9 oktober 2014 ‘een economisch engagement, een sociaal project’, p. 227.
112. Voor verdere beschouwingen aangaande de mogelijke voordelen van een volwaardig NMRI con-

form de Principes van Parijs in België: K. Meuwissen, ‘Nationaal Mensenrechteninstituut’ Tijd-
schrift voor Mensenrechten (2012) vol. 10 (1), pp. 13-15.

113. Merk op dat dit ook werd aangegeven in het tussentijdse Belgische UPT-rapport van 2013, §1: ‘[...] 
Une piste possible qui est à l’étude consisterait à intégrer le mandat de l’OPCAT dans une struc-
ture plus large, notamment celle d’une Commission nationale pour les droits de l’homme [...]’. 
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Belgische overheid.114 Gezien de verschillende onvervulde beloftes in het verleden, 
valt af te wachten of België ditmaal zijn belofte waarmaakt en er voor eind 2018 
een volwaardig Belgisch NMRI uit de startblokken komt. 

III.  Conclusie

De Mensenrechtenraad is een intergouvernementeel orgaan en is derhalve inhe-
rent een politiek forum. Cruciaal om de werking van de Mensenrechtenraad te 
begrijpen zijn de regionale verdeling van het beperkte lidmaatschap bestaande uit 
47 VN-lidstaten en de uiteenlopende ideologische uitgangspunten die bestaan met 
betrekking tot mensenrechtenbescherming tussen Zuid en West. Bovendien zijn 
de dynamieken die plaatsvinden in de Mensenrechtenraad niet los te koppelen van 
ruimere politieke evoluties binnen de VN en daarbuiten, met inbegrip van nationale 
voorkeuren en prioriteiten. 

België behoort tot de groep van Westerse landen in de Mensenrechtenraad (WEOG), 
en is lid van de EU, die de ambitie heeft een eensluidende boodschap te verkon-
digen in de Mensenrechtenraad. Gedurende de sessies van de Mensenrechtenraad 
nemen Belgische diplomaten deel aan dagelijkse EU-coördinatievergaderingen, 
waar België bekend staat als een fervente voorstander van een uitgesproken ge-
meenschappelijke EU-agenda. België heeft een aantal nationale mensenrechten-
stokpaardjes (bijvoorbeeld de afschaffing van de doodstraf), maar stemt in grote 
mate zijn agenda af op de gemeenschappelijke EU-standpunten. Voor een klein 
land als België is een sterke regionale stem cruciaal om gehoord te worden in een 
internationaal forum. 

België is niet enkel een actief lid binnen de EU, maar ambieert ook een voortrek-
kersrol in de ruimere context van de Mensenrechtenraad. Sinds 2006 werd ons land 
reeds twee maal tot lid verkozen. In het kader van de verkiezingen van de Mensen-
rechtenraad profileert België zich duidelijk als voorstander van een sterk en onaf-
hankelijk internationaal toezicht op mensenrechtensituaties en komen burgerlijke 
en politieke rechten het duidelijkst naar voren als thematische prioriteiten. In deze 
zin weerspiegelen de Belgische krijtlijnen duidelijk de prioriteiten van de Westerse 
groep van staten in de Mensenrechtenraad. Landen die behoren tot het Zuiden be-
nadrukken eerder de nood aan internationale samenwerking, met als uitgangspunt 
de soevereiniteit van staten, en prioritiseren economisch en sociale thema’s op de 
mensenrechtenagenda in de Raad. 

Gezien de spanningen omtrent onafhankelijk internationaal toezicht in het kader 
van de Mensenrechtenraad (voornamelijk via speciale procedures) werd het Uni-
verseel Periodiek Toezicht verwelkomd als een belangrijke vernieuwing. In het 
kader van het UPT wordt de mensenrechtensituatie van elke VN-lidstaat om de vijf 

114. A/HRC/WG.6/24/L.6, §8.10.
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jaar herzien. In plaats van onafhankelijk internationaal toezicht draait het UPT in 
hoofdzaak rond de aanbevelingen die staten formuleren aan elkaar. België neemt 
actief deel aan het UPT, en staat op plaats 25 van de landen die het meeste aanbe-
velingen formuleerden. De Belgische inzet gaat bovendien verder dan kwantiteit, 
zoals geïllustreerd door de opleiding van Belgische diplomaten om gerichte UPT-
aanbevelingen te maken die aanzetten tot een concrete verandering van de mensen-
rechtensituatie in derde landen. 

De Belgische mensenrechtensituatie zelf was tot nog toe tweemaal het voorwerp 
van het UPT: de eerste keer in mei 2011, de tweede maal eind januari 2016. Ook 
in deze context is het Belgische engagement duidelijk merkbaar. België bereidt het 
UPT nauwgezet voor en wordt vertegenwoordigd tijdens de plenaire UPT-sessie 
op het hoogste politieke niveau, door de federale Minister van Buitenlandse Zaken. 
België werd gelauwerd om zijn constructief engagement in het kader van het UPT, 
niet enkel door andere staten maar ook door NGOs zoals Amnesty International. 
Sinds het eerste UPT boekte België concrete vooruitgang, het meest eenduidig 
geïllustreerd door de bekrachtiging van verschillende mensenrechtenverdragen. 
Tegelijkertijd blijft er een belangrijke marge voor vooruitgang, gereflecteerd in de 
meer dan 200 aanbevelingen die in januari 2016 aan België werden gericht. Twee 
aanbevelingen springen in het oog die veelvuldig gemaakt werden door landen van 
over de hele wereld, met inbegrip van EU-lidstaten: de nood aan bekrachtiging van 
OPCAT evenals de oprichting van een onafhankelijk Belgisch nationaal mensen-
rechteninstituut. Hoewel België de internationale gemeenschap al in 2011 beloofde 
werk te maken van beide zaken, volstonden de afgelopen vijf jaar niet om deze 
beloftes waar te maken. 

Een belangrijk struikelblok voor efficiënt Belgisch mensenrechtenbeleid blijkt 
te liggen in de complexe Belgische staatsstructuur. In het federale België bestaat 
‘mensenrechten’ niet als eenvormig bevoegdheidsdomein en zijn politieke com-
promissen vereist tussen de verschillende betrokken overheden om tot actie over 
te gaan. Met betrekking tot een aantal thema’s (bijvoorbeeld gendergelijkheid of 
kinderrechten) zijn verschillende overheden tegelijk bevoegd, wat in bepaalde 
gevallen heeft geleid tot het sluiten van ‘geïnterfederaliseerde’ actieplannen on-
derschreven door alle bevoegde overheden (bijvoorbeeld het actieplan homofoob 
geweld). Andere problemen glippen echter door de mazen van het net. Om een 
meer strategische aanpak van mensenrechten in België te garanderen – los van 
de complexe bevoegdheidsverdeling – lijkt voornamelijk de oprichting van een 
nationaal mensenrechteninstituut beloftevol. De Belgische overheid maakte zich 
sterk in de Mensenrechtenraad dat dit zou gebeuren voor het einde van de huidige 
legislatuur, eind 2018. 

De Mensenrechtenraad is een politiek forum waarin geen beslissingen worden ge-
nomen die staten dwingen om bepaalde zaken al dan niet te doen. De Belgische 
casus toont aan dat verandering in mensenrechtenbeleid van landen niet over één 
nacht ijs gaat en nauw verbonden is met diepgaande overtuigingen, maar ook met 
concrete (institutionele) uitdagingen. De Mensenrechtenraad kan een belangrijke 
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bijdrage leveren door een continu forum te bieden waar mensenrechtenbescher-
ming besproken wordt door landen van over de hele wereld, met input van VN-
experten en middenveldorganisaties. Op deze manier wordt voortdurend informa-
tie aangeleverd aan landen die kan bijdragen tot bewustmaking van wat beter kan 
op het vlak van mensenrechten, en hoe. Bovendien worden overheden – met name 
in het kader van het UPT – periodiek ter verantwoording geroepen over de con-
crete mensenrechtensituatie in eigen land. Hoewel er geen garantie is op succes 
– veel hangt af van zijn samenstelling -, heeft de Mensenrechtenraad nog steeds 
een belangrijk potentieel om een verschil te maken in het mensenrechtenbeleid van 
landen, niet enkel wat betreft buitenlandpolitiek, maar ook wat betreft concrete 
mensenrechtenbescherming op nationaal niveau. 
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I.   Inleiding

Er zijn veel wettelijke bepalingen die de deontologische plichten van advocaten 
omschrijven1. In hun eed zweren advocaten gehoorzaamheid aan de wetten van het 
Belgische volk, eerbied aan het gerecht en de openbare overheid verschuldigd (art. 
429). Zij mogen in de regel geen ernstig feit tegen de eer en de faam van personen 
aanvoeren, tenzij dit voor de zaak volstrekt noodzakelijk is, en zelfs in hun plei-
dooien of geschriften niet kwaadwillig de wetten of het gevestigd gezag aanvallen 
(art. 444-445 Ger.Wb.). Zonder volledig te zijn, is het ook goed om meteen te her-
inneren aan de “catch all”-bepaling uit art. 456 Ger.Wb.: advocaten moeten zich 
in hun beroep waardig, rechtschapen en kies gedragen. De handhaving van deze 
beginselen is de wettelijke opdracht van de Orde.

Media en Justitie staan altijd in een gespannen verhouding tot elkaar. Media willen 
snel zijn, informeren en opiniëren, en handelen met een buitengewone vrijheids-
marge, terwijl justitie zorgvuldigheid beoogt, sereniteit en nuance nodig heeft, en 
terecht aan zeer strikte normen is gebonden: het conflict is voor de hand liggend2.

Het is dan ook niet verrassend dat de Orde van Vlaamse Balies sedert 2003 een Re-
glement Advocaat en Media kent, noch dat dit regelmatig evolueert3. Dat reglement 
expliciteert de algemene deontologische regels ten aanzien van media-optredens 
door advocaten. 

Toch blijft met een zekere regelmaat het media-optreden van sommige advocaten 
verwonderen. Dat heeft te maken met de omstandigheid dat de Raden van de Orde 
en de Stafhouders te aarzelend zijn om de geldige delen van het Reglement te 
handhaven, hoewel zulks hun verantwoordelijkheid is en hun plicht. Het kan ook 

1. Orde van Vlaamse Balies, Deontologie – Handboek voor de advocaat-stagiair 2015-2016, 2015. 
Th. Lagneaux (coörd.), La Parole de l’Avocat. De la liberté d’expression au pouvoir d’indignation, 
2010.

2. E. Brewaeys, Fatsoensregels bij gerechtelijke verslaggeving’, in: A. De nauw, F. Deruyck en M. 
Rozie (eds.), Het strafrecht bedreven. Liber amicorum Alain De Nauw, 211, 67-83; J. Clement, M. 
Van De Putte, De vierde macht. De gespannen driehoeksverhouding tussen media, gerecht en poli-
tiek, 1996; P. Hofstrossler, Beroepsgeheim, geheim van het onderzoek en persmededelingen door 
een advoaat, in: Geboeid door het strafrecht, de advoaat en de strafrechtspleging, 2011, 343-361; J. 
Stevens, Wettelijk en deontologisch statuur van de strafpleiter, ibid., 153-216; J. Velaers, Schrijven 
over rechters. Grenzen aan de gerechtsverslaggeving, in Liber amicorum Alfons Vandeurzen, 1995, 
307-328; F. Tulkens, La présomption d’innocence. Développement récents de la jurisprudence de la 
Cour Européenne des droits de l’home, in W. Pintens (ed.), Vigilantibus ius scriptum, Feestbundel 
Hugo Vandenberghe, 2007, 305-317; M. Storme, Over de noodzakelijke terughoudendheid der 
media in gerechtszaken, het sub juidie-principe revisited, in Liber amicorum Jozef Van den Heuvel, 
1999, 125-135; L. Neels, De meningen zijn vrij. Quis custodiet et ipsos custodes?, ibid., 859-878.

3. H. Buyssens, Omgang met de media en publiciteit – In: Deontologie – Handboek voor de advo-
caat-stagiair, 2015-2016, p. 319-346; Het Reglement zelf is gepubliceerd: http://www.advocaat.
be/UserFiles/file/reglementen/2016%2001%2005%20Codex%202_0%20met%20topjes_geinte-
greerde%20versie.pdf ; J. Fierens, “Couvrez-vous et plaidez”. La Liberté d’expression des avocats, 
in: A.C. Rasson, NN. Renuart et H. Vuye, Six figures de la Liberté d’expression, 2015, 167-192.
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te maken hebben met het feit dat het in art. 3.1 geformuleerd spreekverbod voor 
advocaten die in een zaak als raadsman optreden nietig is. 

II.   Nieuwe regels

§1.  Aanleiding

Op 4 juni 2003 nam de Orde van Vlaamse Balies een Reglement aan over advocaat 
en media, waarvan de tekst in 2013 en in 2015 werd aangepast. Naar verluidt waren 
enkele ophefmakende assisenprocedures en de daarbij door sommige advocaten 
opgevoerde mediashows de aanleiding. Het gaat om zaken zoals de moordzaak 
op veearts Van Noppen ( 2002), gevolgd door de kinderenzaak Dutroux (2004). 
Meerdere ophefmakende assisenzaken zouden volgen, zoals de zaken Hans Van 
Themsche (2007), Els Clottemans (2010), Ronald Janssen (2011) en Kim De Gel-
dere (2013). Telkens gaven media-optredens van advocaten aanleiding tot ophef en 
schandaal. Meermaals werd het advocatenberoep te schande gemaakt en zaten de 
deontologische organen van het beroep te stil.

Wellicht verklaren deze zaken de zenuwachtigheid van de Orde met betrekking tot 
het Reglement advocaat en media. De tekst is thans gekend als “Afdeling III.5.2 
Media” van de Codex Deontologie voor Advocaten4. Vanaf 2013 werd het geven 
van interviews binnen het gerechtsgebouw in toga toegestaan, en werd de ont-
houdingsplicht van alle commentaren (art. III.5.2.3., art. 3.1) niet langer in de tijd 
gekwalificeerd ‘vanaf het in beraad stellen van de zaak tot de uitspraak’. In werke-
lijkheid werd de onthoudingsplicht van een advocaat die als raadsman in een zaak 
optreedt dus verruimd, en geldt ze tijdens de aanhangigheid van een rechtszaak.

§2.  Nietigheid

Het verbod om commentaar te leveren op een zaak waarin een advocaat optreedt 
als raadsman is nietig in het licht van het algemeen grondwettelijk verbod van pre-
ventieve maatregelen en in het licht van de vaste rechtspraak onder art. 10 EVRM.

Het verdient aanbeveling dat de Orde van Vlaamse Balies onverwijld dit spreek-
verbod opheft. 

Het verdient aanbeveling dat advocaten zich waardig en correct, in het belang van 
de belangen van hun cliënt en met het oog op een correcte rechtsbedeling, zouden 
gedragen in media-optredens. Dat kan kritisch zijn, zelfs zeer kritisch: waardige en 
kritische uitingen kunnen samengaan. 

4. B.S. 30 sept. 2014 en B.S. 30 sept. 2015.
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Het verdient tenslotte tevens aanbeveling dat de Raden van de Orde en de Stafhou-
ders de geldige bepalingen van het Reglement handhaven waar en wanneer nodig.

III.   Beginselen

§1.  Algemene Beginselen

A.  “Eenieder’ betekent: ook ‘Advocaten’

Advocaten genieten van de vrijheid van meningsuiting overeenkomstig art. 19 en 
25 Grondwet en art. 10 EVRM. Daaraan wordt terecht herinnerd in art. 1.1 van het 
Mediareglement: de advocaat mag in alle omstandigheden, ook in openbare verga-
deringen en in de media, publiek gebruikmaken van zijn titel en van zijn recht op 
vrije meningsuiting. 

B.  ‘Advocaten’ niet zomaar ‘Eenieder’

Advocaten oefenen hun beroep uit als zelfstandigen, en staan dus niet als zodanig in 
een bijzondere gezagsverhouding tot de overheid; toch is hun beroep georganiseerd 
en beschermd. Immers, zij verstrekken een openbare dienst bij de rechtsbedeling5. 

Deze omstandigheid brengt sommige beperkingen mee, die overigens sedert lang 
een wettelijke grondslag hebben en in werkelijkheid algemeen aanvaard zijn. Ze 
houden verband met de bijzondere hoedanigheid van advocaat, waardoor hij of zij 
een centrale positie inneemt in de rechtsbedeling (art. III.5.2., 1-3). Het Mediare-
glement herhaalt die bepalingen beknopt:

 – De advocaat eerbiedigt in zijn beroep de principes van waardigheid, rechtscha-
penheid en kiesheid die aan zijn beroep ten grondslag liggen;

 – De advocaat is zich bewust van zijn bijzondere hoedanigheid van advocaat, 
waardoor hij een centrale positie inneemt in de rechtsbedeling;

 – De advocaat ziet erop toe dat hij niet overkomt als een partij of getuige, of niet 
de indruk geeft dat hij spreekt voor derden door wie hij niet is gemandateerd, 
in het bijzonder niet voor de Orde van Advocaten of een van haar instanties;

 – De advocaat ziet erop toe dat zijn optreden geen afbreuk doet aan de regels van 
de confraterniteit en de loyaliteit;

 – De advocaat verschaft steeds correcte informatie en licht die op een serene 
wijze toe;

 – De advocaat neemt het vermoeden van onschuld, de rechten van verdediging, 
het recht op bescherming van het privéleven, de waardigheid en de regels van 
het beroep in acht;

5. J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, 1991, II, nr. 780 e.v.; R.P.D.B., 
tw. Avocat, (compl.6), nr. 528.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   125 22/02/2016   18:33:16



126

Mediarecht

 – Vooraleer hij zijn medewerking verleent aan de geschreven pers neemt de advo-
caat eerst kennis van de te publiceren tekst. Hij probeert ook voor andere media 
gelijkaardige afspraken te regelen;

 – De advocaat staat buiten het gerechtsgebouw geen interviews toe in toga6.
 – De advocaat is verantwoordelijk voor zijn mededelingen in de media. Hij houdt 

er rekening mee dat hij in die context niet beschikt over de immuniteit van het 
pleidooi;

 – In zaken waarin de advocaat optreedt of opgetreden is als raadsman, let hij op 
de naleving van zijn beroepsgeheim en de confidentialiteit van mededelingen;

 – Met toepassing van de regels beschreven onder artikel 1 kan de advocaat over 
zaken waarin hijzelf niet betrokken was of is en over maatschappelijke evene-
menten en vraagstukken in het openbaar en aan de media inlichtingen, toelich-
tingen en uiteenzettingen verschaffen;

 – De advocaat voert het proces niet in de media;
 – De advocaat onthoudt zich van alle commentaren, behalve indien, als gevolg 

van mededelingen van het openbaar ministerie, de persrechter of derden in de 
media, de wapengelijkheid een reactie noodzakelijk maakt;

 – De advocaat verzekert zich op voorhand van de toestemming van zijn cliënt om 
publieke mededelingen te doen;

 – De advocaat heeft steeds de belangen van de cliënt en van een rechtvaardige 
zaak voor ogen;

 – Zijn tussenkomst getuigt van zorgvuldigheid, ook met betrekking tot de ge-
rechtvaardigde belangen van derden.

Deze regels betreffen de wijze van optreden van advocaten, en roepen een herin-
nering op aan minimale standaarden of normen van welvoeglijkheid, die eigen 
zijn aan het beroep van advocaat. Ook in de advocatenrechtspraak van het Hof 
voor de Rechten van de Mens wordt voortdurend verwezen naar het belang van 
deze beginselen: advocaten moeten hun publieke uitlatingen, in het belang van hun 
cliënten, wel maken onder de voorwaarde dat ze handelen te goeder trouw en in 
overeenstemming met de deontologie van hun vak7. 

Het is van belang dat de deontologische organen van de Balie deze regels handha-
ven, het is hun wettelijke plicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Naar analogie kan worden verwezen naar wat de US Military Code zo mooi codi-
ficeert als “conduct unbecoming an officer and a gentleman”8.

6. Het togaverbod gold vroeger voor alle interviews; het is nu beperkt tot interviews buiten het ge-
rechtsgebouw, omdat de togadracht buiten het gerechtsgebouw niet is toegelaten.

7. Alfantakis v Greece §32-33. Alle arresten ECHR: www.hudoc.echr.coe.int 
8. http://usmilitary.about.com/od/punitivearticles/a/mcm133.htm 
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C.  De vrijwaring van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de rechterlijke macht

In §2 van art. 10 EVRM wordt de vrijwaring van de onafhankelijkheid en de onpar-
tijdigheid van de rechterlijke macht genoemd als één van de oogmerken die, onder 
de verdere voorwaarden van die bepaling, beperkingen van de uitingsvrijheid kun-
nen legitimeren. Dat is direct verbonden met de due process- of fair trial-bepaling 
in art. 6 EVRM, die eenieder het recht garandeert op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en 
onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.

Het is dus niet onlogisch dat de expressievrijheid van behandelende advocaten 
in lopende rechtszaken dient te worden afgewogen tegen het belang van goede 
rechtsbedeling in de samenleving als aangelegenheid van algemeen belang. Het 
Hof heeft herhaaldelijk de rechterlijke macht als waarborg van justitie omschreven, 
die een fundamentele waarde is in een rechtstaat. Hoven en Rechtbanken moeten 
dus ook, om goed te kunnen functioneren, kunnen genieten van het vertrouwen 
van de burgers. Zij moeten dus kunnen beschermd worden tegen destructieve aan-
vallen zonder ernstige feitelijke grondslag, in het bijzonder omdat magistraten en 
leden van de rechterlijke orde een discretieplicht hebben die hen verhindert om 
polemisch of publiek te reageren op aantijgingen9. Anderzijds evenwel oefenen 
magistraten ook een officiële functie uit en moeten zij open staan voor ruimere kri-
tiek dan eenvoudige particulieren10.

Het Hof hecht terecht ook belang aan de omstandigheid dat de diverse acteurs van 
justitie, hoewel zij soms elkaars tegenstrever zijn, zich tot elkaar moeten verhou-
den met begrip en wederzijds respect, en dat zulks in de eerste plaats geldt tussen 
magistraten en advocaten11. Doch advocaten moeten zich ook publiek kunnen uit-
spreken over de functionering van justitie, zij het binnen zekere grenzen12.

§2.  Bijzondere regels 

A.  Voorafgaande raadpleging van de Stafhouder

Art. 3.5. bepaalt dat advocaten, zo mogelijk, hun stafhouder raadplegen en diens 
richtlijnen volgen. Advocaten zijn daartoe verplicht wanneer zij een voorganger 
moeten noemen of over diens activiteit in het dossier commentaar geeft. Dit begin-
sel is strijdig met het algemeen grondwettelijk verbod van preventieve maatregelen 

9. Bono v France §44.
10. Morice v France, §128-131, Peruzzi v Italy §52, Bono v France §44.
11. Morice v Frane §170, Bono v France §51.
12. Bono v France, §45.
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ten aanzien van uitingen, zoals dat traditioneel wordt afgeleid uit het censuur- en 
borgstellingsverbod in art. 25 Grondwet13. 

B.  Voorafgaande nalezing van een te publiceren tekst

Art. 1.8. van het mediareglement bepaalt dat advocaten vooraleer ze hun mede-
werking verlenen aan de geschreven pers, eerst kennis nemen van de te publiceren 
tekst, en dat ze ook voor andere media gelijkaardige afspraken regelen. 

Dit onderdeel lijkt te verwijzen naar art. 21 van de Code voor journalistieke de-
ontologie van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek. Dat bepaalt dat journalisten 
met bronnen of andere gesprekspartners geen afspraken maken die hun onafhan-
kelijkheid in het gedrang brengen. Men kan weliswaar een recht van nakeuring 
overeenkomen, en de journalistencode bepaalt daarover dat gemaakte afspraken 
moeten worden nageleefd, met name wanneer het gaat over (het noemen van na-
men of) de voorinzage van teksten. Precies om die reden, aldus de Code van de 
RVDJ, moeten afspraken ook duidelijk en ondubbelzinnig zijn14. 

C.  Het initiatiefrecht voor perscontacten

Art. 3.1 van het Mediareglement bepaalt verder dat advocaten zich onthouden van 
alle commentaren ... “behalve indien, als gevolg van mededelingen van het open-
baar ministerie, de persrechter of derden in de media, de wapengelijkheid een reac-
tie noodzakelijk maakt.” Dat is een betreurenswaardige bepaling. Ze onderlijnt het 
spreekverbod voor advocaten over zaken waarin ze optreden als raadsman, met een 
merkwaardige uitzondering. Inderdaad, de bepaling ontzegt advocaten het initia-
tiefrecht tot commentaar over een zaak waarin ze als raadsman optreden, doch ver-
leent het spreekrecht wanneer anderen het initiatief tot mediacommentaren nemen. 

Die anderen kunnen een procespartij zijn, zoals het O.M., of een mandataris van 
de betrokken rechterlijke instantie waarvoor het proces aanhangig is, zoals de pers-
rechter, of... zelfs derden die mediacommentaren geven. In al die gevallen zou de 
behandelend advocaat een reactie mogen geven, indien die noodzakelijk is in het 
kader van de wapengelijkheid. Doch wapengelijkheid kan enkel bestaan tussen 
procespartijen, niet met derden.

Mij lijkt het bijzonder eigenaardig dat de Orde zijn eigen leden een spreekverbod 
oplegt, en het initiatiefrecht tot mediacontacten bij derden laat. Indien, zoals ik zal 
aanvoeren, de onthoudingsplicht van alle commentaren nietig is, is dit onderdeel, 
uiteraard, zonder voorwerp.

13. J. VELAERS, a.w., nr. 782.
14. http://www.rvdj.be 
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IV.  Het spreekverbod is nietig.

Een onderdeel van art. 3.1 van het Mediareglement (Hoofdst. III.5.2 Media) luidt 
als volgt: “De advocaat onthoudt zich van alle commentaren.” Dit is een generiek 
spreekverbod en is niet verenigbaar met de beginselen inzake vrijheid van mening 
en van meningsuiting, zoals die zijn vastgelegd in de Grondwet (art. 19 en 25) en 
in het EVRM (art. 10).

De regel in art. 25 Grondwet, volgens dewelke de censuur nooit kan worden inge-
voerd, dient naar algemeen inzicht gelezen als een algemeen grondwettelijk verbod 
op voorafgaande uitingsbeperkingen, aanvankelijk via de drukpers, vandaag onge-
acht de uitingswijze. 

Art. 10 EVRM kent weliswaar geen dergelijke verbodsregel, doch preventieve ui-
tingsbeperkingen worden wel bijzonder kritisch getoetst aan de strikte eisen van 
par. 2 van art. 10, zodat zij in de regel als inbreukmakend moeten worden be-
schouwd. De advocatenrechtspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens 
maakt duidelijk dat het spreekverbod manifest strijdig is met de uitingsvrijheid 
zoals in art. 10 EVRM bepaald.

Deze bepaling dient dus uit het Mediareglement van de Orde van Vlaamse Balies 
te verdwijnen. 

Het onderdeel dat advocaten, die als raadsman in een procedure optreden, het pro-
ces niet in de media voeren kan blijven bestaan, en is vergelijkbaar met de normale 
regels zoals die in de inleiding werden overlopen. Immers, art. 6 EVRM biedt, op 
zichzelf, een voldoende grondslag opdat advocaten alles in het werk zouden stellen 
om het proces waarin ze optreden niét in de media te voeren: ze zouden daardoor 
aan de betrokken partijen het fundamenteel recht ontnemen om hun zaak te laten 
beoordelen door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is inge-
steld. Respect daarvoor door advocaten kan toch niet te veel gevraagd zijn. Dàt is 
dus een legitieme expressiebeperking, in overeenstemming met de rechtspraak van 
het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Een overzicht van de advocatenrechtspraak van het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens kan klaarheid brengen over de bandbreedte die regelingen met 
betrekking tot media-optredens van advocaten, in zaken waarin zij als raadsman 
optreden, moeten respecteren.
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V.   Het EHRM en advocaten

§1.  “Sub judice”

De oude “sub iudice”-regel hield in essentie in dat derden geen onbetamelijke druk 
mogen leggen op de rechters die over een zaak moeten oordelen. Dat zou een grote 
terughoudendheid legitimeren ten aanzien van aanhangige zaken. Dit beginsel sluit 
nauw aan bij art. 6 EVRM, dat ieder het recht geeft op behandeling van zijn of haar 
zaak door een onafhankelijke rechterlijke instantie, en beschermt in principe tegen 
het zgn. trial by media. Die uitdrukking – in werkelijkheid trial by television – ont-
stond naar aanleiding van een ITV-programma waarin David Frost vrij strak een 
zekere Emil Savundra ‘live’ interviewde naar aanleiding van een vermeende zaak 
van verzekeringsoplichting (waarvoor de man later trouwens veroordeeld werd)15. 
De kernvraag is of media in hun berichtgeving over rechtszaken voldoende het 
vermoeden van onschuld respecteren, en de sereniteit voor een onafhankelijke en 
onpartijdige beoordeling door de rechterlijke macht vrijwaren.

Het stond uiteraard in de sterren geschreven dat het sub iudice-beginsel op termijn 
in een gespannen relatie met de vrijheid van meningsuiting zou komen. Het baan-
brekend arrest terzake betrof een Britse zaak, met name de zaak Sunday Times16. 
In die zaak was de Londense zondagskrant voorwerp van een langdurig publica-
tieverbod van een serie van artikelen over een ophefmakend proces voor de Hoven 
en Rechtbanken te Londen, met name inzake de aansprakelijkheid en schadever-
goeding die het farmaceutisch bedrijf Distillers Company verschuldigd zou zijn 
aan de ouders van kinderen die met ernstige fysieke gebreken werden geboren, 
ingevolge inname door hun moeders tijdens de zwangerschap van het geneesmid-
del thalidomide, in België destijds op de markt onder de merknaam Softenon. In 
toepassing van het leerstuk contempt of court, dat inhield dat men de rechtsgang 
voor de bevoegde rechter diende te respecteren en op generlei wijze druk mocht 
uitoefenen op de leden van de rechterlijke macht tijdens de aanhangigheid, werd de 
verschijning van een serie artikelen net voor de zittingen voor de Hoven en Recht-
banken in Londen zouden aanvangen, verboden.

Het verbod werd door het EHRM bij arrest van 26 april 1979 strijdig bevonden met 
art. 10 EVRM. Het Hof nam deze beslissing met een zeer nipte meerderheid, van 
11 stemmen tegen 9, en de rechters van de minderheid (waaronder de Belgische 
rechter Walter Ganshof van der Meersch), motiveerden hun minderheidspositie al 
even uitgebreid in een goed beredeneerde dissenting opinion. Het onderlijnt het 
principieel karakter van het arrest, dat, toch, in de omstandigheden van het geval, 
voorrang gaf aan persvrijheid en -verslaggeving over zaken die aan rechterlijke be-
oordeling worden onderworpen – ook wanneer die publicaties plaats vinden tijdens 
de rechterlijke behandeling van een zaak – boven de oude sub iudice-regel die, in 

15. https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_by_media 
16. Sunday Times v. UK, 27 april 1979. Alle arresten zijn gepubliceerd op: http://hudoc.echr.coe.int . 

Om die reden worden geen verdere publicatiedetails opgenomen.
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een meer traditionele benadering, voorrang gaf aan de sereniteit die rond zulke 
(uit zichzelf al redelijk ophefmakende) zaken moest gegarandeerd worden, ook 
wanneer zulks mee zou brengen dat media zich dan maar tijdelijk van publicatie 
dienden te onthouden.

Inzake de algemene vrijheid van meningsuiting herhaalt het Hof dat die één van de 
essentiële fundamenten is van de democratische samenleving. Ze beschermt trou-
wens niet enkel informatie of meningen die we als niet erg aanstootgevend ervaren 
of waarop we onverschillig reageren, maar ook deze die schokkeren, die ons storen 
of die beledigen17. Juist met betrekking tot de pers zijn die beginselen van bijzonder 
belang, ook ten opzichte van de rechtsbedeling, die het algemeen belang dient en 
de medewerking vergt van een behoorlijk ingelicht publiek. Hoven en Rechtban-
ken opereren, aldus het Hof, niet in een vacuüm. De rechterlijke organen bieden het 
forum voor de oplossing van geschillen, maar dat betekent geenszins dat er geen 
eerdere bespreking van zulke geschillen elders kan zijn, en zulks ongeacht of dat 
gebeurt in gespecialiseerde vakbladen, in de algemene pers of tussen het gewone 
publiek. Media moeten uiteraard wel zekere grenzen in acht nemen met het oog op 
een goede rechtsbedeling, maar voor het overige is het toch ook hun taak om in-
formatie en opinies te verspreiden betreffende de zaken waarover Hoven en Recht-
banken moeten beslissen, en wel net zo goed als ze dat doen over andere zaken van 
algemeen belang. Media hebben precies als taak om zulke informatie en opinies 
te verspreiden, het publiek heeft ook het recht om deze informatie te ontvangen. 
Art. 10 EVRM beschermt immers zowel de vrijheid van de pers om het publiek te 
informeren, als het recht van het publiek om correct geïnformeerd te worden. Het is 
niet omdat zaken voor een Hof of Rechtbank worden behandeld, dat zij zouden op-
houden om maatschappelijke aangelegenheden te zijn van algemeen belang. Juist 
doordat media allerlei feiten en informatie naar voor brengen, kunnen ze ook een 
functie vervullen als een rem op speculatieve discussies en beoordelingen zonder 
kennis van zaken.18 In weerwil van veel media-aandacht voor sommige processen, 
is toch de eerste plaats waar advocaten de belangen van hun cliënt waarnemen en 
verdedigen voor de bevoegde Hoven en Rechtbanken, en niet in de media19.

§2.  En de advocaten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in meerdere arresten geoor-
deeld over de bijzondere positie van advocaten in de rechtsbedeling, en de daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten omschreven. 

17. Sunday Times v UK §65.
18. Sunday Times v UK §11.
19. Morice v France §171.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   131 22/02/2016   18:33:17



132

Mediarecht

A.  De centrale rol van advocaten in de rechtsbedeling

Advocaten hebben uit hoofde van hun beroep een centrale positie in de rechtsbe-
deling, als schakel tussen het publiek en de Hoven en Rechtbanken. Die positie 
plaatst hen in een sleutelrol om het publiek vertrouwen in Hoven en Rechtbanken 
te verzekeren; gelet op de fundamentele rol van de rechterlijke organen in een 
rechtsstaat, is het vertrouwen van het publiek fundamenteel20.

Het Hof merkte bij gelegenheid ook op dat het publiek moet kunnen vertrouwen 
op de omstandigheid dat advocaten hen daadwerkelijk correct kunnen vertegen-
woordigen voor de Hoven en Rechtbanken, opdat het publiek zijn vertrouwen in de 
rechtsbedeling zou behouden21. Dat is derhalve ook in het belang van de advocaten 
zelf, en van het vertrouwen dat het publiek ook in hun beroep dient te hebben.

B.  Advocaten hebben bijzondere plichten

Advocaten zijn zelfstandige professionele verstrekkers van diensten, doch met een 
bijzondere rol in de rechtsbedeling. Daaruit volgt dat ze zekere verplichtingen heb-
ben, in het bijzonder met betrekking tot hun gedrag. Dat is meestal ook vertaald 
in bijzondere regels, zoals art. 456 Ger.Wb., dat vereist dat ze zich in hun beroep 
waardig, rechtschapen en kies gedragen. Ook het EHRM herinnert daaraan, en 
vergt dat het professioneel gedrag van advocaten ‘discreet, honest and dignified’ 
moet zijn22.

C.  Advocaten hebben ook bepaalde rechten en privileges

Juist gelet op hun bijzondere functie in de rechtsbedeling, hebben advocaten ook 
bijzondere exclusieve rechten en privileges die daarmee samenhangen. Deze kun-
nen verschillend zijn in verschillende jurisdicties, maar meestal genieten ze van 
een zeer brede vrijheid inzake hun spreekvrijheid in pleidooien voor de Hoven en 
Rechtbanken23.

Aan die beginselen wordt in België vorm gegeven in art. 444 en 445 Ger. Wb., dat 
een ruime vrijheid garandeert tijdens pleidooien, hoewel ook dan advocaten geen 
ernstig feit tegen de eer en de faam van personen mogen aanvoeren, tenzij dit voor 
de zaak volstrekt noodzakelijk is. 

20. Schöpfer v Switzerland, §29-30, Nikula v Finland, §45, Amihalachioaie v Moldova, §27, Kypria-
nou v Cyprus, §173, André and Another v France, §42, Mor v France, §42, Morice v France, §132.

21. Kyprianou v Cyprus, §175.
22. Van der Mussele v. Belgium, Casado Coca v Spain, §46, Stuer v Nederland, §38, Veraart v Neder-

land, §51, Coutant v France (24 januari 2008), Morice v France, §133, Bono v France §45.
23. Stuer v Nederland, §38; Nikula v Finland §36, Casado Coca §46.
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D.  Uitingsvrijheid voor advocaten

Advocaten genieten ook van de vrijheid van meningsuiting, en die beschermt zo-
wel de substantie van de informatie en opinies die zij uiten, als de vorm waarin ze 
die naar voor brengen24. Zij mogen dus ook in het openbaar commentaar uitbren-
gen op de rechtsbedeling in het algemeen, zij het dat ze daarbij toch zekere grenzen 
in acht moeten nemen25. Die grenzen zijn geen andere dan de gebruikelijke beper-
kingen ten aanzien van het professioneel gedrag van leden van de Balie26. Het gaat 
dus om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, zoals bedoeld in art. 444-
445 Ger. Wb., die altijd wordt gevergd van advocaten in hun beroepsoptreden. Het 
Hof verwijst hierbij eveneens naar de Code of Conduct for European Lawyers, die 
ook aan advocaten oplegt dat ze respect dienen te tonen voor faire rechtsbedeling27.

Rechtsbedeling is een maatschappelijke aangelegenheid van algemeen belang, en 
voor zulke zaken geldt de ruimste expressievrijheid28. Dat is dus het geval voor 
uitingen betreffende de functionering van de rechterlijke macht, zelfs ten aanzien 
van procedures die nog aanhangig zijn voor de Hoven en Rechtbanken in hoofde 
van andere procespartijen29. Dat commentaren dan zouden gekenmerkt zijn door 
een zekere mate van vijandigheid of potentieel zwaarwichtig zouden zijn, staat er 
niet aan in de weg dat de hoge beschermingsgraad voor zulke commentaren van 
kracht blijft, zolang het gaat om zaken van algemeen belang30. 

Een scherpe persoonlijke aanval, met name de invraagstelling van de onpartijdig-
heid, onafhankelijkheid en objectiviteit van een magistraat, en waarvoor geen fei-
telijke grondslag bestaat, wordt uiteraard als inbreukmakend beoordeeld31.

Indien nationale autoriteiten een uiting gesanctioneerd hebben, let het Hof in het 
bijzonder op de proportionaliteit tussen het legitiem nagestreefd oogmerk en de 
opgelegde sancties in het kader van het geheel van de zaak. Eén van de doorslag-
gevende redenen daarvoor is dat sanctionering van uitingen kan leiden tot een ont-
moediging van de betrokkene en anderen om in de toekomst nog voor hun mening 
op te komen; in het jargon van het Hof wordt dit het ‘chilling effect’ genoemd. Op 
die wijze kan dan, eigenaardig genoeg, de laagst mogelijke sanctionering – zoals 
de toekenning van een symbolische franc als schadevergoeding in een burgerlijk 

24. Foglia v Switzerland, §85; F. Jongen, La liberté d’expression hors du prétoire, in: T. Lagneaux, 
a.w., p 33-50.

25. Amihalachioaie v Moldova, §27-28, Foglia v Switserland, §86, Mor v France, §43.
26. Kyprianou v Cyprus, §173; supra, III, §1, B.
27. http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf 
28. Sürek v Turkey, §61, Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v France, §46, Axel Springer AG v 

Germany, §90.
29. Roland Dumas v France, §43; Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e Costa v Portugal, §47.
30. E.K. v Turkey, §79-80, Thoma v Luxembourg, §57, Paturel v France, §42.
31. Peruzzi v Italy, §60.
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aansprakelijkheidsgeschil – toch leiden tot de vaststelling van disproportionali-
teit32. Juist ten aanzien van sanctionering van advocaten is het Hof nog extra waak-
zaam of, zo men wil, streng: advocaten moeten immers ten allen tijde kunnen in-
staan voor de effectieve verdediging van hun cliënt33. Dit houdt de suggestie in dat 
uitingen van advocaten soms ook moeten gezien worden als onderdeel van hun 
verdedigingsplicht van hun cliënt34. Dan komen beperkingen natuurlijk onder zéér 
nauw toezicht.

Het is legitiem dat de bevoegde autoriteiten de instellingen van de Staat in be-
scherming nemen, zij zijn immers de garant voor de institutionele openbare orde35. 
Immers, het kan noodwendig zijn dat autoriteiten hun ambtenaren, ook leden van 
het Openbaar Ministerie, in bescherming nemen tegen beledigende, abusieve en 
lasterlijke aanvallen die hen kunnen raken in de uitvoering van hun ambtsverplich-
tingen en het publiek vertrouwen in hun ambt kunnen beschadigen36.

E.  De bijzondere rechtspositie van het justitie en magistraten.

Justitie is een essentiële tak van een democratische samenleving, zodat vragen be-
treffende de functionering van justitie maatschappelijke aangelegenheden zijn van 
algemeen belang. De rechterlijke macht heeft een bijzondere rol als waarborg van 
justitie, die een fundamentele waarde is in een rechtsstaat. De rechterlijke macht 
moet derhalve kunnen genieten van het vertrouwen van het publiek om met gunstig 
gevolg haar taken te kunnen uitvoeren. Onder omstandigheden kan het dus inder-
daad nodig zijn om dat vertrouwen te beschermen tegen ernstige aanvallen die het 
kunnen beschadigen, namelijk wanneer zij ongefundeerd zijn. Daarbij dient er ook 
op gelet dat de rechters die aldus aan kritiek worden onderworpen vallen onder een 
discretieplicht die hen verhindert om op zulke aanvallen te repliceren37.

Op dit punt past een verwijzing naar het arrest De Haas en Gijsels, in een Belgische 
zaak38, die gekend was als ‘Notaris X’: speculatieve journalistiek, gestart in De 
Standaard en dan voortgezet in Humo en De Morgen, naar aanleiding van een (v)
echtscheidingsprocedure en in dat kader neergelegde klachten over pedofilie. Het 
Hof overwoog dat de verwijzing naar politieke sympathieën van de vader van een 
magistraat ontoelaatbaar was, en verklaarde dat het onaanvaardbaar is dat iemand 
aan de publieke verachting wordt blootgesteld omwille van zaken die enkel een 
familielid betreffen: dergelijke verwerpelijke suggestie zou reeds op zichzelf een 

32. De Haas & Gijsels v België, Thoma v Luxembourg, Brasilier v France §43, Morice v France §176, 
Dupuis & Others v France §48, Cumpana & Mazare v Romania §114.

33. Mor v France, §61.
34. Alfantakis v Greece, §33, Morice v France, §61.
35. Morice v France, §127.
36. Janovski v Poland, §33, Lesnik v Slovakia, §53, Marjan Majiecewski v Poland, §80.
37. Prager & Oberschlick v Austria, §34, Karpetas v Greece, §68, Di Giovanni v Italy, §71, Morice v 

France §168.
38. De Haas & Gijsels, 24 februari 1979.
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sanctie hebben verantwoord, aldus het Hof39. Nochtans zou het Hof, …“lettend op 
het geheel van de omstandigheden van de zaak”, de veroordeling van de Belgische 
journalisten tot een symbolische schadevergoeding van één franc als vergoeding 
voor de reputatieschade aan de betrokken magistraten, strijdig bevinden met art. 
10 EVRM. De zaak “Notaris X” was een zwarte bladzijde in de Vlaamse gerechts-
journalistiek, en daarmee nu ook een flinke uitschuiver in de justitierechtspraak 
van het EHRM40. 

Immers, het Hof onderlijnt thans voortdurend het groot belang van vertrouwen van 
het publiek in Hoven en Rechtbanken: het brede publiek moet die kunnen zien als 
de geëigende fora voor de oplossing van rechtsgeschillen en voor de vaststelling 
van iemands schuld of onschuld ten aanzien van strafrechtelijke betichtingen. Het 
is, aldus het Hof, van belang dat het brede publiek vertrouwen heeft en respect 
opbrengt voor de bekwaamheid van Hoven en Rechtbanken om die functie in de 
samenleving correct te vervullen41. En zulks geldt, aldus het Hof, zowel voor de 
betichten in strafzaken, als voor het brede publiek42.

Toch is het ook legitiem om persoonlijke kritiek uit te brengen op rechters, precies 
omdat ook zij deel zijn van de essentiële instituties van de Staat – voor zover die 
kritiek geen ernstig beschadigende aanvallen betreffen die essentieel ongefundeerd 
zijn, en voorzover de kritiek binnen normale grenzen blijft; nochtans kunnen kri-
tische uitlatingen concreet zijn en hoeven ze niet altijd algemeen of theoretisch te 
zijn geformuleerd43.

Dat had het Hof in meerdere zaken overwogen, daarbij preciserend dat magistraten 
niet aan de scherpe beoordeling en kritiek door media zijn blootgesteld zoals poli-
tici44. Maar toch zijn magistraten, zoals ambtenaren, aan méér kritiek blootgesteld 
dan eenvoudige particulieren45: inderdaad, ze kunnen worden onderworpen aan 
kritiek op hun persoon, voor zover die binnen toelaatbare grenzen blijft, en medi-
akritiek op magistraten hoeft niet theoretisch of algemeen te blijven46. Een publiek 
bekendgemaakte hiërarchische klacht ingediend door een advocaat, waarin de ter-
men ‘idioot’ en ‘clown’ worden gebruikt ten aanzien van een magistraat, zonder 
feitelijke verantwoording, kon terecht gesanctioneerd worden47. Sterke persoonlij-
ke kritiek, met name de invraagstelling van de onpartijdigheid, onafhankelijkheid 

39. §45.
40. L. NEELS, De meningen zijn vrij: quis custodiet et ipsos custodes? In: Liber Amicorum Jozef Van 

den Heuvel, 1999, 859-878
41. Worm v Austria, §40, Prager & Oberschlick v Austria, §34.
42. Kudeshkina v Russia, §86, Di Giovanni v Italy, §71.
43. July & SARL Libération v France, §74, Morice v France, §168.
44. Janovski v Polen, §33; vgl. Lingens v Austria, §40, Bladet Tromso v& Sensaas v Norway, §62.
45. Mamère v France, §27, Morice v France, §128-131, Peruzzi v Italy §52, Bono v France §44.
46. July & SARL Libération v France, §74.
47. Meister v Germany, 10 april 1997, ook Wingerter v Germany, 21 maart 2002.
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en objectiviteit van een magistraat, zonder dat daartoe enige feitelijke grondslag 
kon worden aangevoerd is niet aanvaardbaar48.

F.  Ruime expressievrijheid voor advocaten

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan, luidens de vaste rechtspraak van het Hof, 
een beperking worden opgelgd aan de uitingsvrijheid van een raadsman in een 
procedure, of kan een zelfs zeer lichte strafrechtelijke sanctie als noodzakelijke 
beperking in een democratische samenleving gelden49.

Op zichzelf is de betekenis van deze vaste rechtspraak dat het reglementair spreek-
verbod voor advocaten tijdens de aanhangigheid van een procedure waarin zij als 
raadsman optreden, nietig is in het licht van art. 10 EVRM zoals dit door het Hof 
systematisch wordt geïnterpreteerd.

Het Hof onderzoekt de uitingsvrijheid van advocaten vooreerst wat betreft hun uit-
latingen voor de Hoven en Rechtbanken tijdens de behandeling van de zaak. Daar 
gelden de bepalingen betreffende de rechten en plichten van de advocaten uit het 
Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid art. 444 en 445. Vooreerst bepaalt art. 444 Ger. 
Wb. dat de advocaten hun ambt vrij uitoefenen ter verdediging van het recht en van 
de waarheid, en dat zij zich ervan moeten onthouden enig ernstig feit tegen de eer 
en de faam van personen aan te voeren, tenzij dit voor de zaak volstrekt noodzake-
lijk is, onder het voorbehoud van tuchtrechtelijke vervolgingen en toepassing van 
artikel 445, indien daartoe grond bestaat. Art. 445 voegt hieraan toe dat de recht-
bank of het hof waarvoor een zaak aanhangig is, door de griffier proces-verbaal kan 
doen opmaken en het incident kan brengen voor de raad van de Orde waaronder 
de betrokken advocaat ressorteert, indien een advocaat in zijn pleidooien of in zijn 
geschriften kwaadwillig de Monarchie, de Grondwet, de wetten van het Belgische 
volk of het gevestigd gezag aanvalt. 

Het is van belang op te merken dat de uitingsvrijheid van advocaten ter terechtzit-
ting rechtstreeks verbonden is met het recht van haar of zijn cliënt op een faire 
behandeling van de zaak; dit brengt mee dat procespartijen in totale vrijheid en 
zelfs in sterke bewoordingen hun argumenten moeten kunnen uitwisselen50. Ad-
vocaten hebben de plicht om de belangen van hun cliënten met volle inzet te ver-
dedigen51, en die plicht kan met zich brengen dat ze soms moeten beslissen om 
in voorkomend geval bezwaar aan te tekenen tegen of zich te beklagen over de 
houding of het gedrag van het Hof of de Rechtbank52. Dergelijke opmerkingen 

48. Peruzzi v Italy §60.
49. Nikula v Finland, §55, Kyprianou v Cyprus, §174, Mor v France, §44, Morice v France, §137.
50. Nikula v Finland, §49, Stuer v The Netherlands, §37.
51. Nikula v Finland, §54.
52. Kyprianou v Cyprus §175.
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zullen trouwens, aldus het Hof, meestal niet worden herhaald buiten de zitting-
zaal53, al kan deze overweging enigszins naïef lijken. En overigens is het O.M. 
een werkelijke procespartij, en moet het dus forse kritiek van advocaten op hun 
concrete processtrategie kunnen verdragen, zelfs wanneer die op ongepaste wijze 
verwoord wordt – zolang ze maar niet zijn algemene professionele en andere kwa-
liteiten beogen en/of persoonlijke beledigingen worden54.

Het kan ook van belang zijn om na te gaan of een uiting van een advocaat ter 
terechtzitting niet het normale verloop van de rechtsgang zou hebben verhinderd; 
wanneer een hoger Hof de zaak heeft onttrokken aan de twee aan kritiek onderwor-
pen onderzoeksrechters, kan daar evenwel geen sprake van zijn55. 

Advocaten die scherpe bewoordingen gebruiken in een procedurestuk, waarin 
zij bijkomend onderzoek vorderen van de omstandigheden waarin een beklaagde 
werd ondervraagd tijdens een rogatoire commissie – met name in Syrië en naar alle 
waarschijnlijkheid terwijl hij werd gemarteld zonder dat de in het land aanwezige 
Franse magistraten daartegen protesteerden of daar officieel melding van maakten 
– doen zulks in het kader van hun missie om hun cliënt te verdedigen en teneinde 
de verdere rechtsgang te vrijwaren van nietigheden. In die omstandigheden kunnen 
zelfs de virulente bewoordingen, die door magistraten die met het onderzoek waren 
belast als schandelijk kunnen zijn ervaren, geen aanleiding geven tot sanctionering 
van de betrokken advocaten56.

Een advocaat die in een soort van open brief57, na een procedure, zware persoonlij-
ke kritiek uitbrengt op een magistraat en daarbij diens onpartijdigheid, onafhanke-
lijkheid en objectiviteit in vraag stelt, kan terecht worden gesanctioneerd. Immers, 
de expressievrijheid van de advocaat en het recht op vrijwaring van zijn reputatie 
in hoofde van de magistraat staan op gelijke voet. De gematigde sanctie die aan de 
advocaat wegens misbruik van zijn uitingsvrijheid werd opgelegd is in die omstan-
digheden niet strijdig met art. 10 EVRM58.

Buiten de rechtszaal houdt het Hof voor dat advocaten de verdediging van de be-
langen van hun cliënt kunnen voortzetten door middel van een verschijning in een 
tv-journaal of een verklaring in de pers; advocaten hebben het recht om bij die 
gelegenheden het publiek te informeren over tekortkomingen die mogelijk de be-
slissingen van de onderzoeksgerechten hebben aangetast59.

53. Morice v France, §137, ook Nikula v Finland §52.
54. Nikula v Finland §51-52, Foglia v Switserland §95, Roland Dumas v France §48.
55. Morice v France §169.
56. Bono v France, §52.
57. In werkelijkheid een klacht bij de Conseil Supérieur de la Magistrature, met copies (waarin de 

naam van de magistraat werd weggelaten) aan meerdere andere magistraten: Peruzzi v Italy, §6
58. Peruzzi v Italy, §65-66.
59. Mor v France §59, Bono v France §45.
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Overigens wijst het Hof er op dat advocaten niet voor alles wat als interview wordt 
gepubliceerd verantwoordelijk kunnen worden gehouden, meer bepaald wanneer 
hun verklaringen werden bewerkt en de betrokken advocaten ontkennen sommige 
uitlatingen te hebben gedaan, noch dragen advocaten verantwoordelijkheid voor 
eigen acties van media60.

In gevallen die uit zichzelf ruime media-aandacht trekken, omwille van de ernst 
van de feiten of van de betrokken personen, kan een advocaat al evenmin worden 
bestraft voor miskenning van het vertrouwelijk karakter van het gerechtelijk onder-
zoek, wanneer hij of zij enkel persoonlijk commentaar heeft verstrekt ten aanzien 
van anterieur door journalisten gekende informaties die ze toch zouden hebben 
gepubliceerd, ongeacht of ze al dan niet over het commentaar van de advocaat 
beschikten. Maar advocaten zijn, wanneer ze publieke verklaringen afleggen, niet 
ontslagen van hun voorzichtigheidsplicht ten aanzien van het vertrouwelijk karak-
ter van een gerechtelijk onderzoek61.

Advocaten kunnen enkel dan forse verklaringen afleggen die de toelaatbare gren-
zen van commentaar overschrijden wanneer een soliede feitelijke grondslag aan-
wezig is voor hun stellingname62; evenmin is het hen toegestaan om beledigingen 
en verwensingen te uiten63.

Toch zijn er omstandigheden waarin onder art. 10 goed werd bevonden dat advoca-
ten zich niet zozeer op beledigende, maar toch op een bijtende of zelfs sarcastische 
toon, hadden uitgelaten over rechters64. Het Hof beoordeelt zulke uitlatingen dan 
in hun algemene contekst, meer in het bijzonder om er zich van te vergewissen of 
het niet gaat om misleiding of om een gratuite persoonlijke aanval65, en tevens om 
te beoordelen dat de gebruikte uitdrukkingen een voldoende feitelijke band hadden 
met de onderliggende feiten66, of nog, om na te gaan of de publieke uitlatingen van 
de advocaat in een tv-programma niet eerder deel uitmaakten van diens intentie om 
de stellingen van zijn cliënt publiek te verdedigen67. Advocaten moeten hun pu-
blieke uitlatingen, in het belang van hun cliënten, wel maken onder de voorwaarde 
dat ze handelen te goeder trouw en in overeenstemming met de deontologie van 
hun vak; hoewel de nationale rechter bepaalde uitlatingen als ‘onnodig grievend’ 
had aangemerkt, konden ze toch niet gesanctioneerd worden vermits het ging om 
waarde-oordelen die een voldoende feitelijke grondslag hadden68.

60. Amihalachioaie v Moldova §37; Foglia v Switserland §97.
61. Mor v France §55-56.
62. Karpetas v Greece §78.
63. Coutant v France, Morice v France, §139.
64. Gouveia Gomes Fernandes & Freitas e Costa v Portugal §48.
65. Ormanni v Italy §73, Gouveia Gomes Fernandes & Freitas e Costa v Portugal §51.
66. Feldek v Slovakia §86, Gouveia Fomes Fernandes & Freitas e Costa v Portugal §51.
67. Alfantakis v Greece, §33.
68. Veraart v The Netherlands §52-54; de dissenting opinion merkt op dat de belediging hier was ge-

adresseerd aan een particulier persoon, hetgeen tot een andere beoordeling had dienen te leiden.
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In de zaak Morice69 ging het Hof daar, in lijn met zijn constante rechtspraak, verder 
op in: bij de beoordeling van uitlatingen onder art. 10 EVRM, dient steeds gelet op 
het onderscheid tussen feiten enerzijds – waarvoor bewijslast kan worden gevergd 
– en opinies of waarde-oordelen anderzijds, die niet vatbaar zijn voor bewijs. Juist 
in zaken van laster en eerroof is het van belang dat degene die zich moet verdedi-
gen tegen zulke aanklacht een realistische gelegenheid wordt geboden om aan te 
tonen dat een voldoende feitelijke basis ten grondslag ligt aan zijn uitlatingen70. 
Wanneer dat geweigerd wordt is de nationale beslissing niet verenigbaar mat art. 
10 EVRM.

De zaak Morice was opmerkelijk, omdat de kritiek een zekere onachtzaamheid 
betrof van Franse onderzoeksmagistraten bij een rogatoire commissie in Afrika 
naar aanleiding van het verdacht overlijden aldaar – zelfdoding of moord? – van 
een Frans magistraat, en ook al omdat de betrokken magistraat zich eerder had 
laten opmerken bij de behandeling van de Franse ‘Scientology’-zaak.71 Om die 
reden vond het Hof dat de aanwending van een bijtende toon door een advocaat 
ten opzichte van een rechter in een zaak waarin de advocaat als raadsman optrad, 
niet buiten de grenzen van de uitingsvrijheid van de advocaat ging, zoals die door 
art. 10 EVRM worden gegarandeerd, meer bepaald ook ten opzichte van uitingen 
of opinies die beledigen, schokkeren of storend zijn. Het gebruik van een scherpe 
term mag bij beoordeling van meningsvrijheid niet geïsoleerd worden beoordeeld, 
doch in het kader van het geheel, dit is de totale uiting en de gehele achtergrond 
van een zaak72. De enigszins vijandige aard van sommige gebruikte woorden of de 
ernst van aantijgingen mag niet verhinderen dat Hoven en Rechtbanken verder kij-
ken dan mogelijke persoonlijke animositeit tussen de protagonisten bij het geschil. 
Zij dienen grondig na te gaan, zelfs in gevallen waarin woorden zijn gesproken met 
een kennelijk negatieve connotatie, of zij in de kern niet eerder kritiek waren op de 
functionering van het justitieel systeem, dat een aangelegenheid is van algemeen 
belang. In dat geval is er, conform de vaste rechtspraak van het Hof, weinig ruimte 
voor beperkingen op de expressievrijheid – ook niet in de toepassing van straf- 
of civielrechtelijke sancties achteraf. Advocaten moéten juist de aandacht van het 
publiek kunnen trekken op mogelijke tekortkomingen van justitie; het gerechtelijk 
bestel kan zijn voordeel doen met constructieve kritiek73.

Maar het blijft wel zo dat de verdediging van de belangen van een cliënt door diens 
raadsman niet in de media dient te geschieden, behalve in zeer bijzondere omstan-
digheden, doch voor de bevoegde Hoven en Rechtbanken74.

69. Morice v France §154, Alfantakis v Greece §32.
70. Steel & Morris v UK §95, Andrushko v Russia §53, Dilipak & Karakaya v Turkey §141, Hasan 

Yazici v Turkey §54.
71. Morice v France, §10-31 en §161
72. Morice v Fance, §162-163.
73. Morice v France, §167.
74. Morice v France §171.
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G.  De smalle grens tussen griefhoudende en toegelaten 
uitdrukkingen

Ernstige persoonlijke aanvallen zonder feitelijke grondslag en ernstige aanvallen 
en ongefundeerde kritiek op de werking van Hoven en Rechtbanken kunnen foutief 
zijn in hoofde van advocaten ten aanzien van zaken in dewelke zij als raadsman 
optreden. 

Wanneer evenwel een behandelend raadsman publiek kritiek uitbrengt op acties 
van magistraten, als onderdeel van een debat over een aangelegenheid van al-
gemeen belang, met name de functionering van justitie, en zulks in het kader van 
een rechtszaak die al brede media-aandacht had getrokken uit haar aard zelf, dan 
zullen diens uitlatingen niet te snel als misbruik van de expressievrijheid van de ad-
vocaat kunnen worden gekwalificeerd, zeker niet wanneer ze als opinies of waarde-
oordelen moeten worden gezien die rusten op een voldoende feitelijke grondslag, 
zélfs wanneer ze dan op harde wijze werden geformuleerd75.

Maar sterk geformuleerde persoonlijke kritiek, zoals, o.m. de invraagstelling van 
de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van een magistraat, of nog, 
forse beledigingen zoals het gebruik van de woorden idioot of clown, zonder vol-
doende feitelijke grondslag, valt buiten de grenzen van toelaatbare meningsuiting76.

De fatsoensstandaarden in Art. III.5.2.1, onder 1.1 tot en met 1.12 volstaan, mits 
ze correct worden gehandhaafd, om het optreden van advocaten in media, ook in 
zaken waarin ze als raadsman optreden, binnen de grenzen te houden die de vaste 
rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens trekt. Het onder-
deel dat een spreekverbod inhoudt in art. III.5.2.3., onder 3.1, is nietig.

VI.   Conclusies

Rechtsbedeling is een maatschappelijke aangelegenheid van algemeen belang, en 
over zulke zaken moet het publiek debat open en zeer vrij kunnen worden gevoerd: 
beperkingen op expressievrijheid dienen dan zeer kritisch te worden onderzocht.

Media en pers moeten vrij en onafhankelijk kunnen berichten over justitie als zaak 
van algemeen belang, en die communicatie voedt ook het publiek vertrouwen in 
de rechtsbedeling.

Advocaten hebben een bijzondere rol in de rechtsbedeling, die hen bijzondere rech-
ten verschaft en plichten oplegt, doch zij blijven genieten van hun uitingsvrijheid in 
hun professioneel optreden. De professionele regels die voor hun beroepsoptreden 

75. Morice v France §174.
76. Meister v Germany 10 april 1997, Wingerter v Germany 21 maart 2002, Peruzzi v Italy §60.
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gelden, gelden ook wanneer zij professioneel het woord voeren, in of buiten de 
rechtszaal. Zij dienen er ook voor te waken dat het publiek zijn vertrouwen in hun 
rol als verdedigers van de belangen van hun cliënt behoudt. Doch het komt hen 
beslist toe om deel te nemen aan het maatschappelijk debat over justitie en rechts-
bedeling als belangwekkende aangelegenheden van algemeen belang.

Zij moeten er in hun communicaties, die scherp kunnen zijn en ook misbruiken in 
het systeem moeten kunnen naar buiten brengen, over waken niet te ver te gaan 
en de normale grenzen die voortvloeien uit het bijzonder karakter van hun beroep, 
respecteren. Die grenzen moeten door de Raden van de Orde en de Stafhouders 
worden gehandhaafd: dat is hun wettelijke plicht en ethische verantwoordelijkheid.

Advocaten moeten ook in toga het woord kunnen voeren over hun beroep. Dat kan 
nu, mits het interview plaats vindt binnen het gerechtsgebouw, daarbuiten is im-
mers het dragen van de toga niet toegestaan. Ze horen dat dan, uiteraard, te doen 
met het respect, de eer en de waardigheid van hun beroep77. 

De Orde van Vlaamse Balies heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om on-
verwijld het reglementair spreekverbod uit art. 1.3 van zijn reglement advocaat en 
media te schrappen.

77. Het verdient aanbeveling dat de deontologische organen bepalen dat de toga fatsoenlijk wordt 
gedragen, boven stadskleding, en dat advocaten die in toga verschijnen hun gehele voorkomen 
verzorgen, uit respect voor hun beroep en de daarbij horende rechten en voorrechten, voor de cli-
enten wiens belangen zij vertegenwoordigen, voor de magistraten voor dewelke zij die belangen 
verwoorden en voor de samenleving wiens vertrouwen zij moeten inspireren.
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1. Inleiding – Er staat een belangrijke verandering op til in het gezondheidsrecht. 
De huidige federale regering heeft beloofd dat dé referentiewet over de beroepsui-
toefening in de gezondheidszorg grondig herzien zal worden. Het gaat om het ‘KB 
nr. 78’ of de ‘WUG’ (wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoe-
pen), die vorig jaar nog gecoördineerd werd.1 In deze bijdrage willen we aantonen 
waarom een grondige herziening nodig is. We focussen daarbij op de kern van de 
wet: de regels over wie wat mag in de gezondheidszorg. 

I.   De aanvankelijke systematiek van de WUG

2. Achtergrond – Op 14 november 1967 verscheen het ‘KB nr. 78’ in het Belgisch 
Staatsblad.2 Dit bijzondere machtenbesluit hief zijn voorloper, de wet van 12 maart 
1818 ‘ter regeling van hetgene betrekkelijk is tot de uitoefening van de verschil-
lende takken der geneeskunde’ op wegens ‘verouderd’.3 Eén van de knelpunten 
waaraan het ‘KB nr. 78’ tegemoet wilde komen, was de nood aan een behoorlijk 
statuut voor de paramedische beroepen. De toename van medisch-wetenschappe-
lijke inzichten en mogelijkheden had de komst van deze nieuwe, ondersteunende 
beroepen met zich meegebracht. Verschillende paramedici werden “‘geduld’ door 
het geneesherenkorps”, aspecten van de paramedische beroepsuitoefening werden 
zijdelings geregeld door de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de titel 
van verple(e)g(st)er werd door een wet van 15 november 1946 beschermd... maar 
de wet van 12 maart 1818 wijdde geen enkele nadere bepaling aan de paramedische 
beroepen.4 

3. Aanvankelijke systematiek: twee beroepscategorieën – Binnen het ‘KB nr. 78’ 
daarentegen maakten de paramedische beroepen één van de twee oorspronkelijke 
beroepscategorieën uit. De arts, tandarts, vroedvrouw en apotheker, samen de ‘zelf-
standige beoefenaars van de geneeskunde en de farmacie’, vormden de tweede be-
roepscategorie. Hieronder wordt de huidige regeling van beide beroepscategorieën 
besproken, die in wezen weinig veranderd is ten opzichte van de aanvankelijke.

1. KB 10 mei 2015 houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 18 juni 2015; H. Nys en E. Van-
ermen, “«KB 78»: Gezondheidszorgberoepen: van coördinatie naar grondige hervorming?”, RW 
2015-16, afl. 4, 122.

2. KB nr. 78 10 november 1967 betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden 
beroepen en de geneeskundige commissies, BS 14 november 1967, 11881. 

3. Loi 12 mars 1818 réglant tout ce qui est rélatif à l’exercice des différentes branches de l’art de 
guérir, Pas. 1818, 343; R. Dillemans, “De wetgevende besluiten betreffende de uitoefening van de 
geneeskunst in perspectief”, TPR 1974, afl. 2-3, (173) 175-179.

4. Wet 15 november 1946 tot bescherming van de titel van verpleger en verpleegster, BS 21 december 
1946, 10396; R. Dillemans, “De wetgevende besluiten betreffende de uitoefening van de genees-
kunst in perspectief”, TPR 1974, afl. 2-3, (173) 177 en 182-183. 
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4. De zelfstandige beoefenaars van de geneeskunde en de farmacie (arts, tandarts, 
vroedvrouw, apotheker)5 – De geneeskunde of farmacie op zelfstandige wijze be-
oefenen wil zeggen: op eigen initiatief, volstrekt autonoom, zonder dat een band 
met een andere zorgverlener vereist is. De arts, tandarts, vroedvrouw en apotheker 
hebben zo’n zelfstandige bevoegdheid. 

In beginsel mag alleen de arts de geneeskunde op gewoonlijke wijze beoefenen 
(d.i. het zogenaamde ‘artsenmonopolie’). Wat ‘geneeskunde’ inhoudt, kan afge-
leid worden uit omschrijvingen in de WUG van ‘onwettige uitoefening’ van de 
geneeskunde. Uit de meest algemene volgt dat elke handeling die één van de vol-
gende activiteiten tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, behoort 
tot de geneeskunde: het onderzoeken van de gezondheidstoestand, het opsporen 
van ziekten en gebrekkigheden, het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoe-
ren van een behandeling van een fysieke of psychische, werkelijke of vermeende 
pathologische toestand en de inenting. Deze omschrijving dekt een breed spectrum 
aan handelingen. De exacte draagwijdte ervan bepalen is moeilijk, aangezien voor 
sommige handelingen voor interpretatie vatbaar is of ze eronder vallen of niet. Op 
het beginsel dat alleen de arts de geneeskunde mag beoefenen, bestaan van bij het 
begin uitzonderingen voor de vroedvrouw en tandarts. Ten eerste hebben de arts en 
vroedvrouw een gedeelde bevoegdheid ten aanzien van de praktijk van de normale 
bevallingen. Ten tweede komt het beoefenen van de tandheelkunde enkel toe aan 
de tandarts, hoewel dit een onderdeel van de geneeskunde is. De arts (die niet ook 
tandarts is) is hier niet voor bevoegd.

In beginsel mag alleen de apotheker de farmacie op gewoonlijke wijze beoefenen. 
Tegelijk arts en apotheker zijn mag niet, zelfs als men de diploma’s voor beide 
beroepen zou bezitten (d.i. het zogenaamde ‘verbod van medisch-farmaceutische 
cumulatie’).

5. De paramedische beroepen6 – De regeling van de paramedische beroepen komt 
neer op een sjabloon waar de Koning beroepen die artsen en apothekers onder-
steunen, in kan passen. Het duurde lang vooraleer van dit sjabloon gebruik werd 
gemaakt. Daar waren wijzigingen aan het ‘KB nr. 78’ voor nodig: in 1990 werd 
onder andere de procedure voor het aannemen van de betrokken uitvoeringsbe-
sluiten aangepast, opdat de artsen daar (via de Academiën voor geneeskunde) niet 
langer ‘incontournable’ bij zouden zijn. Tussen 1993 en 2004 regelde de Koning 
de volgende beroepen als paramedisch beroep: medisch laboratorium technoloog; 
logopedist; ergotherapeut; bandagist, orthesist en prothesist; diëtist; technoloog 
medische beeldvorming; farmaceutisch-technisch assistent; orthoptist; podoloog; 
audioloog en audicien. Het gaat om een allegaartje, waarbinnen ‘technici’ van ‘the-
rapeuten’ onderscheiden kunnen worden.7 

5. Hoofdstuk 2 WUG.
6. Hoofdstuk 7 WUG.
7. In die zin: Verslag namens de Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu uitgebracht 

door de heer Bertouille, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1520/4, 7 en 27.
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Het sjabloon aan de hand waarvan de Koning beroepen als paramedisch beroep kan 
regelen heeft betrekking op de twee soorten bevoegdheden die paramedici kunnen 
hebben. Ten eerste kan de Koning geneeskundige of farmaceutische handelingen 
aanwijzen waarmee een arts of apotheker de beoefenaars van een bepaald parame-
disch beroep ‘op eigen verantwoordelijkheid en onder eigen toezicht’ kan ‘belas-
ten’ of toevertrouwen.8 Niet elk geneeskundig handelen is voor delegatie aan pa-
ramedici vatbaar, meer bepaald de diagnose en therapiebepaling.9 De Koning kan 
met andere woorden wel ‘uitvoerende’, maar geen ‘intellectuele’ geneeskundige 
handelingen als ‘toevertrouwbaar’ kwalificeren. De Koning heeft voor een aantal 
paramedische beroepen de door een arts (in bepaalde gevallen een zekere arts-spe-
cialist) of apotheker toevertrouwbare geneeskundige of farmaceutische handelin-
gen opgelijst. Op welke manier het toevertrouwen ‘op eigen verantwoordelijkheid 
en onder eigen toezicht’ juist moet gebeuren, preciseerde hij niet, zodat een schrif-
telijk voorschrift bijvoorbeeld niet vereist lijkt. Deze eerste soort paramedische 
bevoegdheid betreft het op niet-zelfstandige wijze beoefenen van onderdelen van 
de geneeskunde of farmacie. Vandaar dat we de eerste beroepscategorie ‘zelfstan-
dige beoefenaars’ en niet louter ‘beoefenaars’ van de geneeskunde en de farmacie 
hebben genoemd. Dat de regelgever in 1967 een (weliswaar beperkte) bevoegdheid 
voor paramedici ten aanzien van de geneeskunde voorzag, hield verband met de 
idee dat het niet houdbaar was om op systematische wijze taken te blijven voor-
behouden aan artsen, die een lange opleiding genoten, die werkkrachten met een 
minder langdurige en kostbare opleiding evengoed konden vervullen.10 

Ten tweede kan de Koning de technische paramedische “hulp”-prestaties regelen. 
Dit zijn handelingen die nauw verbonden zijn met de geneeskunde maar die de wet 
daar niettemin van onderscheidt.11 Voor de meeste paramedische beroepen heeft 
de Koning een lijst van technische paramedische prestaties opgesteld. Zonder uit-
zondering geldt dat deze een ‘omstandig geneeskundig voorschrift’ vereisen (in 
bepaalde gevallen van een zekere arts-specialist). 

8. Zie daarnaast art. 23, §2, derde lid WUG m.b.t. handelingen die betrekking hebben op de klinische 
biologie. 

9. Art. 23, §1, eerste lid WUG spreekt van ‘handelingen die de diagnose voorafgaan of de toepas-
sing van de behandeling aangaan of de uitvoering van maatregelen van preventieve geneeskunde 
betreffen”. Zie ook: R. Dillemans, “De wetgevende besluiten betreffende de uitoefening van de 
geneeskunst in perspectief”, TPR 1974, afl. 2-3, (173) 184.

10. R. Dillemans, “De wetgevende besluiten betreffende de uitoefening van de geneeskunst in per-
spectief”, TPR 1974, afl. 2-3, (173) 176-177.

11. Dat deze prestaties in de systematiek van de wet niet tot de geneeskunde behoren kan afgeleid 
worden uit het feit dat op de strafbaarstelling van onwettige uitoefening van de geneeskunde (en 
farmacie) een uitzondering voorzien is voor de beoefenaars van de paramedische beroepen voor de 
handelingen die zij verrichten ingevolge de art. 23 (en 24) (d.i. de toevertrouwbare geneeskundige 
(en farmaceutische) handelingen) en niet voor de technische paramedische prestaties (art. 122, §1, 
1°, tweede lid WUG). Ook het feit dat het enige aspect van de paramedische beroepsuitoefening 
dat in hoofdstuk 2 over de uitoefening van de geneeskunst aan bod komt de toevertrouwde genees-
kundige (en farmaceutische) handelingen zijn, wijst in die richting (art. 23, §1, eerste en derde lid 
en 24 WUG). Zie ook: art. 122, §1, 2°, b) en d) en 126, 5° WUG.
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II.   De teloorgang van de aanvankelijke systematiek

6. De teloorgang van de aanvankelijke systematiek – Wellicht ging de regelge-
ver er in 1967 van uit dat het sjabloon voor de paramedische beroepen geschikt 
was om (al) de andere beroepen in de gezondheidszorg dan die van arts, tandarts, 
vroedvrouw en apotheker een regeling te geven. Dit bleek niet het geval, want in 
de loop der jaren kregen verschillende beroepen een eigen regeling binnen de wet 
in plaats van een regeling als paramedisch beroep bij KB. Deze evolutie wordt 
weerspiegeld in de structuur van de WUG: tussen de hoofdstukken over de uitoe-
fening van de geneeskunde en de farmacie (vroeger hoofdstuk I; eerste oorspron-
kelijke beroepscategorie) en over de uitoefening van de paramedische beroepen 
(vroeger hoofdstuk II; tweede oorspronkelijke beroepscategorie), vind je de later 
ingevoegde hoofdstukken, elk toegespitst op een bepaald beroep of beroepsdo-
mein. Ook het opschrift van de wet werd aan deze evolutie aangepast en luidt sinds 
2001 generiek “betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen”. Het 
initiële opschrift weerspiegelde nog de aanvankelijke systematiek met haar twee 
beroepscategorieën.12 

7. De verpleegkundige13 – Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om het be-
roep van verpleegkundige als paramedisch beroep te regelen, werd het sjabloon 
voor de paramedische beroepen daar achteraf te beperkend voor geacht. De in-
voeging in 1974 van een afzonderlijke regeling van de verpleegkunde binnen het 
‘KB nr. 78’, betekende een breuk met wat de regelgever in 1967 voor ogen had. 
Wel vertoont de regeling van het beroep van verpleegkundige belangrijke gelijke-
nissen met die van de paramedische beroepen. Verpleegkundigen hebben immers 
drie soorten bevoegdheden (t.a.v. de zogenaamde verpleegkundige A-, B- en C-
activiteiten), waarvan twee gelijkaardig aan die van de paramedische beroepen.

Ten eerste heeft de Koning de ‘uitvoerende’ geneeskundige handelingen opgelijst 
die een arts aan verpleegkundigen kan ‘opdragen’ of toevertrouwen (de verpleeg-
kundige C-activiteiten). Deze verpleegkundige bevoegdheid stemt overeen met de 
eerste paramedische bevoegdheid.14 De WUG bepaalt niet, zoals voor de parame-
dische beroepen, dat het toevertrouwen van deze handelingen ‘op eigen verant-
woordelijkheid en onder eigen toezicht’ van de arts gebeurt. Anders dan voor de 

12. Het opschrift luidde: ‘betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroe-
pen en de geneeskundige commissies’. 

13. Hoofdstuk 4 WUG; KB 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleeg-
kundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de ver-
pleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen 
en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten 
voldoen, BS 26 juli 1990 (Verpleegkundigenbesluit).

14. De wet van 20 december 1974 (BS 29 april 1975) splitste het toenmalige artikel 5, §1, eerste lid 
dat betrekking had op het toevertrouwen van geneeskundige handelingen aan ‘helpers’ op in twee 
leden: één met betrekking tot personen die een paramedisch beroep uitoefenen en één dat personen 
die bevoegd zijn om de verpleegkunde uit te oefenen betreft (huidig art. 23, §1, eerste lid en tweede 
lid WUG).
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paramedische beroepen echter, heeft de Koning voor de verpleegkundigen gepre-
ciseerd op welke manier het toevertrouwen gebeurt, met name aan de hand van 
een geschreven of mondeling medisch voorschrift of een staand order. Ook heeft 
de Koning bepaald dat de aan verpleegkundigen toevertrouwde geneeskundige ac-
tiviteiten worden uitgevoerd op basis van procedures. Voor één verpleegkundige 
C-activiteit, de voorbereiding en toediening van vaccins, wordt ook expliciet de 
aanwezigheid van een arts vereist. 

Ten tweede heeft de Koning de ‘technisch-verpleegkundige verstrekkingen’ op-
gelijst (de verpleegkundige B-activiteiten). Deze verpleegkundige bevoegdheid 
stemt overeen met de tweede paramedische bevoegdheid.15 Ook hier betreft het 
handelingen die nauw verbonden (kunnen) zijn met geneeskunde, maar die de wet 
daar niettemin van onderscheidt.16 Anders dan voor de paramedische beroepen, 
maakt de WUG een onderscheid tussen technische verpleegkundige verstrekkin-
gen waarvoor geen medisch voorschrift vereist is (B1-activiteiten) en deze waar-
voor wel een medisch voorschrift vereist is (B2-activiteiten). De verpleegkundige 
B2-activiteiten moeten, net als de toevertrouwde geneeskundige handelingen, uit-
gevoerd worden op basis van een mondeling of schriftelijk medisch voorschrift of 
een staand order. Ook heeft de Koning bepaald dat alle technische verpleegkundige 
verstrekkingen (B1 en B2) worden verricht aan de hand van standaardverpleeg-
plannen en/of procedures. Sommige technische verpleegkundige verstrekkingen 
dienen in de vorm van ‘assistentie’ te gebeuren, wat betekent dat “arts en verpleeg-
kundige samen handelingen uitvoeren bij een patiënt, waarbij er direct visueel en 
verbaal contact tussen hen bestaat”.

Ten derde geeft de WUG een omschrijving van de ‘globale’ verpleegkundige 
activiteiten (de verpleegkundige A-activiteiten), die de ‘eigenheid’ van het ver-
pleegkundig beroep weergeeft en niet bij KB is geconcretiseerd. Verpleegkundigen 
verrichten deze activiteiten autonoom, een band met de arts is niet vereist. Van 
deze derde verpleegkundige bevoegdheid bestaat geen equivalent voor de para-
medische beroepen. Legistiek vallen de verpleegkundige A-activiteiten buiten de 

15. De gelijkenis met de benaming en de definitie van de technische paramedische hulpprestaties (in 
art. 69, 1° WUG) is treffend. De oorspronkelijke versie van het toenmalige art. 21quinquies, §1, 
b) (huidig art. 46, §1, 2° WUG) vertoonde nog meer gelijkenissen: “technische verpleegkundige 
prestaties [!] die verband houden met het stellen van de diagnose door de geneesheer of met het 
uitvoeren van een behandeling voorgeschreven door de geneesheer of het nemen van maatregelen 
van preventieve geneeskunde”. 

16. Dat deze prestaties in de systematiek van de wet niet tot de geneeskunde behoren kan afgeleid 
worden uit het feit dat op de strafbaarstelling van onwettige uitoefening van de geneeskunde een 
uitzondering is voorzien voor de beoefenaars van de verpleegkunde voor de handelingen die zij 
verrichten ingevolge art. 23 (d.i. de toevertrouwde geneeskundige handelingen) en niet voor de 
technisch-verpleegkundige verstrekkingen (art. 122, §1, 1°, tweede lid WUG). Ook het feit dat het 
enige aspect van de verpleegkundige beroepsuitoefening dat in hoofdstuk 2 over de uitoefening 
van de geneeskunst aan bod komt de toevertrouwde geneeskundige handelingen zijn, wijst in die 
richting (art. 23, §1, tweede en derde lid WUG). Zie ook: art. 122, §1, 2°, b) en d) en 124, 5° en 7° 
WUG.
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geneeskunde17 en worden zij van de technische verpleegkundige verstrekkingen 
onderscheiden. Materieel hebben verpleegkundige A-activiteiten als het omschrij-
ven van verpleegproblemen of het verlenen van stervensbegeleiding inderdaad 
weinig of niets met geneeskunde te maken. Bij de indeling van andere handelingen 
in de A-categorie kan men wel vraagtekens plaatsen. Dit geldt in het bijzonder 
voor ‘het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van 
de voorgeschreven behandeling’, dat eerder een koepelomschrijving lijkt van de 
verpleegkundige B- en C-activiteiten. Toch zijn de verpleegkundige A-activiteiten 
bedoeld als afzonderlijke categorie van handelingen, anders zou een aparte wijze 
van strafbaarstelling van de onbevoegde uitoefening ervan weinig zin hebben (in-
fra nr. 16). 

8. De kinesitherapeut18 – Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om het be-
roep van kinesitherapeut als paramedisch beroep te regelen, werd het sjabloon voor 
de paramedische beroepen achteraf te knellend geacht. In 1995 werd in het ‘KB 
nr. 78’ een afzonderlijke regeling van de kinesitherapie ingevoegd, wat een verdere 
breuk met de oorspronkelijke systematiek betekende. Dit keer zijn gelijkenissen 
met de regeling van de paramedische beroepen moeilijker te vinden. 

De WUG duidt de kinesitherapie aan als onderdeel van de geneeskunde dat niet 
enkel door artsen, maar ook door kinesitherapeuten op gewoonlijke wijze beoefend 
mag worden. Kinesitherapeuten mogen dat wel maar ten aanzien van patiënten 
die op grond van een voorschrift door een arts of tandarts worden verwezen, op 
niet-zelfstandige wijze dus. Het voorschrift vermeldt in elk geval de diagnose of 
de diagnostische gegevens, het maximum aantal behandelingsbeurten bij de kinesi-
therapeut en de eventuele contra-indicaties voor bepaalde behandelingswijzen. Het 
kan daarnaast de prestatie of de prestaties vermelden die de (tand)arts vraagt. Vóór 
een wetswijziging in 2014 moest het voorschrift de gevraagde prestatie(s) vermel-
den. Voortaan echter kan de kinesitherapeut zelf een kinesitherapeutische behande-
ling koppelen aan de diagnose of diagnostische gegevens verstrekt door een (tand)
arts, als deze geen prestaties vermeldt in zijn voorschrift, uiteraard binnen het raam 
van het voorschrift (contra-indicaties en maximum aantal behandelingsbeurten). 
Het belang van deze wetswijziging verdient de nodige nuance: voordien kwam 
het de arts toe de inhoud van zijn voorschrift zo nauwkeurig te omschrijven als 
hij zelf wilde. Hij kon een gedetailleerd of open voorschrift opstellen en op die 
manier de latitude bepalen die hij aan de kinesitherapeut liet.19 Indien de (tand)
arts in zijn voorschrift wél prestaties vermeldt, mag de kinesitherapeut andere 
dan de voorgeschreven prestaties verrichten of de voorgeschreven prestaties niet 

17. Dit kan bv. afgeleid worden uit art. 122, §1, 1°, tweede lid en 2°, b) en d) en art. 124, 5° en 7° WUG. 
Anders: GwH 20 oktober 2009, nr. 165/2009, overw. B.8.: “(…) Die omschrijving van het ver-
pleegkundig beroep, in het bijzonder in littera a), beantwoordt aan de omschrijving van het begrip 
« uitoefening van de geneeskunde » in B.5 omdat zij uitdrukkelijk verwijst naar « het observeren, 
het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus ». (…)”.

18. Hoofdstuk 3 WUG.
19. Verslag namens de Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu uitgebracht door me-

vrouw Creyf, Parl.St. Senaat 1993-94, nr. 944/2, 25-28.
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verrichten, mits instemming van de voorschrijvende (tand)arts. Hij mag dus afwij-
ken van de inhoud van het voorschrift, in overleg met de (tand)arts. Sinds 2014 
bevat de WUG een bepaling op grond waarvan de Koning de lijst kan vaststellen 
van de redenen waarom en de situaties waarin kinesitherapeuten kunnen afwijken 
van de voorwaarde dat er een voorschrift moet zijn. Hoewel de Koning er nog geen 
gebruik van maakte willen we wijzen op het principiële belang van deze bepaling, 
die het mogelijk maakt dat kinesitherapeuten in de toekomst in bepaalde gevallen 
zonder voorschrift van een (tand)arts – op zelfstandige wijze dus – zullen kunnen 
handelen. 

9. De zorgkundige20 – In 2001 werden bepalingen in het hoofdstuk van de WUG 
over de uitoefening van de verpleegkunde ingevoegd, die de uitoefening van het 
beroep van zorgkundige regelen. Dat de zorgkundige geen regeling als parame-
disch beroep kreeg is niet onlogisch: het sjabloon voor de paramedische beroe-
pen is bedoeld om beroepen met een hulpfunctie ten aanzien van artsen en apo-
thekers te regelen, terwijl zorgkundigen een hulpfunctie hebben ten aanzien van 
verpleegkundigen. 

De Koning heeft vastgelegd welke van de verpleegkundige A- en B- activiteiten 
de zorgkundige mag verrichten en onder welke voorwaarden. Zorgkundigen mo-
gen de opgelijste verpleegkundige activiteiten enkel uitoefenen wanneer ze zijn 
‘toevertrouwd’ door een verpleegkundige, op niet-zelfstandige wijze dus. Ver-
pleegkundigen kunnen die de delegatie op elk moment beëindigen en zij oefenen 
toezicht uit op de activiteiten van zorgkundigen (binnen het kader van een gestruc-
tureerde equipe). De meeste van de door de Koning opgelijste verpleegkundige A- 
en B-activiteiten zijn enger omschreven dan deze waarvan ze de ‘afgeleide’ zijn.21 
De lijst van aan zorgkundigen toevertrouwbare verpleegkundige handelingen bevat 
enkele (afgeleiden van) B2-activiteiten. Dat is vreemd omdat verpleegkundigen 
deze zelf maar op grond van een voorschrift of staand order mogen verrichten.22 

20. Art. 56-60 WUG; KB 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de 
zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen 
mogen stellen, BS 3 februari 2006 (ed. 2) (Zorgkundigenbesluit).

21. Een voorbeeld: zorgkundigen zijn bevoegd voor: “Het meten van de polsslag en de lichaamstem-
peratuur en het meedelen van de resultaten” (Zorgkundigenbesluit), terwijl de verpleegkundige 
handeling waarvan dit een afgeleide is ruimer omschreven wordt als: “Meting van de parameters 
behorende tot de verschillende biologische functiestelsels” (Verpleegkundigenbesluit). 

22. De invoering van een onderscheid tussen technische verpleegkundige verstrekkingen waarvoor een 
medisch voorschrift is vereist en deze waarvoor geen medisch voorschrift is vereist, leek nochtans 
iets te maken te hebben met de komst van een wettelijk statuut voor zorgkundigen: Verslag namens 
de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden uitgebracht door de heren Barbeaux en Remans, 
Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-860/3, 35; Verslag namens de Commissie voor de volksgezondheid, 
het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing uitgebracht door mevrouw Michèle Gilkinet, 
Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 1322/007, 22.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   151 22/02/2016   18:33:20



152

Medisch recht

10. De vroedvrouw23 – Het kwam al ter sprake dat de WUG een uitzondering voor-
ziet voor de vroedvrouw op het principe dat alleen artsen de geneeskunde mogen 
beoefenen, voor wat de praktijk van de normale bevallingen betreft. Daarnaast 
voorziet de WUG een uitzondering voor de vroedvrouw op het principe dat alleen 
verpleegkundigen de verpleegkunde mogen uitoefenen. Lang bleef de regeling van 
het beroep van vroedvrouw binnen de WUG hiertoe beperkt. In 2006 werd echter 
een aan dit beroep gewijd hoofdstuk toegevoegd aan de WUG. In dit hoofdstuk 
wordt het beroep van vroedvrouw tweeledig omschreven. Ten eerste omvat dit be-
roep activiteiten die de vroedvrouw ‘autonoom’ mag verrichten. Deels gaat het om 
geneeskundige activiteiten (bv. het verrichten van normale bevallingen), deels om 
niet-geneeskundige activiteiten (bv. prenatale opvoeding en voorbereiding op het 
ouderschap). Ten tweede omvat het beroep activiteiten waaraan de vroedvrouw 
mag ‘meewerken, samen met de arts, en onder diens verantwoordelijkheid’ en die 
zij dus niet op zelfstandige wijze mag verrichten. Dit lijkt geneeskundige han-
delingen die de praktijk van de normale bevallingen te buiten gaan te betreffen. 
Voorts wordt de Koning in dit hoofdstuk gemachtigd om de vroedvrouw bevoegd 
te maken voor drie geneeskundige activiteiten: geneesmiddelen voorschrijven, 
bekkenbodemreëducatie uitvoeren (dit behoort meer precies tot de kinesitherapie) 
en functionele, en geen morfologische, echografieën uitvoeren. Tot nu toe werd al-
leen de eerste bevoegdheid waargemaakt. 

11. De hulpverlener-ambulancier24 – In 2008 werd in de WUG een hoofdstuk over 
de uitoefening van het beroep van hulpverlener-ambulancier ingevoegd. Deze re-
geling is alleen van toepassing op de hulpverleners-ambulanciers die optreden in 
het kader van de wet op de dringende geneeskundige hulpverlening, in het kader 
van een opdracht van het Hulpcentrum 112 dus. ‘Vervoer van patiënten, met uit-
sluiting van het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 
1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening’ is door de Koning 
aangeduid als paramedisch beroep, maar tot nu toe ontbreekt een KB dat dit beroep 
regelt.25 

Wat de in de WUG geregelde hulpverlener-ambulancier van paramedische beroe-
pen onderscheidt is dat deze een hulpfunctie heeft ten aanzien van artsen én ver-
pleegkundigen. De Koning heeft vastgelegd welke verpleegkundige activiteiten 

23. Art. 3, §2, 45, §2 en hoofdstuk 5 WUG; KB 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het 
beroep van vroedvrouw, BS 6 april 1991, 7262.

24. Hoofdstuk 6 WUG; KB 21 februari 2014 tot bepaling van de activiteiten vermeld in artikel 21quin-
quies, §1, a), b) en c), van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen die de hulpverlener-ambulancier kan uitvoeren, en 
tot vaststelling van de nadere regels waaronder de hulpverlener-ambulancier deze handelingen kan 
stellen die verband houden met zijn functie, BS 8 april 2014; Ministeriële omz. 15 oktober 2015 
betreffende het koninklijk besluit van 21 februari 2014 (…) gericht aan de beheersorganen van de 
ziekenhuizen, de ambulancediensten, de hulpverlener-ambulanciers, de verpleegkundigen en de 
artsen, BS 10 november 2015.

25. Art. 1, 11° KB 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van paramedische beroepen, BS 17 augustus 
2009. 
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de hulpverlener-ambulancier kan uitvoeren en onder welke regels. De lijst bevat 
vooral verpleegkundige B1- en B2-activiteiten of afgeleiden daarvan. Er lijkt ook 
een (afgeleide van een) verpleegkundige C- (en dus geneeskundige) handeling tus-
sen te staan.26 De hulpverlener-ambulancier mag de opgelijste verpleegkundige 
activiteiten maar uitvoeren onder een aantal voorwaarden, zo dient hij de arts of 
verpleegkundige bij te staan of onder hun toezicht in te staan voor het vervoer van 
personen bedoeld in de wet op de dringende geneeskundige hulpverlening en de 
handelingen uit te voeren aan de hand van een staand order opgesteld door een 
verpleegkundige27 en aan de hand van procedures. Voor verschillende van de opge-
lijste activiteiten wordt de ‘aanwezigheid van een arts of verpleegkundige’ vereist 
en meerdere activiteiten bestaan in ‘hulp bij’ een activiteit, wat betekent “dat de 
hulpverlener-ambulancier de arts en/of verpleegkundige helpt bij het uitvoeren van 
de handeling, waarbij er direct verbaal en visueel contact tussen hen bestaat. De 
hulpverlener-ambulancier voert de techniek niet zelf uit, dit blijft de bevoegdheid 
van de arts of verpleegkundige.” 

12. De klinisch psycholoog en de klinisch orthopedagoog28 – In een MB van 
12 augustus 1988 werd ‘klinische psychologie’ aangeduid als paramedisch be-
roep.29 Dit besluit werd vernietigd en nadien werd het spoor naar een regeling 
als paramedisch beroep verlaten.30 Een wet van 8 november 1993 beschermt de 
titel van ‘psycholoog’ (dit geldt niet alleen voor klinisch psychologen maar ook 
voor bv. bedrijfspychologen).31 Het was wachten tot een wet van 4 april 2014 op 
een meer uitvoerige wettelijke regeling van beroepsactiviteiten in de geestelijke 
gezondheidszorg.32 

Deze wet voegt een nieuw hoofdstuk in de WUG in over de uitoefening van de 
klinische psychologie en van de klinische orthopedagogiek. Kort gezegd zullen 
voortaan in beginsel alleen houders van een erkenning als klinisch psycholoog de 
klinische psychologie mogen beoefenen en alleen houders van een erkenning als 

26. Met name ‘hulp bij het plaatsen van een intra-osseuse katheter’.
27. Meer bepaald door “een verpleegkundige houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkun-

dige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, vast verbonden aan de ambu-
lancedienst, onder supervisie en in samenwerking met het geneesheerdiensthoofd van een functie 
“gespecialiseerde spoedgevallenzorg”, gelegen in de normale werkzone van de ambulancedienst”. 

28. Toekomstig hoofdstuk 6/1 WUG. 
29. MB 12 augustus 1988 houdende de aanduiding van de paramedische beroepen, BS 8 oktober 1988, 

14076.
30. RvS 27 november 1989, nr. 33.462, Chambres synd. Dentaires de Wallonie.
31. Wet 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, BS 3 mei 1994, 14732. Het 

dragen van de titel van psycholoog wordt daarin voorbehouden aan wie houder is van een bepaald 
diploma en voorkomt op de lijst van de Psychologencommissie.

32. Wet 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids-
zorgberoepen, BS 20 mei 2014 (ed. 2). Bij het Grondwettelijk Hof werd een beroep tot vernietiging 
van enkele bepalingen van de wet van 4 april 2014 ingesteld, de bekendmaking van het beroep 
tot vernietiging verscheen in het BS van 23 december 2014 en de zaak werd ingeschreven onder 
nummer 6096 van de rol van het Hof. De procedure is opgeschort in afwachting van de eventuele 
aanneming van een hervormde wetgeving. Bij ontstentenis zal de procedure hervat worden.
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klinisch orthopedagoog de klinische orthopedagogiek. De wet van 4 april 2014 
zal in werking treden op 1 september 2016 of eerder als de Koning dat zo bepaalt.

Hoe de regeling van de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek 
gesitueerd moet worden in de systematiek van de WUG is een moeilijk vraagstuk. 
Daarvoor zou uitgeklaard moeten worden of de klinische psychologie en de klini-
sche orthopedagogiek (volledig) tot de geneeskunde in de zin van de WUG beho-
ren of niet. De wettekst blijft hierover echter vaag en een debat die naam waardig 
hierover in de parlementaire voorbereiding ontbreekt. Gezien de ruime draagwijdte 
van het begrip ‘geneeskunde’, waartoe de WUG trouwens expliciet “het instel-
len of uitvoeren van een behandeling van een fysieke of psychische werkelijke of 
vermeende pathologische toestand” rekent, is een zekere overlapping moeilijk uit 
te sluiten. De wettelijke omschrijving van de uitoefening van de klinische psy-
chologie vertoont overigens opvallende gelijkenissen met die van de (onwettige) 
uitoefening van de geneeskunde. ‘Onderzoek’, ‘diagnose’ en ‘behandeling’ zijn in 
beiden kernbegrippen. De wettelijke omschrijving van de (onwettige) uitoefening 
van de geneeskunde heeft dan weer minder raakvlakken met die van de uitoefening 
van de klinische orthopedagogiek. Daarin ontbreekt een verwijzing naar de diag-
nose.33 Bovendien draait de klinische orthopedagogiek rond ‘problemen in verband 
met de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of de scholing’ en niet zoals bij de 
klinische psychologie rond ‘psychisch of psychosomatisch lijden’, hetgeen meer bij 
het werkveld van artsen(-psychiaters) lijkt aan te sluiten. Een expliciete verwijzing 
door de wetsbepalingen die de klinische psychologie en de klinische orthopeda-
gogiek omschrijven en voorbehouden aan klinisch psychologen en klinisch ortho-
pedagogen naar artikel 3, §1 waarin de geneeskunde wordt omschreven en aan 
artsen wordt voorbehouden, ontbreekt. Niettemin zijn er belangrijke aanwijzingen 
dat de wetgever de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek als on-
derdelen van de geneeskunde beschouwt.34 Zo zal het onbevoegd uitoefenen van 
de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek strafbaar worden gesteld 
in die zin dat ‘hij die met overtreding van de artikelen 68/1 of 68/2 gewoonlijk een 
handeling of handelingen stelt die behoren tot de geneeskunde’ strafbaar is. Ook 
zullen de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen strafbaar zijn voor het 
gelijktijdig beoefenen van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde.

33. Volgens de minister van Volksgezondheid is een “bevoegdheidsuitbreiding” nodig omdat diagnoses 
stellen noodzakelijk is voor de orthopedagogen: Gedachtewisseling met de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, over de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezond-
heidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betref-
fende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, Verslag namens de Commissie voor de 
volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing uitgebracht door mevrouw 
Renate Hufkens, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 1535/001, 6.

34. Je kan ook tegenaanwijzingen vinden. Zo zal art. 129 strafbaar stellen “hij die met overtreding van 
een beslissing van een geneeskundige commissie of van de geneeskundige commissie van beroep, 
de uitoefening van de geneeskunde, (…) van de klinische psychologie, van de klinische ortho-
pedagogiek (…) voortzet, zonder de hem opgelegde beperkingen na te komen.” Als de klinische 
psychologie en de klinische orthopedagogiek onderdelen van de geneeskunde zijn, waarom ze dan 
naast de geneeskunde vermelden? Tandheelkunde wordt immers niet apart vermeld. 
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Ervan uitgaande dat de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek in 
de ogen van de wetgever tot de geneeskunde behoren, rijst de vraag of de klinisch 
psycholoog en de klinisch orthopedagoog de geneeskunde op zelfstandige wijze 
mogen uitoefenen. Allicht wel. Volgens de wet bestaat hun vakgebied immers in 
het verrichten van ‘autonome’ handelingen. Ook vereist de wet geen voorschrift, 
‘toevertrouwen’ of andere band met een andere zorgverlener.35 Rest nog de vraag of 
artsen bevoegd zijn (gebleven) om de klinische psychologie en de klinische ortho-
pedagogiek uit te oefenen. De wet bepaalt dat alleen de houders van een erkenning 
als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog de klinische psychologie of kli-
nische orthopedagogiek mogen uitoefenen. Artsen die niet zo’n erkenning hebben 
mogen dat dus niet, aangezien geen uitzondering wordt voorzien voor hen.36 Daar-
mee bekleden de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen een positie ver-
gelijkbaar met die van tandartsen: zij zijn zelfstandig bevoegd voor een onderdeel 
van de geneeskunde waar artsen niet voor bevoegd zijn.37 Wellicht was dit niet wat 
de wetgever voor ogen had. 

III.   De belangrijkste krachtlijnen van de WUG

13. Beroepsbescherming – De beknopte bespreking van de regeling van de WUG-
beroepen hierboven geeft de evolutie weer van een eenvoudige regeling met een 
tweeledige beroepenstructuur naar een ingewikkelde regeling van een allegaartje 
van beroepen.38 Die beroepen hebben wel iets gemeen: voor ieder WUG-beroep 
is beroepsbescherming voorhanden. Beroepsbescherming houdt in dat bepaalde 
handelingen of diensten worden voorbehouden aan een bepaalde categorie van be-
roepsbeoefenaren of dienstverleners.39 

35. De Koning heeft wel de bevoegdheid om de ‘voorwaarden voor de uitoefening’ van de klinische 
psychologie en de klinische orthopedagogiek vast te leggen (toekomstige art. 68/1, §4 en 68/2, §4 
WUG). Mogelijks zal daarbij een of andere samenwerking met een arts vereist worden.

36. Er werden amendementen ingediend om de bevoegdheid van artsen die geen erkenning als klinisch 
psycholoog of klinisch orthopedagoog hebben te bevestigen, maar die werden zonder enige discus-
sie niet goedgekeurd: amendement nr. 6 (Sleurs), Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2470/5 en amen-
dement nr. 29 (Van Moer en Demeulemeester), Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3243/007. Volgens 
de minister van Volksgezondheid is een verduidelijking van de positie van de arts nodig met als 
doel “duidelijk te stellen dat ook artsen, klinische psychologie en klinische orthopedagogie mogen 
uitvoeren”: Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 1535/001, 6.

37. H. Nys, L. Boddez en E. Vanermen, Overzicht van het gezondheidsrecht in 2012-2014, Mechelen, 
Kluwer, 2015, 45.

38. Zie voor recente meer uitvoerige besprekingen: S. Callens en J. Peers (eds.), Organisatie van de 
gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2015, 243 ev.; T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), 
Handboek gezondheidsrecht. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014, 631 ev.

39. In die zin: T. Balthazar, “Wie zijn de huidige beoefenaars van de verloskunde?” in M. Egger-
mont (ed.), De verloskunde in beweging. De relatie patiënt-zorgverlener in juridisch perspectief, 
Brugge, die Keure, 2013, (15) 17; W. Dijkhoffz en M. Eggermont, “Het verpleegkundig beroep” 
in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek gezondheidsrecht. Volume I, Antwerpen, In-
tersentia, 2014, (823) 831; D. Mertens, Bescherming van cliënteel, Antwerpen, Intersentia, 2011, 
34; H. Nys, “Gezondheidsrecht” in G. Decock, V. Janssens, H. Nys, S. Ossieur, E. Peeters, K. 
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14. Wettelijke formulering beroepsbescherming – Voor de meeste beroepen bevat 
de WUG een bepaling volgens welke niemand een bepaald beroepsdomein of be-
roep mag uitoefenen, of bepaalde prestaties of handelingen mag verrichten, die niet 
aan bepaalde voorwaarden voldoet.40 Voor de klinisch psycholoog en de klinisch 
orthopedagoog is een andere formulering voorzien die op hetzelfde neerkomt: al-
leen wie aan bepaalde voorwaarden voldoet mag het betrokken beroepsdomein 
uitoefenen.41 Zo’n ‘niemand mag die niet’- of ‘alleen die mag dat’-bepaling wordt 
geflankeerd door een omschrijving van het voorbehouden beroepsdomein of be-
roep. Het kan om een negatieve ‘onwettige uitoefening’- omschrijving42 gaan of om 
een positieve omschrijving43. Sommige (onderdelen van) beroepsdomeinen heeft 
de Koning nader bepaald, meestal in de vorm van lijsten, andere niet. In verschil-
lende, maar niet alle wettelijke omschrijvingen wordt gepreciseerd dat slechts het 
gewoon, gewoonlijk of gebruikelijk handelen voorbehouden is.44 Wat ‘gewoonte’ 
precies inhoudt preciseert de WUG niet, dat is aan de rechter om in te vullen en 
deze kan een interpretatie hanteren volgens welke er sneller – bij minder frequentie 
dus – sprake is van gewoonte in de zin van de WUG dan van gewoonte in de nor-
male zin van het woord. 

15. Beroepsuitoefeningsvoorwaarden – De voorwaarden waaraan iemand moet 
voldoen om een bepaald beroepsdomein of beroep te mogen betreden of uitoefe-
nen verschillen. Afhankelijk van het beroep gelden één of meerdere van volgende 

Timmerman en J. Vande Moortel, Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, Mechelen, 
Kluwer, 2015, (471) 476.

40. Art. 3, §1, eerste lid (arts); art. 4, eerste lid (tandarts); art. 6, §1, eerste lid (apotheker); art. 43, §1, 
eerste lid (kinesitherapeut); art. 45, §1 (verpleegkundige; art. 155 geeft de toekomstige versie van 
art. 45 weer); art. 56 (zorgkundige); art. 65 (hulpverlener-ambulancier); art. 72, §1 en §3 (parame-
dische beroepen) WUG. Nergens bepaalt de WUG dat niemand de vroedkunde of het beroep van 
vroedvrouw mag uitoefenen die niet... of dat alleen..., zie evenwel art. 3, §2, 25 en 122, §1, 1°, 
eerste lid. 

41. Toekomstige art. 68/1, §1 en 68/2, §1, eerste lid WUG.
42. Art. 3, §1, tweede lid en vierde lid (onwettige uitoefening geneeskunde); art. 4, tweede lid (onwet-

tige uitoefening tandheelkunde); art. 6, §1, tweede lid (onwettige uitoefening artsenijbereidkunde); 
art. 43, §4 (onwettige uitoefening kinesitherapie) WUG.

43. Art. 46, §1 (uitoefening verpleegkunde); art. 59 (beroep van zorgkundige); art. 66 (beroep van 
hulpverlener-ambulancier); toekomstig art. 68/1, §3 (uitoefening klinisch psychologie); toekomstig 
art. 68/2, §3 (uitoefening klinische orthopedagogiek); art. 69 (uitoefening paramedisch beroep) 
WUG.

44. Art. 3, §1, tweede en vierde lid (‘gewoonlijk’); art. 4, tweede lid (‘gewoonlijk’); art. 6, §1, tweede 
lid (‘gewoonlijk’); art. 43, §4 (‘gewoonlijk’); toekomstig art. 68/1, §3 (‘gebruikelijk’); toekomstig 
art. 68/2, §3 (‘gebruikelijk’); art. 69 (‘gewoonlijk’ en ‘gewoon’) WUG.
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voorwaarden: diploma45, ‘bewijs van de vereiste kwalificaties’46, visum47, erken-
ning48, registratie49 en inschrijving op de lijst van een beroepsorde50. Met een diplo-
ma-vereiste wil de wetgever een (basis)deskundigheid van de zorgverlener waar-
borgen, opgebouwd door een opleiding. Het gevolgd hebben van een opleiding is 
trouwens steeds een vereiste om een erkenning te krijgen.51 Een erkenningsvereiste 
kan evenwel ‘rijker’ zijn dan louter een diploma-vereiste: zo is de vroedvrouw ver-
plicht om zich d.m.v. een permanente opleiding op de hoogte te houden van de evo-
luties in de verloskunde om haar erkenning te behouden en kan de erkenning van 
paramedici worden ingetrokken als niet voldaan is aan een bijscholingsvereiste. 
Waarom voor bepaalde beroepen (m.n. de hulpverlener-ambulancier en zorgkun-
dige52) een registratie- en geen erkenningsvereiste geldt, lijkt verband te houden 
met de (lagere) ‘status’ die de wetgever die beroepen wilde geven: de erkenning is 
gelinkt aan een beroepstitel53, terwijl dat (initieel) niet de bedoeling was voor de 
registratie.54 Het belang van het visumvereiste zit hem vooral in de mogelijkheid 

45. Art. 3, §1, eerste lid (arts); art. 4, eerste lid (tandarts); art. 6, §1, eerste lid (apotheker); art. 45, §1 
(verpleegkundige, letterlijk: ‘diploma of titel’ of ‘brevet of titel’) WUG.

46. Dit geldt nog voor bepaalde paramedische beroepen (bandagist, orthesist en prothesist en podo-
loog) op grond van art. 72, §3 WUG.

47. Art. 3, §1, eerste lid en 25, §1, 1° (arts); art. 4, eerste lid en 25, §1, 1° (tandarts); art. 6, §1, eerste 
lid en 25, §1, 1° (apotheker); art. 25, §1, 1° (kinesitherapeut; sommige paramedische beroepen (far-
maceutisch technisch assistent, diëtist, audioloog, audicien, ergotherapeut, orthoptist, logopedist, 
technoloog medische beeldvorming, medisch laboratorium technoloog); verpleegkundige.); art. 25, 
§1, 1° en §3 (vroedvrouw); art. 25, §1, 1° én art. 60 (zorgkundige); art. 72, §3 (sommige paramedi-
sche beroepen: bandagist, orthesist en prothesist en podoloog) WUG.

48. Art. 43, §1 en §2 (kinesitherapeut); toekomstige versie art. 45 (art. 155; verpleegkundige); art. 63 
(vroedvrouw); toekomstig art. 68/1, §1 en §2 (klinisch psycholoog); toekomstig art. 68/2, §1 en §2 
(klinisch orthopedagoog); art. 72, §1 en 2 (farmaceutisch technisch assistent, dietist, audioloog, 
audicien, ergotherapeut, orthoptist, logopedist, technoloog medische beeldvorming, medisch labo-
ratorium technoloog) WUG.

49. Art. 56 (zorgkundige); art. 65 (hulpverlener-ambulancier) WUG.
50. Art. 3, §1, eerste lid en 25, §1, 2° WUG en art. 2, tweede lid KB nr. 79 10 november 1967 betref-

fende de Orde der artsen, BS 14 november 1967, err. BS 12 juni 1968 (arts); art. 6, §1, eerste lid en 
25, §1, 2° WUG en art. 2, tweede lid KB nr. 80 10 november 1967 betreffende de Orde der apothe-
kers, BS 14 november 1967, err. BS 12 juni 1968 (apotheker).

51. Art. 43, §2, tweede lid (kinesitherapeut); art. 63, eerste lid (vroedvrouw); toekomstig art. 68/1, §2, 
tweede lid (klinisch psycholoog); toekomstig art. 68/2, §2, tweede lid (klinisch orthopedagoog); 
art. 72, §2, tweede lid (daarin wordt verwezen naar de kwalificatievoorwaarden die in de verschil-
lende uitvoeringsbesluiten zijn uitgewerkt en waarbij telkens een opleiding vereist wordt: parame-
dische beroepen) WUG.

52. Voor het beroep van zorgkundige heeft de Koning dit al uitgewerkt: het bewijs van een zekere op-
leiding en/of ervaring wordt vereist om geregistreerd te worden: KB 12 januari 2006 tot vaststelling 
van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, BS 3 februari 2006 (ed. 1).

53. Art. 43, §3 (kinesitherapeut); art. 63 (vroedvrouw); art. 73, §1 (paramedische beroepen); toekom-
stig art. 128/1 (klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog) WUG.

54. Verslag namens de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing uitgebracht door mevrouw Michèle Gilkinet, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 1322/007, 
21; Verslag namens de Commissie voor de sociale aangelegenheden uitgebracht door de heren 
Barbeaux en Remans, Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-860/3, 41. De wetgever vergat dat nadien, toen 
hij de art. 58 en 68 invoegde in de WUG waarin sprake is van de in de art. 56 en 65 ‘bedoelde be-
roepstitels’, terwijl daarin niet gerept wordt over beroepstitels voor zorgkundigen en hulpverlener-
ambulanciers (art. 62 en 65 wet 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), 
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voor de provinciale geneeskundige commissies om door maatregelen te nemen ten 
aanzien van het visum, de beroepsuitoefening van zorgverleners (tijdelijk) stop te 
zetten of bij te sturen.55 

16. Strafsancties beroepsbescherming – Aan het uitoefenen van activiteiten die 
voorbehouden zijn aan WUG-beroepsbeoefenaren zonder te voldoen aan de be-
trokken beroepsuitoefeningsvoorwaarden, kunnen strafsancties verbonden zijn. 
Vervolging en bestraffing komen wel amper voor. De omschrijving van wat straf-
baar is, wordt voor de verschillende beroepsdomeinen en beroepen gebundeld in 
drie artikelen: één over geneeskunde en farmacie56, één over verpleegkundige acti-
viteiten57 en één over paramedische activiteiten58. Meestal moet er sprake zijn van 
gewoonte opdat iemand die niet aan de betrokken beroepsuitoefeningsvoorwaar-
den voldoet, strafbaar is.59 Voor de verpleegkundige A-activiteiten daarentegen is 
daar de bedoeling financieel voordeel te halen uit het handelen voor vereist. Dit 
houdt verband met de bedoeling van de wetgever “om de tussenkomst mogelijk te 
maken van naaste verwanten of personen die belangeloos optreden”.60 

17. Overlappende beroepsdomeinen – Er bestaan overlappingen tussen de ver-
schillende voorbehouden beroepsdomeinen. Dit betekent dat er handelingen zijn 
die niet exclusief door één beroepsgroep, maar door verschillende beroepsgroepen 
mogen worden gesteld, vaak onder andere modaliteiten (bv. de ene autonoom, de 
andere op medisch voorschrift). De WUG brengt dit op verschillende manieren tot 
uiting. In de hoofdstukken die de verschillende beroepsdomeinen en beroepen rege-
len zijn uitzonderingen op het principiële alleenrecht van bepaalde beroepsgroepen 

BS 29 maart 2013 (ed. 2), err. BS 2 mei 2013.) Zie ook art. 125 WUG (strafbaarstelling overtreding 
art. 58 en 68).

55. Art. 119 , §1, 2°, b), h), i) WUG.
56. Art. 122 WUG: strafbaarstelling gewoonlijk beoefenen geneeskunde of artsenijbereidkunde met 

overtreding van art. 3, §1 (geneeskunde/arts), 4 (tandheelkunde/tandarts), 6 tot 21 (farmacie), 43 
(kinesitherapie/kinesitherapeut), 63 (erkenning vroedvrouw) of 149 (tandheelkunde), dit lijstje zal 
worden aangevuld met art. 68/1 (klinische psychologie) en 68/2 (klinische orthopedagogiek).

57. Art. 124, 1°, eerste lid WUG: strafbaarstelling onbevoegd verrichten verpleegkundige A-activitei-
ten met bedoeling financieel voordeel en gewoonlijk onbevoegd verrichten van verpleegkundige 
B- en C- activiteiten; art. 124, 8° WUG: strafbaarstelling onbevoegd verrichten verpleegkundige 
activiteiten die aan zorgkundigen toegelaten zijn (A: bedoeling financieel voordeel; B: gewoon-
lijk); art. 124, 11° WUG: strafbaarstelling onbevoegd verrichten verpleegkundige activiteiten die 
aan hulpverleners-ambulanciers toegelaten zijn (A: bedoeling financieel voordeel; B en C: ge-
woonlijk).

58. Art. 126 WUG: strafbaarstelling gewoonlijk onbevoegd verrichten van technische paramedische 
prestaties en toevertrouwbare geneeskundige of farmaceutische handelingen.

59. Zie evenwel art. 122, §2 WUG.
60. Verslag namens de Commissie voor de Volksgezondheid en het gezin (1) uitgebracht door Mevr. 

Verlackt-Gevaert en de Heer Marc Olivier, Parl.St. Kamer B.Z. 1974, nr. 58/4, 15. Aanvankelijk 
luidde de nuancering op de strafbaarstelling wel anders en was men strafbaar als men de bedoeling 
had er zijn beroep van te maken. Niettemin schuilt achter de huidige formulering wellicht dezelfde 
bedoeling.
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voor andere beroepsgroepen voorzien, soms expliciet, soms impliciet.61 Daarnaast 
worden zulke uitzonderingen in het hoofdstuk met strafbepalingen voorzien in de 
vorm van excepties op strafbaarstellingen.62 Zo is de bepaling waarin onbevoegde 
uitoefening van de verpleegkunde strafbaar wordt gesteld niet van toepassing op 
paramedici ‘voor wat de reglementaire uitoefening van hun beroep betreft’.

18. Hiërarchische verhoudingen tussen de beroepen – De arts, tandarts, klinisch 
psycholoog en klinisch orthopedagoog kunnen de opperberoepen van de WUG ge-
noemd worden. De WUG vereist geen enkele band met een andere zorgverlener bij 
hun beroepsuitoefening. Bij (minstens een onderdeel van) de beroepsuitoefening 
van de paramedicus, de verpleegkundige, de kinesitherapeut, de zorgkundige, de 
vroedvrouw en de hulpverlener-ambulancier is een band met een andere zorgver-
lener vereist, meestal de arts, soms de apotheker, tandarts of verpleegkundige. De 
vereiste hiërarchische band ziet er niet steeds hetzelfde uit, er zijn gradaties: van 
vast met zeer weinig autonomie (bv. ‘assistentie’) tot los met betrekkelijk veel au-
tonomie (bv. het ‘open’ voorschrift voor de kinesitherapeut).

61. Art. 3, §2, eerste lid (“In afwijking van paragraaf 1”: uitzondering op voorbehoud arts voor vroed-
vrouw); art. 4, eerste lid (“In afwijking van artikel 3, §1”: uitzondering op voorbehoud arts voor 
tandarts); art. 6, §2 (“Vallen niet onder de bepalingen van paragraaf 1”: verschillende uitzonderin-
gen op voorbehoud apotheker voor (tand)arts); art. 23, §1, eerste – derde lid (uitzondering op voor-
behoud arts voor paramedische beroepen en beoefenaars verpleegkunde); art. 43, §1, eerste lid (“In 
afwijking van artikel 3, §1”: uitzondering op voorbehoud arts voor kinesitherapeut); art. 45, §2 (uit-
zondering op voorbehoud verpleegkundige voor vroedvrouw); art. 59, tweede lid (uitzondering op 
voorbehoud verpleegkundige voor zorgkundige); art. 62 (uitzondering op voorbehoud arts (en ki-
nesitherapeut) voor vroedvrouw); art. 66, tweede lid (uitzondering op voorbehoud verpleegkundige 
voor hulpverlener-ambulancier (en arts wat mogelijke bevoegdheid voor C-handelingen betreft)); 
art. 69, 1° (“door andere personen dan deze bedoeld in”; technische paramedische prestaties door 
arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut en verpleegkundige (en binnenkort klinisch psycholoog en 
klinisch orthopedagoog) vallen niet onder ‘uitoefening van een paramedisch beroep’); art. 72, §1, 
eerste lid en §3 (uitzondering op voorbehoud paramedische beroepen voor arts, tandarts, apotheker 
en kinesitherapeut (en binnenkort klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog)); toekomstig 
art. 68/2, §1, tweede lid (“In afwijking van het eerste lid”: uitzondering op voorbehoud klinisch 
orthopedagoog voor bepaalde klinisch psychologen) WUG. 

62. Art. 122, §1, 1°, tweede lid (uitzondering op strafbare uitoefening geneeskunde en artsenijbereid-
kunde voor paramedici en beoefenaars verpleegkunde); art. 124, 1°, tweede lid (uitzondering op 
strafbare uitoefening verpleegkunde voor beoefenaars geneeskunde, vroedvrouw, zorgkundige, 
hulpverlener-ambulancier, kinesitherapeut en paramedici, ‘voor wat de reglementaire uitoefening 
van hun beroep betreft’); art. 124, 8°, tweede lid (uitzondering op strafbare uitoefening verpleeg-
kundige activiteiten toegelaten aan de zorgkundige voor beoefenaars geneeskunde, vroedvrouw, 
verpleegkundige, hulpverlener-ambulancier, kinesitherapeut en paramedici, ‘voor wat de regle-
mentaire uitoefening van hun beroep betreft’); art. 124, 11°, tweede lid (uitzondering op strafbare 
uitoefening verpleegkundige activiteiten toegelaten aan de hulpverlener-ambulancier voor beoe-
fenaars geneeskunde, vroedvrouw, verpleegkundige, zorgkundige, kinesitherapeut en paramedici, 
‘voor wat de reglementaire uitoefening van hun beroep betreft’); art. 126, 1°, eerste lid (strafbaar is 
hij die ‘zonder aan de vereiste voorwaarden te voldoen om de geneeskunde of de artsenijbereidkun-
de uit te oefenen’ of geen paramedicus is); art. 126, 1°, derde lid (uitzondering op strafbare uitoe-
fening paramedische activiteiten voor verpleegkundige, zorgkundige of hulpverlener-ambulancier, 
die in het kader van zijn beroep verpleegkundige activiteiten verricht) WUG.
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19. Correcties op de bevoegdheidsdomeinen – De WUG kent elk beroep een be-
voegdheidsdomein toe – het ene ruimer dan het andere – maar een beroepsbeoefe-
naar begeeft zich bij de eigenlijke beroepsuitoefening niet noodzakelijk op dat hele 
domein. Een aantal mechanismen werken dat in de hand. Vooreerst veronderstelt 
de algemene zorgvuldigheidsnorm, die verweven is met het patiëntenrecht op kwa-
liteitsvolle zorg (dat geldt t.a.v. alle WUG-beroepsbeoefenaren), een nauwkeurig 
omspringen met bevoegdheden.63 Een zorgverlener-goede huisvader zal zich nor-
maal gezien onthouden van niet-aangewezen handelen en van handelen dat niet 
tot het eigen kunnen, de individuele feitelijke bekwaamheid behoort. Binnenkort 
zal artikel 31/1 WUG de algemene zorgvuldigheidsnorm trouwens concretiseren 
in die laatste zin: “Elke beoefenaar van een gezondheidszorgberoep heeft de ver-
antwoordelijkheid om de patiënt te verwijzen naar een andere ter zake bevoegde 
beoefenaar van een gezondheidszorgberoep wanneer de gezondheidsproblema-
tiek waarvoor een ingreep is vereist de grenzen van het eigen competentiegebied 
overschrijdt.” Daarnaast heeft de Koning voor de verpleegkundige expliciet een 
bekwaamheidseis geformuleerd64 en voor de hulpverlener-ambulancier verwoordt 
een ministeriele omzendbrief zo’n eis65. Voorts beïnvloeden bijzondere beroepsti-
tels en beroepsbekwaamheden wat een bepaalde beroepsbeoefenaar effectief doet, 
zeker als de ZIV- en/of ziekenhuisreglementering daarop inspeelt (via terugbeta-
lingsregels en erkenningsnormen).66 

IV.   De belangrijkste knelpunten van de WUG

20. Hieronder volgt een bespreking van de meest fundamentele knelpunten van 
de WUG. De wildgroei aan raden en commissies opgericht in de schoot van de 
WUG en de onduidelijkheid over de precieze draagwijdte van de huidige federale 
bevoegdheid m.b.t. de gezondheidszorgberoepen, zijn voorbeelden van knelpunten 
die niet aan bod zullen komen.

21. Zwakke wetskwaliteit – Op het vlak van wetskwaliteit is de WUG geen hoog-
vlieger. Ze bevat tal van slordigheden zoals taalkundige mankementen67, foutieve 

63. Art. 2, 3° en 5 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002 
(ed. 2), err. BS 20 december 2002 (ed. 1). 

64. Art. 4bis (m.b.t. de B- en C-activiteiten) en 7quater, §1, tweede lid (m.b.t. de B2- en C-activiteiten) 
Verpleegkundigenbesluit.

65. Punt 3.1 Ministeriële omz. 15 oktober 2015, BS 10 november 2015.
66. Zie art. 85-90 en 128 WUG. Er bestaan bijzondere beroepstitels en/of bijzondere beroepsbekwaam-

heden voor artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en apothekers (ziekenhuisapo-
theker). 

67. De zinsconstructie van art. 124, 11° klopt bv. niet.
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verwijzingen68, onnodige overlappingen69, vergetelheden70 en andere onvolkomen-
heden71. Wellicht is veel hiervan te wijten aan het vele gesleutel daaraan. Het ‘KB 
nr. 78’ werd sinds haar ontstaan door niet minder dan 75 wetten en besluiten gewij-
zigd (tussen 1968 en 1989: 7; tussen 1990 en 2015: 68), vaak meerdere keren per 
jaar, vooral in het laatste decennium. 

Gaandeweg werd de systematiek van de beroepenregeling complexer en de wet-
tekst had de achterliggende systematiek duidelijker weer kunnen geven. Hoofd-
stuk 2 van de WUG heeft als titel ‘De uitoefening van de geneeskunde en van de 
artsenijbereidkunde’. Tot aan de invoeging van de regeling van de kinesitherapie 
in de wet kwamen alle bevoegdheden ten aanzien van de geneeskunde aan bod 
in dit hoofdstuk, zowel de zelfstandige van de arts, tandarts en vroedvrouw als 
de niet-zelfstandige van de paramedici en de beoefenaars van de verpleegkunde. 
Komen vandaag niet expliciet aan bod in hoofdstuk 2: de bevoegdheid van de ki-
nesitherapeut ten aanzien van de kinesitherapie; de mogelijkheid voor de Koning 
om de vroedvrouw bevoegd te maken om geneesmiddelen voor te schrijven en om 
bekkenbodemreëducatie en functionele echografieën uit te voeren; de bevoegdheid 
van de vroedvrouw om ‘mee te werken’ aan bepaalde geneeskundige handelingen 
en de bevoegdheid van de klinisch psycholoog en de klinisch orthopedagoog ten 
aanzien van de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek. In het laat-
ste geval legt het betrokken hoofdstuk zelfs geen enkele link met de bepalingen van 
hoofdstuk 2.72 Artikel 122, §1, 1°, eerste en tweede lid WUG, waarin de onbevoeg-
de uitoefening van de geneeskunde strafbaar wordt gesteld, brengt in tegenstelling 
tot hoofdstuk 2 de verschillende WUG-beroepen met een bevoegdheid ten aanzien 
van de geneeskunde wél samen.73

Niet alleen had de wettekst de achterliggende systematiek van de beroepenregeling 
duidelijker kunnen weergeven, de systematiek zelf had ook beter in elkaar kunnen 
zitten. Ze is niet waterdicht maar vertoont barsten; twee voorbeelden om dit te 
illustreren.

68. Art. 124, 6° verwijst bv. naar art. 46, §2 terwijl dit art. 46, §3 moet zijn. 
69. Strikt genomen brengt de afzonderlijke strafbaarstelling van het onbevoegd uitoefenen van de ver-

pleegkundige activiteiten die toegelaten zijn aan zorgkundigen en hulpverleners-ambulanciers in 
art. 124, 8° en 11° bv. weinig bij ten aanzien van de algemene strafbaarstelling in art. 124, 1°. 

70. In art. 122, §1, eerste lid ontbreekt bv. de toevoeging ‘hetzij zonder erkenning’ (waarvan sprake 
in art. 43, 63, 68/1 en 68/2). Ook vergat de wetgever in die bepaling aan te passen dat het visum 
tegenwoordig niet meer door de geneeskundige commissies, maar door het Directoraat-generaal 
wordt toegekend (art. 25, §1, 1°).

71. In art. 58 en 68 is sprake van de in de artikelen 56 en 65 ‘bedoelde beroepstitels’, terwijl in die 
artikelen niet gerept wordt over beroepstitels voor zorgkundigen en hulpverlener-ambulanciers; 
art. 124, 1°, derde lid heeft het over een ‘in artikel 56 bedoelde erkenning’ terwijl het daarin over 
‘registratie’ gaat; art. 128/1 zal het onterecht toe-eigenen en toekennen van een beroepstitel in 
overtreding van art. 68/1, §3 of 68/2 strafbaar stellen, terwijl die bepalingen niet reppen over een 
beroepstitel, enzovoort.

72. Dit gebeurt wel in art. 62, §1 (vroedvrouw) en art. 43, §1, eerste lid (kinesitherapeut). 
73. Eerste lid: arts, tandarts, kinesitherapeut, vroedvrouw, klinisch psycholoog en klinisch orthopeda-

goog; tweede lid: beoefenaars van de verpleegkunde en beoefenaars van paramedische beroepen.
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In 2006 werd het concept ‘farmaceutische zorg’ geïntroduceerd in de WUG.74 
Dit concept houdt kort gezegd in dat de apotheker voorschriftgebonden en vrij te 
verkrijgen geneesmiddelen dient af te leveren op een verantwoorde manier. In de 
‘Gids voor goede officinale praktijken’ waarin dit concept wordt uitgesponnen, 
staat te lezen dat wanneer een product zonder voorschrift wordt gevraagd, de apo-
theker zich ervan vergewist dat hij voldoende informatie krijgt om het specifieke 
gezondheidsprobleem te kunnen inschatten en dat elke vraag het onderwerp moet 
uitmaken van een analyse die leidt tot het verstrekken van een advies, de verstrek-
king van een product of de weigering om een product te verstrekken.75 Komt dit 
niet aardig in de buurt van diagnoses stellen en therapieën bepalen, terwijl dit voor 
apothekers gelet op het ‘artsenmonopolie’ en het ‘verbod van medisch-farmaceuti-
sche cumulatie’ verboden terrein is? 

Technische paramedische hulpprestaties en technische verpleegkundige verstrek-
kingen behoren legistiek niet tot de geneeskunde.76 Materieel kunnen verschillende 
technische prestaties evenwel als geneeskunde gekwalificeerd worden (bv. toe-
diening van medicatie). Er zijn zelfs voorbeelden van gelijkaardige of identieke 
handelingen die nu eens als technische prestatie gekwalificeerd worden, dan weer 
als toevertrouwbare geneeskundige handeling.77 Het onderscheid tussen de genees-
kunde en de technische prestaties is dus wat kunstmatig. Die moeilijk te trekken 
lijn is te wijten aan de vage contouren van het voor (ruime) interpretatie vatbare 
begrip ‘geneeskunde’. Het belang van het onderscheid kan overigens in vraag ge-
steld worden: de modaliteiten waaronder technische prestaties en toevertrouwde 
geneeskundige handelingen verricht worden, leunen soms dicht bij elkaar aan (met 
name voor wat betreft de verpleegkundige B2- en C-activiteiten).

22. Kloof WUG – (huidige en wenselijke) praktijk: onwettige en rechtsonzekere 
situaties – Vermoedelijk doen schendingen van de WUG zich op vrij grote schaal 
voor, enerzijds doordat de WUG een erg ruim handelingsgebied voorbehoudt aan 
een beperkte kring van bevoegden, anderzijds doordat de WUG de bevoegdhe-
den binnen die kring op bepaalde punten nogal strikt heeft afgebakend. Deze twee 
kenmerken kunnen overigens hinderpalen zijn voor nieuwe (wenselijke) ontwik-
kelingen in de zorg.

74. Wet 1 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende 
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 13 juli 2006; art. 7 WUG.

75. Zie F, 7 Bijlage I ‘Gids voor de goede officinale praktijken’ KB 21 januari 2009 houdende onder-
richtingen van apothekers, BS 30 januari 2009.

76. Zie art. 122, §1, 1°, tweede lid en 2°, b) en d), 124, 5° en 7° en 126, 5° WUG.
77. Bijvoorbeeld: ‘Voorbereiding en toediening van medicatie’ via diverse toegangswegen wordt voor 

de verpleegkundige gekwalificeerd als technische verstrekking waarvoor een voorschrift is vereist. 
‘Voorbereiding en toediening van medicatie en substanties met diagnostisch en/of therapeutisch 
doel, volgens de voorschriften van de arts, via de noodzakelijke toegangswegen’ wordt voor de 
technoloog medische beeldvorming als toevertrouwde geneeskundige handeling gekwalificeerd. 
‘Bloedafneming door veneuze en capillaire punctie of langs aanwezige arteriële katheter’ wordt 
voor de verpleegkundige gekwalificeerd als technische verstrekking waarvoor een voorschrift is 
vereist. Dezelfde handeling wordt voor de medisch laboratorium technoloog als toevertrouwde 
geneeskundige handeling gekwalificeerd.
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Vat krijgen op de hoegrootheid van de kloof WUG-praktijk is moeilijk. Ten eerste 
loopt men niet te koop met situaties waarvan vermoed wordt of geweten is dat ze 
onwettig zijn. Ten tweede kan niet steeds zwart-wit uitgemaakt worden of een be-
paalde situatie in overeenstemming is met de WUG of niet. Er bestaan grijze zones 
van rechtsonzekerheid. Zo laten begrippen als ‘geneeskunde’ en ‘gewoonte’ ruimte 
voor interpretatie (tot in het absurde toe): naargelang de interpretatie, des te gro-
ter of kleiner de kloof WUG-praktijk. Hierbij enkele voorbeelden van praktijken 
waarvan de verenigbaarheid met de WUG in twijfel kan worden getrokken, hoe-
wel ze niet noodzakelijk ook onwenselijk zijn: de sociaal werker die (gewoonlijk) 
iemand met slikproblemen helpt bij het eten, de pedicure die (gewoonlijk) ekster-
ogen ‘behandelt’, de medisch secretaresse die (gewoonlijk) voorbereidende testen 
doet voor een consultatie door een arts, de personal trainer die (gewoonlijk) de 
bloeddruk meet78, de leerkracht die (gewoonlijk) insuline toedient bij een leerling 
met diabetes, de zorgkundige die (gewoonlijk) de bloedsuikerspiegel meet door ca-
pillaire punctie, de verpleegkundige die (gewoonlijk) een vaccinatie toedient bui-
ten aanwezigheid van een arts, het familielid dat (gewoonlijk) een stoma verzorgt 
of kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen aanbrengt 
zonder dat aan de reeks voorwaarden vermeld in artikel 124, 1°, vierde lid WUG 
is voldaan, enzoverder.

Over dat laatste voorbeeld: in 2014 werd een uitzondering ingevoerd op de straf-
baarstelling van onbevoegde uitoefening van de verpleegkunde, opdat ‘personen 
die deel uitmaken van de omgeving van de patiënt’ ‘buiten de uitoefening van 
een beroep’ straffeloos verpleegkundige B-activiteiten zouden kunnen verrichten. 
In plaats van mantelzorg zonder meer aan de onwettigheid en strafbaarheid (op 
grond van ‘onwettige uitoefening’)79 te onttrekken, koos de wetgever ervoor om 
omslachtige voorwaarden te verbinden aan de straffeloosheid van mantelzorgers. 
Zo moet een arts of verpleegkundige de mantelzorger een opleiding geven en de 
toelating aan de mantelzorger om (een) bepaalde verpleegkundige B-activiteit(en) 
bij een bepaalde patiënt te mogen verrichten, attesteren.80 Deze uitzondering voor 
mantelzorgers is een tweesnijdend zwaard.81 Enerzijds biedt ze de zekerheid aan 
mantelzorgers en degenen die hen ‘opleiden’, dat ze niet strafbaar zijn als de voor-
waarden vervuld zijn. Anderzijds is nu zo goed als zeker dat personen uit de leef-
omgeving die buiten deze voorwaarden om gewoonlijk verpleegkundige B-activi-
teiten verrichten of gewoonlijk geneeskundige handelingen stellen bij een naaste, 
de verpleegkunde of geneeskunde op onwettige wijze beoefenen en strafbaar zijn. 
Vroegere rechtspraak en rechtsleer die (relatief eenvoudige)82 mantelzorg niet als 
onwettig beschouwde, wat met het gezond verstand strookt maar op betwistbare 

78. BVR 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie personal trainer, BS 7 april 2014.
79. Bij het (onopzettelijk) toebrengen van een lichamelijk letsel of het (onopzettelijk) doden, kan de 

mantelzorger op andere gronden strafrechtelijk vervolgd worden.
80. Art. 124, 1°, vierde lid WUG, ingevoegd door art. 160 Wet 10 april 2014 houdende diverse bepa-

lingen inzake gezondheid, BS 30 april 2014 (ed. 1), err. BS 4 juni 2014, err. BS 2 juli 2014.
81. H. Nys, L. Boddez en E. Vanermen, Overzicht van het gezondheidsrecht in 2012-2014, Mechelen, 

Kluwer, 2015, 53. 
82. Laxerende middelen en aspirine geven bv. wel, maar het wegnemen van amandelen bv. niet. 
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argumenten steunde, wordt daarmee onderuit gehaald.83 Dat er een bepaling moest 
komen om mantelzorg straffeloos te maken en dat die dan nog eens zo omslachtig 
is gemaakt, wijst op een structurele ontsporing van de WUG. Wat de B2-activitei-
ten betreft, toont het overigens van weinig systematiek dat een verpleegkundige 
deze mag toelaten aan een mantelzorger terwijl zij die zelf niet mag verrichten 
zonder ‘toelating’ van een arts. Nog een bedenking bij de uitzondering is dat het 
personeel toepassingsgebied ervan niet duidelijk is. Zijn vrijwilligers ‘personen uit 
de leefomgeving’? En leerkrachten? Of opvoeders? De laatste twee kunnen zich zo 
goed als zeker niet op de uitzondering beroepen om straffeloos verpleegkundige 
B-activiteiten bij leerlingen of cliënten te kunnen verrichten, aangezien zij niet 
zouden handelen ‘buiten de uitoefening van een beroep’. 

23. Spanningsveld WUG – Vlaamse regelgeving zorg- en bijstandsverlening – De 
WUG staat op gespannen voet met het Vlaamse Decreet betreffende de zorg- en 
bijstandsverlening (en haar uitvoeringsbesluit).84 Dit heeft alles te maken met het 
feit dat het door de WUG voorbehouden handelingsgebied dermate uitgestrekt is 
dat de lijn tussen dat gebied en hulp bij ADL of activiteiten van het dagelijkse leven 
(d.i. ‘zorg- en bijstandsverlening’) vaag kan zijn. 

De federale wetgever heeft dit zelf aangegeven, door in 2004 een bepaling in de 
WUG in te voegen op grond waarvan de Koning een lijst kan vaststellen van ADL 
(lees: het overnemen van of ondersteunen bij ADL) die niet tot de uitoefening van 
de geneeskunst, de verpleegkunde, de kinesitherapie of een paramedisch beroep 
behoren, alsook de voorwaarden waaraan deze activiteiten moeten beantwoorden 
om als dusdanig te worden beschouwd.85 Onduidelijkheid over de kwalificatie van 
bepaald handelen verontrustte bepaalde beroepssectoren.86 Toch gaf de Koning nog 
geen uitvoering aan deze bepaling, die hem de mogelijkheid geeft om de grenzen 
van het door de WUG voorbehouden handelingsgebied scherper te trekken door 
(alledaagse) activiteiten aan te duiden die hetzij zonder meer hetzij in bepaalde 
omstandigheden niet zijn voorbehouden aan WUG-beroepsbeoefenaren. 

De ‘onrust’ in de welzijnssector gaf wel aanleiding tot andere wetgeving: het 
Vlaamse Decreet zorg- en bijstandsverlening van 18 juli 2008. De decreetgever 
wilde hiermee onder meer verhelpen aan de rechtsonzekerheid rond bepaalde taken 
van zorg- en bijstandsverleners (bv. verzorgenden in de thuiszorg, kinderverzorgers 
in kinderdagverblijven, opvoeders in voorzieningen van bijzondere jeugdbijstand 
…) door hun activiteiten decretaal te verankeren.87 Mocht het kloppen dat sommige 

83. Zie hierover H. Nys, Recht en medisch handelen in APR, Mechelen, Kluwer, 2005, 21-23.
84. Decreet 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, BS 29 augustus 2008 (ed. 2) (De-

creet ZBV); BVR 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de 
zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg, BS 12 mei 2009 (ed. 1). 

85. Art. 23, §1, vierde lid WUG, ingevoegd door art. 189 Programmawet 9 juli 2004, BS 15 juli 2004.
86. Ontwerp van programmawet, Ontwerp van wet houdende diversie bepalingen, Parl.St. Kamer 

2003-04, nr. 1138/001, nr. 1139/001, 110-111.
87. Ontwerp van decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening, Parl.St. Vl.Parl. 2007-08, nr. 

1708/1, 4-14. 
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daarvan te kwalificeren zijn als verpleegkundige activiteiten – de decreetgever be-
twijfelde dit – dan bood de opname van die activiteiten in het decreet een passende 
rechtvaardigingsgrond ten aanzien van de toepassing van de WUG-strafbepaling 
m.b.t. onbevoegde uitoefening van de verpleegkunde, aldus de decreetgever.88 Vol-
gens de Raad van State echter, komt het instellen van een rechtvaardigingsgrond 
enkel toe aan de overheid die de strafbaarstelling regelt, in dit geval de federale en 
niet de Vlaamse overheid.89 

Een vergelijking tussen activiteiten vermeld in het Decreet zorg- en bijstandsver-
lening en activiteiten die aan WUG-beroepsbeoefenaren zijn voorbehouden, toont 
aan dat enkele overlappingen moeilijk uit te sluiten zijn.90 Bepaalde handelingen 
kunnen dus vanuit federaal oogpunt anders gekwalificeerd worden (voornamelijk 
als verpleegkunde) dan vanuit Vlaams oogpunt (als zorg- en bijstandsverlening). 
Dit creëert een spanningsveld in de zin dat iemand vanuit Vlaams oogpunt gemach-
tigd kan zijn een bepaalde handeling te verrichten, maar vanuit federaal oogpunt 
niet. 

Het decreet lokte initieel weerstand uit bij de federale overheid.91 Het brand-
je kon evenwel geblust worden door een protocolakkoord tussen de federale 

88. Ontwerp van decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening, Parl.St. Vl.Parl. 2007-08, nr. 
1708/1, 10.

89. Adv.RvS nr. 42.544VR/3 bij het Decreet 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, BS 
29 augustus 2008 (ed. 2).

90. Voorbeelden: “Het observeren en signaleren bij de patiënt/resident van veranderingen op fysisch, 
psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven” en “Het 
meten van de polsslag en de lichaamstemperatuur en het meedelen van de resultaten” (Zorgkun-
digenbesluit) – “Het observeren en signaleren bij de gebruiker van veranderingen op fysiek vlak 
zoals het meten van de lichaamstemperatuur, het meedelen van de resultaten ervan en het vast-
stellen van de behoefte aan hulpmiddelen” en “het opmerken en begrijpen van psychosociale en 
emotionele problemen en het bieden van ondersteuning bij de verwerking ervan” (Decreet ZBV); 
“Het bijstaan van de patiënt/resident en zijn omgeving in moeilijke momenten” (Zorgkundigenbe-
sluit) – “Bijstaan van de gebruiker en zijn omgeving in moeilijke momenten” (Decreet ZBV); “De 
vocht- en voedseltoediening bij een patiënt/resident langs orale weg helpen verrichten, uitgezon-
derd bij slikstoornissen en bij sondevoeding” (Zorgkundigenbesluit) – “hulp bij eten en drinken” 
(Decreet ZBV); “Mondzorg” (Zorgkundigenbesluit) – “hygiënische verzorging met inbegrip van 
mondhygiëne” (Decreet ZBV); “Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van decubituslet-
sels, conform het zorgplan” (Zorgkundigenbesluit) – “beperkte en elementaire verzorging zoals 
het verzorgen van huidirritaties en het voorkomen van drukletsels” (Decreet ZBV); “De patiënt/
resident helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel 
van een distributiesysteem, door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en geper-
sonaliseerd” (Zorgkundigenbesluit) – “bijstand bij het gebruik van orale geneesmiddelen” (Decreet 
ZBV); “pedagogische of agogische ondersteuning, waartoe onder meer de volgende activiteiten 
behoren: ondersteuning bij de verzorging of opvoeding van kinderen” (Decreet ZBV) – “Onder uit-
oefening van de klinische orthopedagogiek wordt verstaan het, in een wetenschappelijk referentie-
kader van de klinische orthopedagogiek, gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die de 
preventie, het onderzoek en het opsporen van problemen in verband met de opvoeding, het gedrag, 
de ontwikkeling of de scholing bij personen tot doel hebben en de behandeling of de begeleiding 
van die personen” (toekomstig art. 68/2 , §3 WUG). 

91. W. Dijkhoffz en M. Eggermont, “Het verpleegkundig beroep” in F. Dewallens en T. Vanswee-
velt (eds.), Handboek gezondheidsrecht. Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014, (823) 824.
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overheid en de deelstaten over de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners en 
WUG-beroepsbeoefenaren werkzaam in de thuiszorg.92 Momenteel bestaan er voor 
drie sectoren protocolakkoorden over de relatie tussen beide categorieën zorgver-
strekkers: de thuiszorg, de kinderopvang en de sector voor hulp aan personen met 
een handicap.93 Die bepalen dat niet alle activiteiten die tot het takenpakket van 
een verpleegkundige behoren exclusief zijn voorbehouden aan WUG-beroepsbe-
oefenaren en dat activiteiten ter ondersteuning van het dagelijkse leven, die ook 
door mantelzorgers zouden kunnen worden verricht, autonoom kunnen worden 
uitgevoerd door zorg- en bijstandsverleners. Daarnaast somt elk protocolakkoord 
activiteiten op die “overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78” enkel kunnen wor-
den verricht door een zorg- en bijstandsverlener mits daarover duidelijke afspraken 
worden gemaakt; zorg- en bijstandsverleners kunnen nooit autonoom beslissen tot 
het uitvoeren van deze activiteiten. Het is ons een raadsel welke WUG-bepaling(en) 
de protocolakkoorden bedoelen. De WUG voorziet immers geen uitzondering(en) 
voor zorg- en bijstandsverleners om, onder welke voorwaarden ook, voorbehouden 
activiteiten te verrichten. De protocolakkoorden zoeken goed bedoeld naar een lo-
gische taakverdeling tussen WUG-beroepsbeoefenaren en zorg- en bijstandsverle-
ners, maar bieden evenmin als het decreet een sluitend kader rond activiteiten die 
voor dubbele kwalificatie vatbaar zijn. Het zijn immers ‘maar’ protocolakkoorden. 
Enkel een wetswijziging op federaal niveau of een KB dat niet-voorbehouden ADL 
oplijst zou elke onzekerheid weg kunnen nemen. Ook dit verhaal illustreert de 
ontsporing van de WUG.

V.   Krachtlijnen van de toekomstige wet 

24. Nakende herziening WUG – Het federaal regeerakkoord bepaalt: “Het KB-
nummer 78 wordt grondig herzien. De competenties van de beoefenaars van een 
gezondheidszorgberoep worden uitgezuiverd en herschikt overeenkomstig het prin-
cipe van de subsidiariteit, waarbij de taken worden toegewezen aan die zorgver-
leners die de vereiste zorg op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle wijze kunnen 

92. De federale ministerraad had een beroep tot vernietiging van het decreet ingesteld, maar deed ver-
volgens afstand van geding omwille van het protocolakkoord: GwH 17 maart 2010, nr. 28/2010; 
Protocolakkoord 14 december 2009 betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de 
erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn 
in de thuiszorg, BS 20 januari 2010. 

93. Protocolakkoord 24 februari 2014 betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de 
erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn 
in de thuiszorg, BS 20 juni 2014 (ed. 4); Protocolakkoord 24 februari 2014 betreffende de relatie 
tussen de personen die erkend zijn door Office de la Naissance et l’Enfance, de personen die te-
werkgesteld zijn in een door Kind en Gezin vergunde of erkende opvang of opvang met een attest 
van toezicht van Kind en Gezin, personen die zelfstandig zijn of werkzaam zijn binnen diensten 
erkend door de Duitstalige Gemeenschap en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen, BS 8 
mei 2014 (ed. 2); Protocolakkoord 24 februari 2014 betreffende de relatie tussen de beroepsbeoe-
fenaars die in de sector voor hulp aan personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars 
van gezondheidszorgberoepen, BS 20 juni 2014 (ed. 4). 
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verlenen. Er wordt meer aandacht besteed aan de organisatie van multidiscipli-
naire samenwerking. De regelgeving betreffende het erkennen en toekennen van 
sub- en superspecialisaties wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.”94

25. Uitgangspunten herziening – Bij het opmaken van een nieuwe wet op de ge-
zondheidszorgberoepen dient het belang van de patiënt/cliënt voorop te staan en 
moet getracht worden tegemoet te komen aan de knelpunten van de huidige wet. 
Dit betekent vooreerst dat de toekomstige wet van goede kwaliteit dient te zijn: 
vrij van slordigheden en met een duidelijke, sluitende systematiek. Die systema-
tiek moet beantwoorden aan maatschappelijke behoeften, zodat er geen kloof zal 
gapen tussen de toekomstige wet en de (wenselijke) praktijk. De wetgever moet 
er met andere woorden naar streven slechts onwenselijke en strafwaardige situa-
ties onwettig en strafbaar te maken. Twee cruciale vragen waarover de wetgever 
zich daarbij moet buigen zijn: ‘welk handelen moet voorbehouden worden aan 
door de wet aangeduide personen?’ (externe afbakening) en ‘welke van die perso-
nen moeten welke bevoegdheden krijgen ten aanzien van dat handelen?’ (interne 
afbakening).

26. Externe afbakening – Het voorbehouden van handelingen in de gezondheids-
zorg aan daarvoor deskundig geachte personen is een belangrijk beschermingsme-
chanisme, want het weert ondeskundigen van de ‘markt’. Om die reden lijkt hele-
maal niets voorbehouden in een sector waar leven en gezondheid op het spel staan, 
niet wenselijk.95 Te veel voorbehouden kan zich echter tegen de patiënt/cliënt en 
de samenleving keren, als het een hinderpaal vormt voor optimale zorg. Moest de 
wetgever het huidige WUG-voorbehoud willen doen krimpen, wat ons aangewe-
zen lijkt, kan dat op twee (eventueel combineerbare) manieren. 

Ten eerste zou het voorbehouden materieel handelingsgebied (dat onder de huidige 
WUG erg ruim is en héél de geneeskunde, verpleegkunde … omvat) ingeperkt kun-
nen worden. Dit kan om een beperkte inperking en dus ‘vrijmaking’ gaan, waarbij 
bijvoorbeeld slechts de handelingen op de lijn met zorg- en bijstandsverlening van 
het voorbehoud worden uitgesloten om een gespannen verhouding met de Vlaamse 
regelgeving te vermijden. De ‘vrijmaking’ kan ook ingrijpender, door het voorbe-
houd bijvoorbeeld in te perken tot een harde kern van ‘gevaarlijke’ handelingen. 
Een kleiner voorbehouden materieel handelingsgebied zou ademruimte en rechts-
zekerheid creëren in het ‘vrijgemaakte’ gebied, zowel voor informele zorgverstrek-
kers (d.i. mantelzorgers en vrijwilligers) als voor professionals.

94. Federaal regeerakkoord, 9 oktober 2014, 62. Zie ook Algemene Beleidsnota Gezondheidszorg, 25 
oktober 2014, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 0588/007, 13.

95. Zie in dit verband Geens, Het vrij beroep. Enkele theoretische beschouwingen aan de hand van 
een vergelijkende studie naar Belgisch recht van de reglementering ter zake van de beroepen arts, 
advocaat, architect en bedrijfsrevisor, onuitg. doctoraatsthesis Rechten K.U.Leuven, 1986, nrs. 
506 en 509. Afstappen van het voorbehoud van de uitoefening van beroepsactiviteiten van bepaalde 
beroepen lijkt overigens niet EU-conform in het licht van art. 21 (6) Richtlijn Europees Parlement 
en Raad nr. 2005/36/EG, 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties, 
Pb.L. 30 september 2005, afl. 255, 20.
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Nederland heeft een twintigtal jaren geleden de stap gewaagd van een systeem 
waarbij op het hele terrein van de geneeskunst een verbod van beroepsuitoefening 
behoudens wettelijk erkende bevoegdheid gold (integraal verbod), naar een sys-
teem waarbij zo’n verbod maar bepaalde deelgebieden van de gezondheidszorg 
(m.n. de ‘voorbehouden handelingen’) bestrijkt (partieel verbod).96 In de andere 
deelgebieden van de gezondheidszorg is de beroepsuitoefening in beginsel vrij. De 
Nederlandse lijst van voorbehouden handelingen werd opgesteld met in het achter-
hoofd onder meer de vraag welke handelingen een aanmerkelijk gevaar voor leven 
of gezondheid van patiënten opleveren indien uitgevoerd door ondeskundigen.97 
‘Titelbescherming’ fungeert als beschermingsmechanisme voor de patiënt binnen 
de vrije deelgebieden. De Nederlandse wet behoudt het voeren van bepaalde titels 
(bv. arts, verpleegkundige …) voor aan personen die aan zekere (kwaliteits)eisen 
voldoen. Deze titels zijn een hulpmiddel voor de patiënt om deskundigen van on-
deskundigen te onderscheiden. Naast deze publieksvoorlichtende functie hebben 
de titels een meer subtiele sturende functie in de zin dat zorginstellingen en zorg-
verzekeraars erop inspelen bij aanwervingen en zorginkoop.

Moest de Belgische wetgever er ook voor kiezen om een kleiner materieel han-
delingsgebied te gaan voorbehouden, zou een systeem van titelbescherming met 
daarop afgestemde erkenningsnormen en terugbetalingsregels dus een vorm van 
bescherming voor de patiënt/cliënt in het vrijgemaakte gebied kunnen bieden. Voor 
(bepaalde) WUG-beroepsbeoefenaren zou meer vrij gebied inboeten aan beroeps-
bescherming betekenen. 

Een tweede manier om het huidige WUG-voorbehoud te doen krimpen, is om de 
modaliteiten waaronder het (al dan niet kleiner geworden) materieel handelingsge-
bied wordt voorbehouden, te wijzigen. Zo zou men niet het eenmalig of gewoon-
lijk, maar het ‘beroepshalve’ betreden van (onderdelen van) dat gebied kunnen 
voorbehouden.98 Voor mantelzorg zou de weg dan open liggen. Afhankelijk van 
wat men onder ‘beroepshalve’ verstaat zou nog meer ‘vrijgemaakt’ worden. Han-
delen in het kader van eender welk beroep is iets anders dan handelen in het kader 
van een beroep waarvan het verlenen van gezondheidszorg (onderscheiden van 
zorg- en bijstandsverlening) het hoofdbestanddeel vormt. Hanteert men de tweede, 
striktere interpretatie, dan ontziet men bijvoorbeeld leerkrachten, maar ook op-
voeders en kinderbegeleiders zodat een gespannen verhouding met de Vlaamse 
regelgeving wordt vermeden. Voorts zou de wetgever kunnen preciseren dat slechts 
het ‘buiten noodzaak’ verrichten van voorbehouden handelingen verboden en/of 
strafbaar is, opdat noodzakelijke hulp met zekerheid buiten wat verboden is valt 
(ook bij ‘gewoonlijk’ of ‘beroepshalve’ handelen).

96. Wet 11 november 1993 houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele ge-
zondheidszorg, Stb. 1993, 655 (verder ‘Wet BIG’; deze wet trad gefaseerd in werking).

97. J.C.J. Dute, R. Verkaik, R.D. Friele en J.K.M. Gevers, Voorbehouden handelingen tegen het 
licht. De regeling van artikel 35-39 Wet BIG heroverwogen, AMC/universiteit van Amsterdam, 
2009, 28.

98. De huidige WUG stelt wel al het onbevoegd verrichten van verpleegkundige A-activiteiten maar 
strafbaar indien de bedoeling om daar financieel voordeel uit te halen voorhanden is.
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27. Interne afbakening – Eens beslist is wat aan door de wet aangeduide perso-
nen wordt voorbehouden, moet bepaald worden wie van hen welke bevoegdheden 
krijgt. Een abstracte regel als ‘wie bekwaam is, is bevoegd’ zou mooi zijn, maar 
of deze voldoende duidelijkheid biedt en werkbaar is, is de vraag (want dit vereist 
wellicht een ingenieus registratiesysteem van bewezen competenties of een goed 
uitgebouwde zelfregulering...). Meer voor de hand liggend is om bevoegdheden 
toe te kennen aan beroepsgroepen. Een uitdrukkelijke bekwaamheidseis kan (en 
dient volgens ons) wel sluitregel (te) zijn ten aanzien van aan beroepsgroepen toe-
gekende bevoegdheden. Die eis houdt in dat een zorgverlener zich binnen zijn 
bevoegdheidsdomein (toegekend aan een beroepsgroep) dient te beperken tot han-
delen waartoe hij (als individu) bekwaam is. Voor problemen die zijn kennen en 
kunnen te buiten gaan, dient hij de patiënt/cliënt toe te leiden naar de juiste (be-
voegde en bekwame) zorgverlener. 

Welke beroepsgroepen precies welke bevoegdheden toegekend moeten krijgen, is 
een vraagstuk dat nader onderzoek verdient.99 Wel kunnen we de wetgever alvast 
aanraden bij het toewijzen van bevoegdheden uit te gaan van de realiteit dat be-
roepsdomeinen overlappen. Formuleringen als ‘niemand mag die niet’ of ‘alleen 
die mag dat’ worden daarom beter achterwege gelaten. Dit noopt immers tot het 
formuleren van uitzonderingsbepalingen voor de overlappende onderdelen, wat 
kan uitmonden in een ingewikkeld kluwen van regels en uitzonderingen. Wat ex-
clusieve en gedeelde bevoegdheden zijn, kan meer impliciet blijken uit positieve 
omschrijvingen van bevoegdheidsdomeinen. Deze omschrijvingen kunnen gede-
tailleerd zijn of globaal. Een vermeend voordeel van nauwgezette omschrijvingen, 
in lijsten, is dat ze duidelijkheid zouden bieden, een enorm nadeel is dat ze verstik-
kend zijn. Het grote voordeel van globale omschrijvingen is de kleinere kans op 
verstikking, doordat er ruimte voor interpretatie en dus flexibiliteit is. De keerzijde 
van ruimte voor interpretatie is de kans op onduidelijkheid. Hierop zou zelfregu-
lering een antwoord kunnen bieden: het zou aan de beroepsgroepen zelf kunnen 
toekomen om in onderling overleg en met inspraak van de patiënt/cliënt, de ver-
schillende beroepsinhouden in te vullen, op evolutieve wijze.

Het wettelijk toewijzen van bevoegdheden veronderstelt bepalen wie in hoeverre 
autonoom mag handelen en/of in hiërarchisch verband. Verschillende beroepen 
verdienen in de toekomst allicht meer autonomie en verantwoordelijkheid dan ze 
vandaag in het kader van de WUG hebben. Die onderscheidt duidelijk enkele op-
perberoepen van hulpberoepen, terwijl meer evenwaardigheid op zijn plaats lijkt. 
Aan meer autonomie zou wel iets vast kunnen hangen, zoals de onderwerping aan 
tuchtrecht, dat meer dan nu zou kunnen opgevat worden als een instrument om 
kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen. Waar een hiërarchisch verband in 

99. Daarbij komen deelvragen als deze kijken: moeten verpleegkundigen een (beperkte) voorschrijf-
bevoegdheid krijgen? moet de ‘physician assistant’ geïntroduceerd worden in België? wie moet de 
rol van ‘zorgcoördinator’ kunnen opnemen? moeten apothekers bv. vaccinaties kunnen toedienen? 
moeten ‘biomedische wetenschappers’ een plaats in de wet krijgen? welke beroepen krijgen best 
een regeling bij wet, welke één bij besluit? Enzoverder.
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(onderdelen van) de beroepsuitoefening toch wenselijk zou blijken, dient dat om 
het juiste verband op het juiste moment te kunnen gaan. Een hiërarchisch verband 
kan immers verschillende vormen aannemen: van los (bv. handelen op doorverwij-
zing van een arts) tot vast (bv. handelingen uitvoeren samen met een arts, waarbij 
direct visueel en verbaal contact met deze bestaat), van voorwaardelijk (een ‘als-
dan-opdracht’ of staand order) tot ogenblikkelijk, van generiek (bv. een opdracht 
aan een team of concrete zorgverstrekker tot een globaal omschreven behande-
ling) tot specifiek (een opdracht aan een concrete zorgverstrekker tot een concrete 
prestatie).

Een bevoegdheidstoebedeling zou ook de vorm kunnen aannemen van het aanwij-
zen van degenen die mogen indiceren tot het voorbehouden handelen en de uitvoe-
ring ervan (onder voorwaarden) kunnen delegeren aan niet nader benoemde an-
deren, die de opdrachtgevers zelf aanduiden. Een dergelijke regeling bestaat voor 
de ‘voorbehouden handelingen’ in Nederland. Onze huidige WUG werkt anders 
in de zin dat deze niet alleen opdrachtgevers maar ook opdrachtnemers expliciet 
aanwijst. Het Nederlandse systeem is flexibeler; enkele opperberoepen hebben wel 
in de hand wie anders wat mag. 

Tot slot wijzen we erop dat een bevoegdheidstoebedeling flexibeler gemaakt kan 
worden door een experimenteermogelijkheid te voorzien in de wet, op grond waar-
van op soepele wijze (door de uitvoerende macht) een (al dan niet nieuwe) beroeps-
groep tijdelijk bepaalde bevoegdheden toegewezen kan krijgen. 

28. Besluit – Samengevat pleiten we voor een helder juridisch kader dat kwaliteits-
volle zorg stimuleert. Meer ademruimte bieden aan de professionele sector en voor 
informele zorgverstrekking dan de huidige WUG, verantwoorde ‘ont-regeling’ van 
de zorg in het belang van de patiënt/cliënt, lijkt ons cruciaal. 
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I.   Inleiding

Veranderende technologie verandert ook het werk. Ondernemingen maken reeds 
intensief gebruik van nieuwe technologieën die de productiviteit van werknemers 
verhogen, de veiligheid van het bedrijf optimaliseren, enzovoort. Werkgevers be-
schikken daarmee tevens over een groot arsenaal aan vernuftige middelen om hun 
klassieke patronale rechten uit te oefenen en het werk in de onderneming te orga-
niseren. Daarnaast bestaan er inmiddels heel wat hulpmiddelen om werknemers 
slimmer, gezonder en controleerbaarder te maken. Daarmee kunnen werkgevers 
veel over hun werknemers te weten komen. De hoeveelheid informatie die de 
werkgever daardoor verkrijgt gaat alleen maar verder toenemen met de technologi-
sche ontwikkelingen die voor de deur van de onderneming 3.0 staan.

In onze tijd van dynamische ontwikkeling wordt het fundamenteel recht op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer meer dan ooit erkend. Ook voor 
werknemers.

Om het privacy- en gegevensbeschermingsrecht voor te bereiden op de onderne-
ming 3.0 trachten we in deze bijdrage een begin van richting aan te wijzen, zonder 
hierbij te kiezen voor een specifieke invulling van oplossingsroute. Hoe kunnen de 
bestaande privacy- en gegevensbeschermingsregimes eraan bijdragen om vertrou-
wen te wekken en zekerheid te bieden voor een in mensenrechtelijk perspectief 
verantwoorde toepassing van allerhande technologische snufjes in de onderneming 
3.0? Dat is de vraag waarop we in deze bijdrage – zij het slechts in eerste aanzet 
– een antwoord trachten te geven. Met het begrip onderneming 3.0 verwijzen we 
naar de onderneming van de toekomst, waarin het Internet of Things volop realiteit 
zal zijn. Internet of Things is de techniek waarbij gebruiksvoorwerpen en toestel-
len (objecten) op het internet worden aangesloten en daardoor gegevens kunnen 
verzenden en ontvangen. Doordat deze objecten zelfstandig informatie kunnen ver-
zamelen en verwerken, kunnen computers meer accurate en snellere beslissingen 
maken. Momenteel bestaat er nog geen Internet of Things; maar we evolueren wel 
in die richting. Er bestaan reeds tal van toepassingen die in de onderneming hun 
nut hebben bewezen en die later waarschijnlijk deel gaan uitmaken van het Internet 
of Things. 

In afdeling II wordt dieper ingegaan op de technologische veranderingen die in 
de onderneming 3.0 kunnen worden verwacht en wat de gevolgen hiervan zijn 
voor de werknemers. In afdeling III wordt het regelgevend kader rond privacy- en 
gegevensbescherming op het werk toegelicht samen met de zwakheden van het 
bestaande systeem. In afdeling IV wordt met een blik op de toekomst een eerste 
aanzet van richting voor het recht gegeven om een rol te spelen bij de bescherming 
van werknemers in de onderneming 3.0. In afdeling V wordt deze bijdrage kort 
besloten.
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II.   Technologie in de onderneming 3.0

Vooraleer na te gaan welke zekerheden privacy- en gegevensbeschermingsrecht 
aan werknemers kan bieden in de onderneming 3.0, wordt in deze afdeling kort 
ingegaan op de bijzonderheden van de recente en opkomende ontwikkelingen door 
het Web 3.0. Veel volgt uit de automatisering van verschillende processen, de tech-
niek om informatie op te slagen in de ‘cloud’, het vergemakkelijken van de opslag 
van gegevens, de alomtegenwoordigheid van mobiele technologieën en de ver-
schillende toepassingsmogelijkheden van het Internet of Things.

Daar waar computers vroeger hele kamers in beslag namen, kunnen zij nu zelfs 
op het lichaam gedragen worden. Er kan een onderscheid worden gemaakt tus-
sen verschillende toepassingen. Zo bestaan er bijvoorbeeld wearables die gericht 
zijn op interne lichaamsdata, zoals stappentellers. Daarnaast zijn er augmentables, 
die gegevens uit de omgeving van de gebruiker verzamelen om de zintuigen te 
versterken en aan te vullen, zoals de slimme brillen. Er zijn surroundables die een 
combinatie van interne lichaamsgegevens met gegevens uit de omgeving van de 
gebruiker combineren. Er zijn enchantables, die verwijzen naar alledaagse objec-
ten die worden uitgerust met slimme technologie, zoals lampen met ingebouwde 
bewegingssensoren. Ten slotte zijn er nog biohackables en swallowables die in het 
lichaam worden opgenomen/geïmplanteerd, zoals de digitale pil waarbij met een 
uniek signaal gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.1

Het gebruik van deze toepassingen in de onderneming kan zowel vanuit het per-
spectief van de werknemer als vanuit het perspectief van de werkgever worden 
benaderd. Enerzijds kunnen werknemers persoonlijke objecten, die verbonden zijn 
met het internet en die signalen ontvangen en verzenden, in de onderneming binnen 
brengen. Wanneer een werknemer thuis zijn belichting aanpast aan zijn gemoeds-
toestand, kan hij hiervoor een chip implanteren om het licht op zijn gemoed af 
te stemmen. Die chip kan uiteraard niet worden uitgenomen telkens wanneer de 
werknemer naar zijn werk vertrekt.

Anderzijds, hebben werkgevers baat bij het invoeren van allerlei technologische 
toepassingen. Er zijn tal van redenen waarvoor technologie kan worden ingescha-
keld. Denk bijvoorbeeld aan metingen van industriële productieprocessen om de 
productiviteit en bedrijvigheid in de onderneming te verhogen. Denk ook aan de 
veiligheidsprocedures om de veiligheid van alle schakels in de onderneming, zoals 
de werknemers, de infrastructuur en de netwerken, te waarborgen. Daarnaast kun-
nen nieuwe technologieën ook worden ingegeven door tal van andere, meer maat-
schappelijke overwegingen, zoals bijvoorbeeld energie-bezuinigende toepassingen 
om de ecologische efficiëntie in de onderneming te optimaliseren.

1. Zie een recente toepassing van deze pil door een Zweeds bedrijf: http://www.jobat.be/
nl/artikels/zweeds-bedrijf-plant-chip-in-bij-werknemers/?utm_medium=content&utm_
source=standaard&utm_campaign=artikel-nieuws&utm_content=blok2. 
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Deze toepassingen kunnen gericht zijn op de werknemers of op de ondernemings-
infrastructuur. Zo kunnen geautomatiseerde machines repetitieve taken uitvoeren 
of kunnen slimme toestellen agenda’s synchroniseren en vergaderruimtes boeken. 
De temperatuur in vergaderruimtes kan zelfs automatisch worden geregeld op basis 
van de agenda’s van de werknemers. Kantoren kunnen gebruik maken van slimme 
LED lichtjes die het licht aanpassen aan het tijdstip en de omstandigheden waarin 
een werknemer de ruimte binnenkomt. Deze lichtjes maken gebruik van sensoren 
die beweging en warmte detecteren om de bezetting van de ruimte na te gaan. 
Als niemand aanwezig is, zal het licht niet branden en zal de verwarming niet 
opspringen. Een volgende stap is om het poetspersoneel op de hoogte te bren-
gen van de niet gebruikte ruimtes, zodat deze niet onnodig worden opgeblonken. 
Deze informatie kan ook worden gebruikt om het bestuur van de onderneming in 
te lichten over de onderbezetting van grote vergaderruimtes, en om een tekort aan 
kleine vergaderzalen aan te tonen. Een hele andere toepassing is de controle van het 
benzinegebruik van bedrijfsvoertuigen. Via computerprogramma’s kan het benzi-
negebruik van de wagen gedetailleerd per minuut worden opgevolgd. Hoewel deze 
gegevens niet door de gebruiker van het voertuig zelf worden aangeleverd, geeft 
deze toepassing wel heel wat informatie over de gebruiker vrij.

Nieuwe technologieën kunnen ook rechtstreeks door de werknemer worden toe-
gepast. Zo kan, de werknemer de mogelijkheid worden geboden om via een dash-
board alle voor hem relevante werkinformatie op te vragen. Dit bevordert de ef-
ficiëntie en de organisatie van het werk in de (virtuele) werkplek. Iets anders zijn 
de stappentellers die gebruikt worden om werknemers gezonder te laten leven, om 
ziekteverzuim te verminderen, of zelfs om beweging in verband te brengen met de 
ziektekosten van de werknemers. Stappentellers kunnen daarnaast ook gebruikt 
worden om na te gaan hoeveel stappen een bepaalde werknemer moet nemen om 
een bepaalde taak uit te voeren. Een andere manier om het productieproces te be-
vorderen is via slimme brillen. Deze kunnen gebruikt worden door werknemers in 
opslagplaatsen om sneller en nauwkeuriger de stock na te gaan. Een ander voor-
beeld is de badge waarin een combinatie van microfoons, infrarood sensors, ver-
snellingsmeter en Bluetooth sensoren de toon, het volume en het tempo van de 
werknemer’s stem kunnen volgen. Op die manier kan het spreekpatroon van een 
werknemer, de stemintonatie, de interactie met anderen en zelfs de houding van een 
persoon worden gevolgd. Ook deze informatie kan gelinkt worden aan de producti-
viteit van werknemers. Locatiegegevens kunnen dan weer gebruikt worden om na 
te gaan wanneer een werknemer niet op tijd zal aankomen op een vergadering om 
zo de afspraak te verwittigen van de vertraging. Voor de veiligheid van de werk-
nemer en van anderen kunnen bovendien via een polsband of via de gelaatsuit-
drukkingen van een chauffeur vermoeidheid worden gemeten. Zijn stoel kan gaan 
trillen wanneer vermoeidheid wordt gedetecteerd of de bijrijder in de slaapcabine 
kan worden gewaarschuwd. Al deze toepassingen doen de grens tussen machine 
en mens vervagen. Beslissingen worden genomen door een machine en de meest 
intieme gegevens van mensen worden hiervoor verwerkt (intieme technologie). 
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Het (toekomstig) gebruik van deze nieuwe technologieën zal verschillende gevol-
gen hebben voor de werknemer. Ten eerste zal de grens tussen privéleven en profes-
sioneel leven verder vervagen. Enerzijds laten deze toepassingen flexibeler werken 
toe, anderzijds brengen werknemers hun privéleven hierdoor steeds vaker op de 
werkvloer. Ten tweede zal de werkgever toegang krijgen tot meer informatie en tot 
meer categorieën van informatie. Veel van de nieuwe toepassingen die zijn gericht 
op veiligheid gebruiken zeer persoonlijke informatie van de gebruikers om risico’s 
te voorspellen. Denk bijvoorbeeld aan de polsbandjes die via het stressniveau van 
de werknemer zware machines automatisch kunnen stilleggen. De gegevens die 
hiermee worden verzameld zijn medische gegevens van de werknemer. Dit hangt 
nauw samen met het derde gevolg van het gebruik van nieuwe toepassingen. Het 
gedrag van werknemers zal steeds nauwkeuriger en accurater kunnen worden op-
gevolgd en geanalyseerd. Zeker in combinatie met complexe big data technieken, 
kan deze informatie voor werkgevers een grote meerwaarde betekenen. Zo kunnen 
ze op zeer nauwkeurige wijzen veiligheidsinbreuken voorspellen en voorkomen, 
en kan zelfs het ongewenst vertrek van een werknemer worden vermeden.2

Hoewel deze toepassingen ongetwijfeld hun praktisch nut zullen kunnen bewij-
zen, worden zij geconfronteerd met het grote struikelblok van de rechten van 
de werknemer op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en van zijn 
persoonsgegevens.

III.   Privacy- en gegevensbescherming van werknemers in 
de onderneming van vandaag

§1. Wetgevend kader in vogelvlucht

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de communicatie en de persoons-
gegevens van werknemers worden op verschillende wijzen en niveaus gewaar-
borgd. Langs de ene kant genieten zij de bescherming die voor elk individu bestaat, 
langs de andere kant genieten zij van specifieke beschermingsmechanismen die 
enkel voor werknemers gelden.

In de volgende paragraaf worden enkele van deze bepalingen nader toegelicht aan 
de hand van enkele recente zaken uit de rechtspraak. Verder wordt in deze bijdrage 
grotendeels volstaan met een verwijzing naar de algemene kernbepalingen van de 
bescherming van het recht op privacy en gegevensbescherming.

Voor wat betreft de algemene bescherming van het recht op privacy en gegevens-
bescherming, die ieder individu geniet zijn voornamelijk van belang: artikel 8 

2. M. Caproni en M. Truyens, “Big Data... Big Deal? Toepassing en knelpunten in het arbeidsrecht”, 
Oriëntatie 2015, afl. 6, 119.
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van het Europees Verdrag van de rechten van de mens3, de artikelen 7 en 8 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie4, de Europese Richtlijn 
95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege-
vens5, artikel 22 van de Belgische Grondwet6, artikel 314bis van het Strafwetboek, 
de Wet elektronische communicatie7, en de Wet verwerking persoonsgegevens8. 
Zeer beknopt volgt uit de samenlezing van deze bepalingen dat (1) de persoonlijke 
levenssfeer van individuen (en zo ook werknemers) wordt beschermd, dat (2) de 
inmenging met de persoonlijke levenssfeer van individuen in bepaalde omstan-
digheden verboden is, en anders slecht toelaatbaar is wanneer aan het legaliteits-, 
legitimiteits-, en proportionaliteitsbeginsel is voldaan, en dat (3) de verwerking 
van persoonsgegevens enkel is gerechtvaardigd wanneer de gegevens rechtmatig 
worden verwerkt met respect voor de beginselen uit de wet. 

Naast de algemene bescherming genieten werknemers ook van de bijzondere 
bescherming uit de specifieke regelgeving betreffende de bescherming van hun 
persoonlijke levenssfeer in de onderneming. Zo werden in België verschillende 
collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten om in een concretere privacybescher-
ming van werknemers te voorzien. Voor wat betreft de camerabewaking op de ar-
beidsplaats bepaalt cao nr. 68 van 16 juni 1998 de voorwaarden en beginselen van 
dit soort toezicht.9 Voor wat betreft de elektronische controle van de arbeid werd 
een specifiek regime ontwikkeld dat is vastgelegd in cao nr. 81 van 26 april 2002.10 
Kortom, naast de privacybescherming die werknemers genieten als individu en ge-
gevensbescherming als betrokkene, genieten zij ook van specifieke beschermings-
regimes als werknemer in de onderneming.

3. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en fundamentele vrijheden van 
4 november 1950, zoals gewijzigd door protocollen nrs. 11 en 14, met de aanvullende protocollen 
nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13, B.S. 19 augustus 1955, err. B.S. 29 juni 1961 (hierna: EVRM). 

4. Artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Pb.C. 326/391, 26 
oktober 2012. 

5. Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Pb.L. 281/31, 23 november 1995. 

6. Artikel 22 van de Gecoördineerde Belgische Grondwet van 17 februari 1994, B.S. 17 februari 1994.
7. Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, B.S. 20 juni 2005.
8. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993.
9. Cao nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten 

opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats van 16 juni 1998, geratificeerd door het K.B. 
van 20 september 1998, B.S. 2 oktober 1998 (hierna: cao nr. 68).

10. Cao nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de 
controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens van 26 april 2002, geratificeerd door 
het K.B. van 12 juni 2002, B.S. 29 juni 2002 (hierna: cao nr. 81).
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§2. Capita selecta van recente toonaangevende zaken

A.  Bărbulescu zaak

Veruit de meest toonaangevende recente zaak binnen de draagwijdte van deze bij-
drage, is de Bărbulescu zaak, waarover het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens zich recent heeft uitgesproken.11 

De feiten in deze zaak waren als volgt. Een Roemeense werknemer was ontslagen 
omdat hij het materiaal van zijn werkgever had gebruikt voor privécommunicatie. 
Persoonlijk gebruik van bedrijfsmateriaal werd uitdrukkelijk door het onderne-
mingsbeleid verboden. De werknemer had voor de uitvoering van zijn taken een 
Yahoo Messenger account moeten aanmaken om op vragen van klanten te antwoor-
den. Na een zekere periode werd hij ervan op de hoogte gebracht dat zijn commu-
nicatie was gecontroleerd en dat uit deze controle bleek dat hij Yahoo Messenger 
voor persoonlijke doeleinden gebruikt had. De werknemer ontkende dit persoonlijk 
gebruik uitdrukkelijk. Om deze ontkenning te weerleggen kwam de werkgever met 
een uitgebreid verslag waaruit bleek dat de werknemer zijn professioneel Yahoo 
Messenger account had gebruikt om berichten te sturen aan zijn verloofde en zijn 
broer, en dat hij bovendien ook had ingelogd in zijn persoonlijk Yahoo Messenger 
account. De werknemer werd om die redenen ontslagen. De zaak kwam voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat de werknemer meende dat de 
beslissing om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen was gesteund op een schen-
ding van zijn recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en zijn 
communicatie uit artikel 8 van het EVRM, en dat de nationale gerechten hadden 
gefaald deze rechten te waarborgen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt eerst dat de werknemer 
kan rekenen op bescherming van zijn privéleven op het werk. Onder deze bescher-
ming vallen niet enkel brieven, maar ook telefooncommunicatie, e-mails, en alle 
andere elektronische communicatie.12 Zelfs de datum en de duur van telefoonge-
sprekken valt onder de bescherming aangezien deze informatie een integraal be-
standdeel vormt van de communicatie per telefoon.13

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer reikt verder dan de bescherming 
van de puur private omgeving van het individu sensu stricto. Om in een concrete 
situatie na te gaan of er sprake is van een inmenging in het privéleven hanteert het 
Europees Hof het criterium van de redelijke privacy-verwachtingen.14 Dit is geen 
subjectief criterium, maar houdt rekening met de concrete omstandigheden van de 

11. EHRM 16 januari 2016, Bărbulescu t. Roemenië. 
12. EHRM 25 juni 1997, Halford t. VK, §44; EHRM 3 april 2007, Copland t. VK, §41
13. EHRM 3 april 2007, Copland t. VK, §43.
14. Zie hierover voor arbeidszaken, bijvoorbeeld: F. Hendrickx, Privacy en arbeidsrecht, Brugge, die 

Keure, 1999, 51; F. Raepsaet “Les attentes raisonnables en matière de vie privée”, J.T.T. 2011, afl. 
1095, 147 en 153.
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zaak (betrokken persoon, plaats en tijd). Zo kan bijvoorbeeld de publieke status 
van het betrokken individu een rol spelen.15 Het Europees Hof oordeelde reeds eer-
der dat individuen ook redelijke privacy-verwachtingen kunnen koesteren in een 
publiek kader door in contact te treden met de buitenwereld.16 Dit geldt ook voor 
de professionele verhoudingen van een individu. Werknemers ervaren immers een 
belangrijk deel van hun dagdagelijkse interacties met anderen op de werkvloer.17 
In het bijzonder voor de privacybescherming in de onderneming oordeelde het Hof 
dat de redelijke privacy-verwachtingen van de werknemer mede worden bepaald 
door de transparantie en de voorzienbaarheid van de inmenging en de rechten en 
vrijheden van anderen.18 Overigens wordt aangenomen dat door het aangaan van 
de arbeidsrelatie een werknemer impliciet toestemt met een zekere beperking van 
zijn fundamentele grondrechten, zoals het recht op privacy.19 De privacy van de 
werknemer wordt als zodanig gekwalificeerd door de arbeidsrelatie.20 De onder-
geschikte relatie die de werknemer met zijn werkgever aangaat veronderstelt im-
mers steeds een zekere mate van inmenging door de werkgever, bij de uitoefening 
van het instructie- en controlerecht. Zo schendt de werkgever die de gedetailleerde 
afrekening van de bedrijfsgsm van zijn werknemers controleert, de privacy-ver-
wachtingen van zijn werknemer niet.21 De werknemer kan zich eveneens niet op 
zijn redelijke privacy-verwachtingen beroepen wanneer hij sceptische en kritische 
uitlatingen doet over het beleid van zijn werkgever op het openbaar gedeelte van 
zijn Facebook-profielpagina – omdat deze informatie vrij toegankelijk is.22

In casu was het persoonlijk gebruik van bedrijfsmateriaal verboden. Hierdoor ver-
schilt deze zaak van de Halford en Copland zaak, waarin persoonlijk gebruik van 
bedrijfsmateriaal werd toegelaten, of minstens werd getolereerd. Niettemin was het 
Europees Hof van mening dat de werknemer nog steeds een redelijke verwachting 
kon hebben voor wat betreft de controle van zijn persoonlijk Yahoo Messenger 
account en mede omwille van de gevoeligheid van de informatie die in de com-
municatie met zijn verloofde en broer werd uitgewisseld.23

15. EHRM 25 oktober 2005, Wypych t. Polen (ontvankelijkheidsbelissing); EHRM 28 januari 2003, 
Peck t. VK, §62 (geen publieke figuur); EHRM 7 februari 2012, von Hannover t. Duitsland (2), 
§110. 

16. Zie, bijvoorbeeld: EHRM 28 januari 2003, Peck t. VK, §57.
17. Zie, bijvoorbeeld: EHRM 16 december 1992, Niemietz t. Duitsland, §28; EHRM 25 juni 1997, 

Halford t. VK, §42.
18. EHRM 25 juni 1997, Halford t. VK, §45; EHRM 16 februari 2000, Amann t. Zwitserland, §43; 

EHRM 3 april 2007, Copland t. VK, §42; F. Hendrickx, en A. Van Bever, “Article 8 ECHR: Judicial 
Patterns of Employment Privacy Protection”, in F. Dorssemont, K. Lörcher en I. Schömann (eds.), 
The European Convention on Human Rights and the Employment Relationship, Oxford, Hart Pu-
blishing, 2013, 185.

19. R. Delarue, “Bescherming van de privacy in de onderneming en de begrenzing van de patronale 
prerogatieven”, Soc.Kron. 1992, 135.

20. F. Hendrickx, Privacy en arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 1999, 47.
21. Arbh. Gent 12 mei 2014, J.T.T. 2014, afl. 20, 320. 
22. Arbh. Brussel 3 september 2013, J.T.T. 2013, afl. 1173, 497.
23. EHRM 16 januari 2016, Bărbulescu t. Roemenië, §45.
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Vervolgens onderzoekt het Europees Hof of Roemenië, in het licht van haar po-
sitieve verplichtingen onder artikel 8 van het EVRM, een billijk evenwicht heeft 
gewaarborgd tussen het recht op de bescherming van het privéleven en de commu-
nicatie van de werknemer enerzijds, en de belangen van de werkgever anderzijds. 
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is immers een contextueel recht 
dat moet worden geëvalueerd rekening houdende met de concrete omstandigheden 
van de zaak. Het is geen absoluut recht.24 In de onderneming dienen immers heel 
wat (op het eerste zicht tegenstrijdige) belangen met elkaar te worden afgewogen. 
Bijgevolg zal het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer steeds moeten worden beoordeeld ten aanzien van de rechten van an-
deren, zoals zijn werkgever en zijn collega’s. Zo heeft de werkgever bijvoorbeeld 
het recht om de arbeid te organiseren en te controleren en om veiligheidsmaatre-
gelen te nemen die nodig zijn voor de goede werking van de onderneming.25 In 
casu wijst het Europees Hof op het feit dat de werkgever enkel kennis nam van de 
inhoud van de berichten in de veronderstelling dat dit professionele communicatie 
was, aangezien de werknemer had ontkend zijn computer voor persoonlijke com-
municatie gebruikt te hebben.26 Bovendien wijst het Europees Hof op het feit dat 
de controle van de elektronische communicatie van de werknemer was gekaderd 
in een disciplinaire procedure en dat de ontslagbeslissing niet was gesteund op de 
eigenlijke inhoud van de persoonlijke berichten.27 Bovendien merkt het Europees 
Hof op dat zelfs zonder dat de werknemer schade aan zijn werkgever berokkende, 
het niet onredelijk is voor een werkgever om te willen controleren of werknemers 
hun professionele taken volbrengen tijdens de werkuren.28 Daarnaast stelt het Hof 
uitdrukkelijk dat de controle proportioneel was aangezien enkel de Yahoo Messen-
ger berichten werden gecontroleerd en de andere documenten op de computer van 
de werknemer buiten de controle vielen.29

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besluit dan ook dat in casu geen 
sprake was van een schending van artikel 8 van het EVRM en dat de autoriteiten 
niet hebben gefaald om het recht op bescherming van de werknemer billijk te ba-
lanceren met de belangen van de werkgever.30

24. Voor wat betreft artikel 8 EVRM, zie bijvoorbeeld: EHRM 15 juni 1992, Lüdi t. Zwitserland; 
EHRM 16 februari 2000, Amann t. Zwitserland. Voor wat betreft artikel 22 Gw, zie bijvoorbeeld: 
GwH 21 maart 2000, nr. 31/2002; 19 juli 2005, nr. 131/2005, B.5.1; 20 april 2005, nr. 69/2005, 
B.22.2; 18 oktober 2006, nr. 151/2006, B.5.5; 27 november 2008, nr. 170/2008, B.9.3.

25. Zie, bijvoorbeeld enkele toepassingen hiervan: betreffende de controle van het gebruik van be-
drijfsmateriaal: Arbh. Gent 28 juni 2010, J.T.T. 2011, afl. 1106, 366; betreffende de controle van 
e-mail van de werknemer: Arbh. Luik 20 september 2010, J.T.T. 2011, afl. 1090, 90; Oriëntatie 
2011, afl. 1, 26, weergave B. Paternostre.

26. EHRM 16 januari 2016, Bărbulescu t. Roemenië, §57.
27. EHRM 16 januari 2016, Bărbulescu t. Roemenië, §54, §58.
28. EHRM 16 januari 2016, Bărbulescu t. Roemenië, §59.
29. EHRM 16 januari 2016, Bărbulescu t. Roemenië, §60. 
30. EHRM 16 januari 2016, Bărbulescu t. Roemenië, §62.
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B. Track & Trace vonnis

De tweede zaak die in deze bijdrage wordt besproken is een vonnis van de arbeids-
rechtbank te Antwerpen van 13 februari 2015.31 Deze zaak wordt hier aangegrepen 
om de Belgische Wet verwerking persoonsgegevens wat nader toe te lichten. 

De feiten in deze zaak waren als volgt. Een ontslagen handelsvertegenwoordiger 
vorderde een schadevergoeding voor de schade die zijn ex-werkgever hem had 
berokkend. Zijn ex-werkgever had een Track & Trace systeem in zijn voertuig ge-
plaatst. Van dit volgsysteem was geen melding gemaakt in het arbeidsreglement en 
hiervoor was ook geen aangifte gedaan bij de Commissie voor de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. De controles van het volgsysteem liepen door tijdens 
de privéuren van de werknemer en tijdens het weekend.

De arbeidsrechtbank te Antwerpen bevestigt dat het Track & Trace systeem de 
verwerking van persoonsgegevens met zich brengt. Aangezien lokalisatiegegevens 
naar de identificatie van een werknemer op een bepaald tijdstip en een bepaalde 
plaats verwijzen, valt de verwerking van deze gegevens onder de bescherming van 
de Wet verwerking persoonsgegevens. Bovendien zijn deze gegevens lokalisatie-
gegevens zoals bedoeld in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie.32 De onrechtmatige verwerking van deze gegevens kan een schen-
ding van de individuele vrijheden met zich meebrengen, meer bepaald de vrijheid 
om onbewaakt te komen en te gaan, en het respect voor de persoonlijke en zelfs 
familiale levenssfeer.

De arbeidsrechtbank beschouwt vanuit de Wet verwerking persoonsgegevens 
voornamelijk de naleving van de finaliteits-, proportionaliteits-, transparantie- en 
toelaatbaarheidsbeginselen als essentiële waarborgen voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van werknemers. De arbeidsrechtbank gaat aan de hand 
van deze criteria na of het monitorsysteem dat is gekoppeld aan een GPS-naviga-
tiesysteem in het dienstvoertuig van de handelsvertegenwoordiger was toegestaan.

Zeer algemeen bepaalt artikel 4, §1, 1° van de Wet verwerking persoonsgegevens 
dat de verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig dient te gebeuren. 
Artikel 4, §1, 2° voegt daaraan toe dat de verwerking slechts is toegelaten voor een 
welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde. Latere ver-
werkingen zijn beperkt tot datgene wat verenigbaar is met de oorspronkelijke ver-
werking. Een systeem dat mogelijk maakt om werknemers precies te lokaliseren, 
moet dus beantwoorden aan welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven doeleinden, 

31. Arbrb. Antwerpen 13 februari 2015, nr. 13/1775/1, Soc.Kron. 2015, afl. 1, 18, noot N. Tine.
32. Zie hierover: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Advies nr. 12/2005 

van 7 september 2005 betreffende het wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers 
door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwa-
gens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, SA2/A/2005/013.
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om de installatie en het gebruik ervan te rechtvaardigen. Deze rechtvaardiging kan 
bijvoorbeeld bestaan met het oog op de veiligheid van de werknemer of omwille 
van de controle van het professioneel gebruik van een dienstvoertuig en de be-
hoorlijke uitvoering van het arbeidsregime. Daarnaast vereist het doelgebonden-
heidsbeginsel dat persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor een welbepaald, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde (specifiek doel) en dat het 
verder gebruik van de persoonsgegevens dient verenigbaar te zijn met het initieel 
doel van de verwerking (verenigbaar gebruik)33. In beginsel is het daarom niet 
toegelaten om persoonsgegevens die omwille van veiligheidsredenen werden ver-
zameld, voor andere doeleinden aan te wenden. Om na te gaan of verder gebruik 
van persoonsgegevens verenigbaar is met het legitiem doel van de oorspronkelijke 
verwerking, wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, i.e. de redelijke 
privacy-verwachtingen van de betrokkene en de toepasselijke wettelijke en regle-
mentaire bepalingen.34

Bovendien mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan wat toereikend en ter 
zake dienend is, uitgaande van de doeleinden waarvoor de gegevens worden ver-
werkt.35 Indien het systeem is geïnstalleerd met het oog op controle van de uitvoe-
ring van de taken die zijn toevertrouwd aan werknemers, dan zou dit een gerichte 
controle moeten zijn en moeten gerechtvaardigd worden door aanwijzingen die 
misbruik door bepaalde werknemers doen vermoeden. Een permanente controle 
waarbij er middels een lokalisatiesysteem een systematische lezing van de gere-
gistreerde gegevens plaatsvindt, moet daarom in principe als overmatig worden 
beschouwd. Niettemin kunnen regelmatigere controles gerechtvaardigd zijn in-
dien deze rechtstreeks verband houden met de aard van de te vervullen taken van 
de werknemer. Zeker wanneer het gaat om het beheer van de verplaatsingen van 
professionele voertuigen te optimaliseren. Nochtans mogen de voertuigen zelfs in 
dat geval niet permanent worden gevolgd. Volgens de arbeidsrechtbank zou min-
stens de mogelijkheid moeten bestaan om het systeem uit te schakelen buiten de 
werkuren. 

Bovendien mogen de gegevens niet langer worden bewaard dan wat noodzakelijk 
is voor de verwezenlijking van het vooropgestelde doel.36 Een werkgever kan dus 
in beginsel het personeelsdossier van zijn werknemer niet langer bijhouden dan 
noodzakelijk na het vertrek van de werknemer. Gegevens die onnauwkeurig of 
onvolledig zijn, moeten verwijderd of verbeterd worden.37 Hoewel niet expliciet 
opgenomen in de Wet verwerking persoonsgegevens, zit het proportionaliteitsbe-
ginsel dus toch sterk in de wet vervat.

33. Artikel 4, 2° van de Wet verwerking persoonsgegevens.
34. Artikel 4, 2° van de Wet verwerking persoonsgegevens.
35. Artikel 4, §1, 3° van de Wet verwerking persoonsgegevens.
36. Artikel 4, §1, 5° van de Wet verwerking persoonsgegevens.
37. Artikel 4, §1, 4° van de Wet verwerking persoonsgegevens.
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Ten slotte onderscheidt de arbeidsrechtbank een derde categorie voorwaarden. 
Deze steunen op het transparantiebeginsel, wat een uitgebreide kennisgeving ten 
behoeve van de personen wiens gegevens worden verwerkt, behelst. In het bijzon-
der moeten deze personen worden ingelicht over wie onderworpen is aan de con-
trole, in welke mate er controle is, wat de aard is van de misbruiken die aanleiding 
kunnen geven tot controle, wat de duur is van de controle, en welke procedures 
zullen gevolgd worden na de controle.38 Bovendien volgt uit de arbeidsverhouding 
dat de procedures van voorlichting en overleg tussen werkgever en werknemers 
moeten worden gerespecteerd voorafgaand aan de installatie en het gebruik van 
een Track & Trace monitoringsysteem.39 Nochtans werd in casu ook geen arbeids-
reglement voorgelegd waaruit blijkt dat het systeem beantwoordde aan de hierbo-
ven vermelde voorwaarden. De individuele arbeidsovereenkomst van de handels-
vertegenwoordiger maakt melding van het volgsysteem, maar vermeldt enkel de 
registratie “binnen de normale werkuren”. Bovendien wordt niet bepaald dat het 
systeem kan gedesactiveerd worden. Daarbij komt nog dat voor het systeem geen 
aangifte werd gedaan bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.40 

Al deze elementen samen in acht genomen doen de arbeidsrechtbank besluiten dat 
de werknemer door deze controle morele schade heeft geleden. De arbeidsrecht-
bank begroot deze schade naar billijkheid op 750,00 euro.

§3. Zwakheden van de bescherming vandaag

Het huidig wetgevend kader waarmee de persoonlijke levenssfeer van werknemers 
wordt beschermd kent allerlei zwakheden. Deze worden in deze bijdrage slechts 
kort aangestipt, met het doel de noodzaak om het huidig recht te herinterpreteren 
te benadrukken.

Vooreerst is er de algemene problematiek van de afdwingbaarheid van het privacy- 
en gegevensbeschermingsrecht. De zwakke handhaving van deze beschermings-
mechanismes is aan vele factoren te wijten. Deze zijn geenszins typisch voor de 
arbeidsrechtelijke situatie. De schade die uit inbreuken tegen het privacyrecht volgt 
is meestal morele schade.41 Morele schade wordt doorgaans vaak laag begroot. Het 
Track & Trace vonnis is hierop een uitzondering.42 Door de lage waardering van 
dit soort schade blijven de schadevergoedingen doorgaans ook laag en zullen de 
kosten voor de procedure zwaarder doorwegen dan het voordeel dat uit de zaak kan 
gehaald worden. Daarbij komt dat de administratieve hindernissen van een proces 

38. Artikel 9 van de Wet verwerking persoonsgegevens.
39. Cao nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale 

gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën, geratificeerd door het K.B. van 25 januari 
1984, B.S. 8 februari 1984.

40. Artikel 17 van de Wet verwerking persoonsgegevens. 
41. FRA, Access to data protection remedies in EU Member States, Luxembourg, 2013, 28.
42. Arbrb. Antwerpen 13 februari 2015, nr. 13/1775/1, Soc.Kron. 2015, afl. 1, 18, noot N. Tine.
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individuen afschrikt om genoegdoening te bekomen voor deze schade.43 Hoewel 
er een toegankelijke procedure voor afdwinging van privacyschendingen bestaat 
via de privacycommissie is deze weinig gekend.44 Ook de mogelijkheid die sinds 
enkele jaren bestaat om collectieve acties te ondernemen voor de inbreuken tegen 
het privacyrecht zijn weinig gekend en tot nog toe zelfs onbenut. 

Daarnaast bestaat er, specifiek voor inbreuken die door de werkgever werden ge-
pleegd, nog een bijkomende drempel. Aangezien de gezagsverhouding eigen is aan 
de arbeidsrelatie, zullen werknemers vaak geremd zijn om hun werkgever voor 
foutief gedrag aan te spreken. In de meeste gevallen, zoals in het Track & Trace 
vonnis het geval was, beroepen werknemers zich pas op hun recht op privacy- 
en gegevensbescherming wanneer de relatie met hun werkgever reeds verstoord 
is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever bewijselementen wil ge-
bruiken die hij met schending van het recht op privacy heeft verkregen. In deze 
gevallen kan de werknemer de rechter vragen om, naast het bewijs ontoelaatbaar 
te verklaren, ook een schadevergoeding toe te kennen voor de schade die hij heeft 
geleden door de inbreuk.

Dit brengt ons bij de derde zwakheid van het huidige beschermingsregime. Om-
wille van de strikte voorwaarden om rechtmatig gegevens te verzamelen is het in 
de praktijk vaak moeilijk om aan al deze wettelijke voorwaarden te voldoen. Deze 
overbescherming van werknemers leidt tot een inefficiënte bescherming.45 Door de 
stugge en weinig flexibele wetgeving wordt het beschermingsmechanisme (bijna) 
integraal buiten spel gezet via procedurele omwegen. Een mooi voorbeeld hiervan 
is een gevolg van de uitbreiding van de Antigoon-leer naar civiele zaken.46 Hoewel 
over deze uitbreiding nog onenigheid bestaat, is een duidelijke tendens zichtbaar 
in de rechtspraak waarin deze Antigoon-leer wel steeds vaker wordt aangenomen. 
Daar waar onrechtmatig verkregen bewijs, bijvoorbeeld, doordat de privacy van de 
werknemer door de verkrijging werd geschonden, ontoelaatbaar als bewijs werd 
beschouwd, is dat niet langer meer het uitgangspunt. Het Hof van Cassatie heeft 
deze uitsluitingsregel in een strafzaak, het Antigoon-arrest, radicaal omgekeerd.47 
Vanaf het Antigoon-arrest is, in strafzaken, onrechtmatig verkregen bewijs prin-
cipieel toelaatbaar, tenzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden 
voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid, of wanneer de begane onrechtma-
tigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of wanneer het gebruik 
van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces. In een arrest van 9 juni 
2004 erkende het Hof van Cassatie expliciet dat de Antigoon-beginselen ook van 
toepassing zijn in strafzaken wanneer het bewijs dat onrechtmatig werd verkregen 

43. FRA, Access to data protection remedies in EU Member States, Luxembourg, 2013, 40.
44. FRA, Access to data protection remedies in EU Member States, Luxembourg, 2013, 20. 
45. Zie hierover, bijvoorbeeld: Y.S. Van Der Sype, “Het doel(-gebondenheidsbeginsel) voorbij. Het 

trieste lot van de vereiste van verenigbaar gebruik bij het bewijs van het ontslag om dringende 
reden”, J.T.T. 2015, afl. 1232, 477.

46. Zie hierover, bijvoorbeeld: C. Engels en Y.S. Van Der Sype, Ontslag wegens dringende reden, 
Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 238.

47. Cass. 14 oktober 2003, Arr.Cass. 2003, afl. 10, 1862.
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door een schending van de privacy van de betrokkene.48 In het princiepsarrest van 
10 maart 2008 paste het Hof van Cassatie de Antigoon-leer vooreerst toe op een 
burgerrechtelijke aangelegenheid, waarin de administratieve beslissing van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen om de uitkeringen van een werkloze te 
schorsen in vraag werd gesteld.49 Na deze beslissing keerden heel wat arbeidsge-
rechten mee in de wervelwind van Antigoon.50 Nadat aan deze richting nog kracht 
werd bijgezet door Antigoon ook toe te passen in een fiscale zaak, lijkt de discussie 
bijna geluwd te zijn.51 Het is niet overdreven te stellen dat de hele uitbreiding (en de 
aanvaarding) van de Antigoon-leer in arbeidszaken net een reactie is op het strikt 
geformuleerde privacy- en gegevensbeschermingsrecht, waarbinnen inperkingen 
zelden toegelaten zijn. Aangezien in de realiteit het praktisch onmogelijk is alle 
voorwaarden uit de privacy- en gegevensbeschermingsregelgeving na te leven, zijn 
de meeste verwerkingen onregelmatig.52 De onregelmatigheid zou kunnen wor-
den rechtgezet door de niet-toelaatbaarheid van de (procesrechtelijke) gevolgen 
van deze schendingen. Bij Antigoon is dit echter niet het geval. De gevolgen die 
voortvloeien uit de schending worden bestendigd, door deze onrechtmatig verkre-
gen bewijselementen toch principieel toe te laten. Aangezien de criteria voor de 
ontoelaatbaarheid van de bewijselementen oorspronkelijk strafrechtelijke toepas-
singen beoogden, zijn deze niet gemakkelijk op het nooit op straffe van nietigheid 
voorgeschreven privacyrecht toe te passen. Hierdoor wordt de toelaatbaarheid van 
het bewijs beoordeeld, niet op basis van de substantiële eisen het privacy- en gege-
vensbeschermingsrecht, maar veelal steunend op de vraag naar het eerlijk proces in 
het geschil. Aangezien de inbreuk op het privacyrecht zelf niet bepalend is voor de 
gevolgen die eruit voortvloeien, wordt het privacyrecht deels buitenspel gezet. Dit 
is een grote zwakheid voor de privacy- en gegevensbescherming van werknemers.

48. Cass. 9 juni 2004, Arr.Cass. 2004, afl.6-8, 1028.
49. Cass. 10 maart 2008, NjW 2010, afl. 218, 195, noot K. Van Kildonck. 
50. Zie hierover: B. Allemeersch, “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van het be-

wijs in rechte”, in P. Van Orshoven (ed.), Gerechtelijk recht, Brugge, die Keure, 43; B. Allemeersch 
en S. Ryelandt, “Licéité de la preuve en matière civile: un clone pour Antigoon”, J.T. 2012, afl. 
6469, 172; V. Evertz, “Het lot van het onrechtmatig verkregen bewijs”, in Nieuwsbrief Ontslag, 
Sociaal Recht & Human Resources, 2013, 1; F. Hendrickx, “Privacy op het werk en bewijs van 
onrechtmatig gedrag: (spookt) Antigoon in het arbeidsrecht?”, T.S.R. 2006, afl. 4, 659.

51. Cass. 12 mei 2015, AR F19.0077N.
52. Zie, bijvoorbeeld: Arbh. Brussel 5 november 2009, J.T.T. 2010, afl. 1063, 139; Arbh. Gent 28 juni 

2010, J.T.T. 2011, afl. 1106, 366; Arbh. Luik 8 maart 2011, Soc.Kron. 2011, afl. 8, 404; Arbh. Brus-
sel 7 januari 2015, J.T.T. 2015, afl. 1215, 166; Arbrb. Luik 6 maart 2007, R.R.D. 2006, afl. 121, 488, 
noot K. Rosier en S. Gilson; Arbrb. Gent 1 september 2014, rolnr. 13/673/A, onuitg., verwijzing 
naar het vonnis in Y.S. Van Der Sype, “Offside: Antigoon zet cao nr. 68 buitenspel”, P&I 2015, afl. 
1, 27.
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IV.   Privacy- en gegevensbescherming van werknemers in 
de onderneming 3.0

De zwakheden van het huidige systeem zullen in het kader van de nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen minstens worden bestendigd, maar waarschijnlijk eer-
der toenemen. Hoewel de redenen waarom werkgevers informatie verzamelen en 
verwerken over hun werknemers doorgaans dezelfde zullen blijven, bijvoorbeeld 
de organisatie van het werk, controle op het werk, veiligheid van gebouwen, werk-
nemers en netwerken, enzovoort, zullen werkgevers toegang hebben tot veel meer 
informatie. De informatie zal gemakkelijker toegankelijk zijn. Bovendien zijn er 
ook steeds meer categorieën van gegevens die voor de werkgever beschikbaar wor-
den. Vaker dan voorheen zal de informatie bovendien niet door de werknemer zelf 
zijn ‘ingegeven’, hoewel de informatie wel de persoon van de werknemer betreft. 
Hierdoor verliest de werknemer controle over de informatie die over hem beschik-
baar is. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld zijn professionele instant messenging 
applicatie voor persoonlijke redenen gebruikt, zoals in de Bărbulescu zaak53 aan de 
orde was, heeft hij de controle over wat hij schrijft. Bij heel wat toepassingen in 
de onderneming 3.0 heeft hij die controle niet. De werknemer heeft doorgaans zelf 
weinig vat op zijn stressniveau, terwijl de werkgever in de toekomst via allerlei 
sensoren net wel een gedetailleerd beeld zal krijgen van de gezondheidstoestand 
van zijn werknemers. 

Steeds wanneer een nieuwe ontwikkeling in de wetenschap zich voordoet, spreekt 
men over technologische vooruitgang. Deze ontwikkelingen dagen het recht, dat 
op een bepaald moment in de tijd werd aangenomen, uit. Het is niet nieuw dat be-
staande wetgeving dient te worden toegepast op, of aangepast aan, situaties die niet 
voorzienbaar waren op het tijdstip van de invoering van de wet. In zo’n situatie zijn 
er verschillende wegen die voor de regelgever open liggen. In de eerste plaats kan 
hij verkiezen niet te handelen. In deze gevallen wordt het bestaande recht toegepast 
op de nieuwe situatie. In sommige gevallen kan de bestaande wetgeving niet zinvol 
op nieuwe situaties worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van 
het briefgeheim die in de grondwet is ingeschreven.54 Deze bepaling is beperkt tot 
de brieven die via de post worden verstuurd. Hierdoor valt elektronische commu-
nicatie hierbuiten.55 

Een tweede mogelijkheid voor de regelgever is om wetgevend in te grijpen. Zo 
werden als reactie op technologische ontwikkelingen verschillende nieuwe cao’s 
aangenomen in de nationale arbeidsraad.56 Deze cao’s brengen preciseringen aan 

53. EHRM 16 januari 2016, Bărbulescu t. Roemenië.
54. Artikel 29 van de Grondwet.
55. Artikel 29, tweede lid van de Grondwet spreekt over “het geheim der aan de post toevertrouwde 

brieven”. Zie hierover, bijvoorbeeld: C. Engels en Y.S. Van Der Sype, Ontslag wegens dringende 
reden, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 207.

56. Bijvoorbeeld: Cao nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werk-
nemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats van 16 juni 1998, geratificeerd 
door het K.B. van 20 september 1998, B.S. 2 oktober 1998; Cao nr. 81 tot bescherming van de 
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op het bestaande wetgevend kader, voor de specifieke situaties waaraan de cao’s te-
gemoet willen komen. Het nadeel van deze specifieke beschermingsmechanismen 
is dat op deze manier een patchwork ontstaat van verschillende regimes waardoor 
het kluwen van regelgeving al snel zeer ondoorzichtig wordt. Zo zal vaak zoveel 
wetgeving van toepassing zijn, dat het bijna onmogelijk wordt aan alle voorwaar-
den te voldoen, wat wederom de mogelijkheid van procedurele achterpoortjes 
opent. 

Een derde mogelijkheid voor de regelgever – en dat is de mogelijkheid die wij 
in deze bijdrage wat verder willen toelichten – is een herbezinning op de fun-
damenten van bestaande wetgeving om van hieruit opnieuw naar de nieuw ont-
stane situaties te kijken. In het onderhavige geval betekent dat: het voorhanden 
privacy- en gegevensbeschermingsrecht op basaal niveau doordenken ten behoeve 
van adequate regels voor de onderneming 3.0. Zonder aan de aanzienlijke pogin-
gen op Europees niveau afbreuk te willen doen, kan in parallel gedacht worden 
aan een fundamenteel hedendaags kader voor bescherming in de onderneming. De 
voorgestelde Algemene verordening voor gegevensbescherming57 is voornamelijk 
gericht op de bescherming van gebruikers in hun online relaties met grote inter-
netspelers. De verwerking van persoonsgegevens in die relaties verschillen sterk 
van de verwerking van persoonsgegevens in arbeidsrechtelijke verhoudingen. Dat 
de verwerkingen in het kader van de arbeidsrelatie meer specificiteit en nationaal-
cultureel-gebonden kunnen geregeld worden, wordt overigens ook door de voor-
gestelde verordening erkend. Artikel 82 van het voorstel laat toe dat de lidstaten 
bepaalde nationale specificaties behouden of aannemen voor de bescherming van 
werknemers.

Om hieraan gestalte te geven stellen wij voor om het gegevensbeschermingsrecht 
in elk geval specifiek voor de onderneming 3.0 opnieuw te doordenken. Deze inter-
pretatie willen wij steunen op de faciliterende en vertrouwenwekkende rol die het 
recht kan spelen in de met de technologie mee-veranderende werkplek.58 Technolo-
gie ontwikkelt zich razendsnel. Ze mag dan zelf ontspruiten aan menselijke behoef-
ten, voorkeuren, verbeelding en vernuft – omgekeerd is haar invloed op diezelfde 
behoeften, voorkeuren, verbeelding en vernuft, op menselijk gedrag, ontegenspre-
kelijk. Technologische ontwikkeling opent opties en sluit andere af en transfor-
meert daarmee gangbare en ingesleten gedragspatronen en praktijken. Die veran-
deringen kunnen grote onrust teweeg brengen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de 
massale protesten van de kant van vooral artsen bij de pogingen om elektronische 

persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-
linecommunicatiegegevens van 26 april 2002, geratificeerd door het K.B. van 12 juni 2002, B.S. 
29 juni 2002.

57. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming), COM (2012)0011, 
laatste versie van 15 december 2015.

58. A. Vedder et al., “The Law as a ‘Catalyst and Facilitator’ for Trust in E-Health: Challenges and 
Opportunities”, Law, Innovation and Technology, 2014, 6(2), 147.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   187 22/02/2016   18:33:30



188

Recht en ICT

patiëntendossiers in te voeren in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. Of denk 
aan het maatschappelijk debat over werkgelegenheid dat kort geleden oplaaide 
naar aanleiding van de grote vorderingen op het gebied van robotica. De onrust en 
onzekerheid zijn begrijpelijk. De veelal ingrijpende veranderingen brengen risico’s 
met zich mee en de huiver daarvoor is alleszins redelijk. Het recht zou bij uitstek 
ervoor geschikt zijn om dat risico op te vangen of te verzachten en zodoende een 
middel kunnen zijn om de transformatie te begeleiden – mensen als het ware een 
“zachte landing” in de nieuwe wereld te geven. 

Helaas kan het recht de rol van vertrouwenwekker en facilitator vaak pas met enige 
moeite ten volle spelen. Allereerst moet nogal eens een vooroordeel ten aanzien 
van het recht worden weggeholpen. Vaak zien technologie-ontwerpers en -gebrui-
kers het recht eerder als een sta-in-de-weg dan als een instrument dat de acceptatie 
en het gebruik van technologie – en daarmee vaak het doelmatig bereiken van 
verder liggende doelen – kan bevorderen. Uiteraard dient het recht meer dan alleen 
het doelmatig en doeltreffend gebruik van technologie – het geeft mede gestalte aan 
de waarden die wij in onze samenleving delen en die wij, soms, voorrang moeten 
geven. Vaak staan die waarden dat doeltreffend en doelmatig gebruik van de tech-
nologie echter helemaal niet in de weg maar helpen ze ons juist om nadelen en on-
rust te voorkomen. Het vooroordeel op zich zal waarschijnlijk slechts langzaam in 
de praktijk weg te nemen zijn. Daarvoor overheerst wellicht ook het beeld van het 
recht als command and control systeem op zich wellicht ook nog teveel, waar een 
beeld als van een scheidsrechter voor de zaak van zekerheid en vertrouwen pas-
sender zou zijn.59 Wat wel van belang is, is dat het recht zelf voldoende “bij de tijd” 
moet zijn om de functie van vertrouwenwekker en facilitator afdoende te vervullen. 
Vertrouwen wekken en zekerheid geven opdat mensen bereid zijn om doelmatige 
nieuwe technologie te gebruiken – kan dat ook op de werkplek van de toekomst?

V.   Conclusie

Technologisch zijn ondernemingen nog niet klaar voor 3.0. Hoewel reeds heel wat 
technische snufjes in de onderneming binnensijpelen, staat de technologie nog niet 
op punt om al van een Internet of Things te spreken. Dit geeft ons de tijd om 
ons juridisch voor te bereiden op de opkomende veranderingen. Een eenvoudige 
prognose van de onderneming 3.0 toont dat de zwakheden van de bestaande be-
schermingsmechanismen enkel zullen toenemen en bestendigd worden onder de 
invloed van de nieuwe technologieën. Werkgevers zullen immers over nog meer 
(categorieën van) informatie kunnen beschikken, terwijl de werknemer minder 
controle zal hebben over de informatie die over hem beschikbaar is. Aangezien 
de stugge en strikte vereisten uit de privacywetgeving inperkingen van de rechten 
van de werknemers sterk bemoeilijken, wordt deze wetgeving in de praktijk vaak 

59. B. Morgan en K. Yeung, An Introduction to Law and Regulation, Cambridge, University Press, 
2007, 353p.
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via procedurele omwegen gedeeltelijk buiten spel gezet. Zonder een op enige rea-
liteitszin gestoelde bezinning over de juridische krijtlijnen van de bescherming van 
de werknemer in de onderneming 3.0 zal die bescherming tegen procedurele muren 
blijven opbotsen. 

Het recht kan een vertrouwenwekkende en faciliterende functie vervullen om de 
onderneming in zijn transformatie te begeleiden. Hiervoor dient het privacy- en 
gegevensbeschermingsrecht in de onderneming 3.0 opnieuw te worden doordacht 
rekening houdende met nieuwe technologische ontwikkelingen. In plaats van juri-
dische pleisters te plakken op elke nieuwe technologische ontwikkeling afzonder-
lijk, is er ruimte en tijd om fundamenteler over de rol van het recht na te denken. 
De voorgestelde Algemene Verordening laat specificaties voor de verwerking van 
werknemersgegevens toe op nationaal niveau. Deze kans zou aangegrepen kunnen 
worden om het bestaande beschermingsniveau van de werknemers te verhogen, 
door de vereisten in de wet aan te passen aan de bijzondere relatie tussen werk-
gever en werknemer. Voor ogen houdende dat, via procedurele achterpoortjes de 
substantiële bescherming van het privacyrecht kan worden omzeild, kan worden 
gekozen voor een less is more approach, waarbij de strikte eisen uit het privacy-
recht worden getemperd, waardoor volledige compliance door de werkgever weer 
een doel kan worden. 

Wanneer het recht de vertrouwenwekkende rol kan spelen die in deze bijdrage 
werd voorgehouden, wanneer het recht de rol van facilitator voor technologische 
veranderingen op zich neemt, en tegelijkertijd realistische voorwaarden voor in-
mengingen en verwerkingen verwoordt, dan kan de werkgever de mogelijkheid 
zien werkelijk in overeenstemming te handelen met deze voorwaarden. De ver-
mindering van de substantiële eisen brengt daarom mogelijks een verhoging van 
de bescherming met zich mee, aangezien hierdoor het kind niet verder met het 
badwater zal worden weggegooid. 
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I.   Vooraf

Een overzicht geven van de recente ontwikkelingen in het domein van de interne-
ring is anno 2016 geen eenvoudige taak. Bij de redactie van deze bijdrage, afgerond 
op 3 februari 2016, staat de wetgeving nog in de steigers. De nog niet in werking 
getreden Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen1 maakt im-
mers deel uit van de ambitieuze hervormingsplannen van de minister van Justitie. 
De voorgestelde wetswijzigingen, opgenomen in het Potpourri III ontwerp (verder: 
Potpourri III), variëren van linguïstische verbeteringen over technische aanpassin-
gen tot fundamentele beperkingen van het toepassingsgebied van de internering.2 
Deze bijdrage poogt een overzicht te bieden van de wet van 2014, aangevuld met 
de voorgestelde wijzigingen uit Potpourri III.3 De focus van de bijdrage ligt op de 
bepalingen betreffende de gerechtelijke procedure – voornamelijk het vooronder-
zoek – en in mindere mate op de uitvoeringsfase.

II.   Inleiding

De Belgische interneringswetgeving werd in 1930 boven de doopvont gehouden. 
De Wet op de bescherming van de maatschappij (verder: WBM) onderging een 
beperkte herziening in 1964 en nog enkele kleinere aanvullingen en aanpassingen 
in latere jaren. Hoewel de wet vanaf het prille begin aan kritiek onderhevig was, 
duurde het tot 2007 vooraleer een nieuwe wet ingang vond. De Interneringswet van 
2007 bleef echter dode letter. Het parlement had de wet in ijltempo behandeld en 
gestemd, wat de kwaliteit ervan niet ten goede kwam.4 De inwerkingtreding werd 
maar liefst zeven keer uitgesteld, onder andere omwille van de budgettaire impact 
die hiermee gepaard zou gaan.5 

In tussentijd bleef België de veroordelingen opstapelen vanwege het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens wegens de onrechtmatige vrijheidsberoving 
en zelfs onmenselijke behandeling van geïnterneerden. De veroordelingen zijn 
voornamelijk gestoeld op de feitelijke toestand waarin geïnterneerden verkeren en 
niet zozeer op gebrekkige wetgeving. Nochtans was die problematiek één van de 
redenen voor het nieuwe wetgevende initiatief in 2013.6 Andere redenen waren de 
tekortkomingen en gebreken waaraan de Interneringswet van 2007 leed, die het 

1. BS 9 juli 2014.
2. Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, Parl. St. 2015-2016, nr. 

54-1590/001 (hierna: Potpourri III).
3. Technische en taalkundige reparaties zijn reeds opgenomen in de tekst en worden niet meer bespro-

ken.
4. J. Goethals en F. Verbruggen,“Van kommercommissie naar kwelrechtbank? De vernieuwing 

van de internering (en de TBS)” in C. Bevernage, M. Boes, S. Bonne e.a., Recht in beweging, 
Antwerp-Apeldoorn, Maklu, 2008, 364 en 371.

5. Hand. Kamer 2012-2013, 12 december 2012, 2-3.
6. Wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl. St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2001/1, 2.
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gevolg zijn van het haastwerk waarmee de wet tot stand kwam.7 Een belangrijke 
kritiek was dat de Interneringswet van 2007 te zeer een rigide procedurewet was 
waarvoor de Wet externe rechtspositie van veroordeelden (verder: WERV) model 
had gestaan. De initiatiefnemers van de nieuwe wet vinden dat het traject en de 
toestand van geïnterneerden meer flexibiliteit vereisen, zodat geïnterneerden vlot 
kunnen doorstromen naar en binnen het behandelingscircuit. Bovendien was de 
Interneringswet van 2007 voornamelijk toegesneden op de situatie in Wallonië, 
waar reeds drie centra specifiek voor geïnterneerden bestaan. In Vlaanderen be-
stond het behandelingsaanbod uit private inrichtingen, georganiseerd in netwerken 
en samenwerkingsovereenkomsten.8 Ten slotte werd de povere kwaliteit van veel 
deskundigenonderzoeken gehekeld. Een nieuwe wet moest tegemoet komen aan 
al die verzuchtingen, al beseften de indieners van het voorstel dat enkel een paral-
lelle uitbouw van een volwaardig zorgnetwerk het welslagen ervan zou kunnen 
garanderen. Nieuwe wetgeving kan slechts aan bepaalde kritieken verhelpen, maar 
kan geen komaf maken met problemen van budgettaire aard of een gebrek aan 
behandelplaatsen.

Volledig vernieuwend was het voorstel niet. Vooral de uitvoeringsfase vormde een 
breuk met de Interneringswet van 2007, maar het voorstel nam ook bepalingen uit 
die wet over die wel op goedkeuring konden rekening. De uitgebreide parlemen-
taire voorbereiding van de wet van 2007 blijft dus relevant. De plenaire Kamer 
stemde de wet op 5 mei 2014. De oorspronkelijke inwerkingtredingsdatum van 
1 januari 2016 werd verlegd naar ten laatste 1 juli 2016 om tijd te winnen voor 
de reparatiewet en uitvoeringsbesluiten.9 Bij de inwerkingtreding zal de Interne-
ringswet van 2014 de WBM opheffen. De wetgever leek te zijn vergeten dat op 1 
januari 2015 de Interneringswet van 2007 in werking zou treden, zodat de wet van 
19 december 2014 houdende diverse bepalingen die wet nog op de valreep heeft 
moeten opheffen. 

III.   Definitie

De wet vangt aan met een definitie van de internering. Dat kan logisch lijken, maar 
de wetgever had steeds nagelaten om de internering en vooral de doelstellingen van 
de maatregel duidelijk te omschrijven. In het verleden was dan ook een discussie 
in de rechtspraak en de rechtsleer ontstaan over de rechtmatigheid van een interne-
ring in het licht van de wettelijke doelstellingen. Het Hof van Cassatie hield voor 
dat de internering een beveiligingsmaatregel met een curatief doel is, maar dat de 
behandeling van een geïnterneerde ondergeschikt is aan de bescherming van de 

7. Ibid., 5-14.
8. Toen het wetsvoorstel werd ingediend, was het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent nog in 

opbouw.
9. Art. 90 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende di-

verse bepalingen inzake de justitie, BS 22 oktober 2015.
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maatschappij.10 De internering is dan ook niet onrechtmatig alleen maar omdat ze 
plaatsvindt in een inrichting die geen behandeling kan bieden. Later nuanceerde 
het Hof die visie door een evenwicht tussen de doelstellingen van bescherming en 
behandeling te vereisen: een gebrek aan behandeling kan niet tot een invrijheid-
stelling leiden zonder het gevaar voor de maatschappij in rekening te brengen.11 
Toch bleef ook na dat arrest onduidelijkheid bestaan over de verhouding tussen de 
doelstellingen van de internering en het daaruit volgende subjectieve recht op zorg 
van een geïnterneerde.

Volgens artikel 2 van de Interneringswet van 2014 is de internering een veiligheids-
maatregel met een dubbel doel: de maatschappij beschermen en de geïnterneerde 
de zorg verstrekken die zijn toestand vereist met het oog op zijn re-integratie in de 
maatschappij. Het recht op zorg is nu wettelijk verankerd, wat een stevigere basis 
biedt voor de afdwingbaarheid ervan. Een geïnterneerde heeft recht op zorg, maar 
rekening houdend met het veiligheidsrisico en zijn of haar gezondheid. Zorg staat 
bovendien niet gelijk aan behandeling gericht op genezing. De wet bepaalt dat de 
geïnterneerde de nodige zorg wordt geboden om een menswaardig leven te leiden. 
Dat lijkt dus het absolute minimum te zijn waarop iedere geïnterneerde recht heeft. 
De zorg is bovendien gericht op een “maximaal haalbare vorm van maatschap-
pelijke re-integratie” en “verloopt waar aangewezen en mogelijk via een zorgtra-
ject waarin aan de geïnterneerde persoon telkens zorg op maat wordt geboden”. 
Behandeling en genezing of minstens een verbetering van de (geestes)toestand is 
wel een streefdoel maar geen einddoel. Ook personen die niet te behandelen en/of 
te re-integreren zijn kunnen in de internering terecht.12 Ze zijn de doelgroep van de 
zogenaamde longstay-afdelingen, die een beveiligde omgeving bieden waarbinnen 
deze bijzondere doelgroep een menswaardig bestaan kan hebben.13 De plaatsing 
in één van die afdelingen mag wel slechts uitzonderlijk worden bevolen en niet te 
lichtzinnig als oplossing voor praktische problemen worden aangewend. De ver-
betering van de (geestes)toestand van de geïnterneerde en zijn of haar re-integratie 
en vrijlating in de maatschappij moeten maximaal worden nagestreefd. Enkel wie 
werkelijk niet meer in de maatschappij zou kunnen functioneren, komt na een 
grondige beoordeling van zijn of haar situatie in aanmerking voor een transfer naar 
een longstay-afdeling.

10. Cass. 25 maart 1946, Arr. Cass. 1946, 119; Cass. 20 januari 1987, Arr. Cass. 1986-87, nr. 291; Cass. 
8 maart 2010, T. Strafr. 2012, 206, noot K. Hanoulle en T. Merckx.

11. Cass. 20 december 2011, RABG 2012, 493, noot Y. Van Den Berge.
12. Zie ook Cass. 20 januari 1987, Arr. Cass. 1986-87, nr. 291: behandelbaarheid is geen voorwaarde 

voor een interneringsbeslissing.
13. Op 1 januari opende de afdeling in Les Maronniers te Doornik en op 1 april 2016 zal de afdeling in 

Sint-Kamillus te Bierbeek de deuren openen.
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IV.   Gerechtelijke fase

§1. Interneringsvoorwaarden

De wetgever koos ervoor om in lijn met de Interneringswet van 2007 de interne-
ringsvoorwaarden te herformuleren. Artikel 9 §1 omvat achtereenvolgens de mis-
drijven die tot de internering aanleiding kunnen geven, de geestesstoestand van de 
verdachte en de gevaarlijkheid. 14

A.   Toepassingsgebied: misdaad of wanbedrijf

1. Interneringswet 2014: waarop gevangenisstraf gesteld

De nieuwe Interneringswet beperkt de misdrijven die aanleiding kunnen geven tot 
een internering. Volgens de WBM kan het onderzoeks- of vonnisgerecht de inter-
nering gelasten wegens ieder feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, ongeacht de 
wettelijk voorziene straf. Op basis van de Interneringswet van 2014 zal dit enkel 
kunnen bij een misdaad of wanbedrijf waarop een gevangenisstraf is gesteld. Vol-
gens de Raad van State moest de wetgever in 2007 het toepassingsgebied van de 
internering beperken, door de aard van de wettelijk voorziene straf van het misdrijf 
in rekening te brengen. De WBM heeft een ongelijke toestand in het leven geroe-
pen: wanneer de wet géén gevangenisstraf bij een bepaald misdrijf voorziet, kan 
de rechter toch nog een vrijheidsbenemende sanctie in de vorm van de internering 
opleggen.15 Vanuit die overweging bepaalde de wetgever in 2007 en 2014 dat de 
internering enkel mogelijk was voor een misdrijf dat aanleiding kon geven tot een 
gevangenisstraf.

Die beperking lijkt echter weinig effect te zullen hebben in de praktijk. Er zijn 
slechts weinig voorbeelden te vinden van wanbedrijven die enkel een geldboete 
als hoofdstraf hebben en die wanbedrijven leiden nu al niet tot interneringen. Uit 
cijfers van de Dienst Strafrechtelijk Beleid blijkt dat de rechter de internering het 
meest gelast voor slagen en verwondingen, bedreigingen en eenvoudige diefstal-
len.16 Dat kunnen relatief lichte misdrijven zijn, terwijl de internering wegens de 

14. De onderzoeksgerechten, tenzij het gaat om misdaden of wanbedrijven die worden beschouwd 
als politieke misdrijven of als drukpersmisdrijven, en de vonnisgerechten kunnen de internering 
bevelen van een persoon:

a) die een als misdaad of wanbedrijf omschreven feit heeft gepleegd waarop een gevangenisstraf is 
gesteld; en

b) die op het ogenblik van de beoordeling aan een geestesstoornis lijdt die zijn oordeelsvermogen of de 
controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast, en

c) ten aanzien van wie het gevaar bestaat dat hij tengevolge van zijn geestesstoornis, desgevallend in 
samenhang met andere risicofactoren, opnieuw misdrijven zal plegen.

15. Adv.RvS nr. 41.643 bij het wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een 
geestesstoornis, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 51-2841/001, 133.

16. www.dsb-spc.be.
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onbepaalde duur een zware sanctie is. Tijdens de voorbereiding van Potpourri III 
rees daarom de vraag of de internering niet slechts mogelijk zou moeten zijn voor 
zware gevallen, namelijk gevaarlijke geestesgestoorden die ernstige misdrijven 
plegen.17 Een deel van de geïnterneerde populatie heeft een zogenaamd low risk 
profiel en komt meteen vrij op proef. Hun internering lijkt dan ook een oneigen-
lijk gebruik van een beveiligingsmaatregel die is gebaseerd op sociaal gevaar. De 
vaste rechtspraak van het EHRM lijkt in de lijn te liggen met een beperking van 
de maatregel tot gevaarlijke daders van ernstige feiten.18 Gevaar is voor het Hof 
voornamelijk gevaar voor de fysieke of seksuele integriteit, wat dan ook het toe-
passingsgebied limiteert van maatregelen die gebaseerd zijn op sociaal gevaar.19 

2. Potpourri III: aantasting of bedreiging fysieke of seksuele integriteit

Potpourri III pikt die bemerkingen op en stelt een fors afgeslankt toepassingsge-
bied van de internering voor.20 Het betreft enkel misdaden of wanbedrijven die 
een aantasting of een bedreiging van de fysieke of psychische integriteit hebben 
opgeleverd, met inbegrip van de seksuele integriteit. Nochtans kunnen nog steeds 
zeer veel misdrijven onder het toepassingsgebied worden gebracht, aangezien de 
rechter zelf dient te oordelen of de fysieke of psychische integriteit is aangetast 
of bedreigd.21 Het kan gaan om feiten waarbij (toevallig) geen slachtoffers zijn, 
zoals een brandstichting, een bomaanslag, het gooien van bijtend zuur,…22 Loutere 
vermogensmisdrijven zoals een diefstal zonder geweld of bedreiging vallen uit de 
boot. Mits rechterlijke motivering komen echter volgende feiten in aanmerking: in-
braken die de inwoners ernstig verontrusten, opzettelijke ernstige beschadigingen 
en ernstige vermogensmisdrijven waar van de zwakke toestand van de slachtoffers 
misbruik wordt gemaakt.

17. Deze suggestie was al opgeworpen tijdens de hoorzittingen in de Senaatscommissie voor de Justitie 
(K. Hanoulle en F. Verbruggen, Nota bij hoorzitting van 14 januari 2014 m.b.t. het wetsvoorstel 
betreffende de internering van personen, Senaatscommissie voor de Justitie).

18. In 2014 oordeelde het EHRM dat België een geïnterneerde ten onrechte nog langer vasthield, gelet 
op de geringe ernst van de gepleegde feiten: EHRM 9 januari 2014, Oukili t. België, nr. 43663/09, 
§54.

19. Bvb. EHRM 14 december 2006, Filip t. Roemenië, nr. 41124/02; EHRM 20 april 2010, C.B. t. 
Roemenië, nr. 21207/03.

20. a) die één of meerdere van de volgende feiten heeft gepleegd:
 –  een misdaad die niet door toepassing van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzach-

tende omstandigheden kan worden omgezet in een wanbedrijf;
 –  een misdaad die met toepassing van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende 

omstandigheden kan worden omgezet in een wanbedrijf, als dat feit een aantasting of een bedrei-
ging van de fysieke of psychische integriteit heeft opgeleverd;

 –  een wanbedrijf dat een aantasting of een bedreiging van de fysieke of psychische integriteit heeft 
opgeleverd.

 In de gevallen bedoeld onder 1°, b) en c), beoordeelt het onderzoeksgerecht of vonnisgerecht op 
gemotiveerde wijze of het feit een aantasting of een bedreiging van de fysieke of psychische inte-
griteit heeft opgeleverd.

21. Het voorstel wijst de bemerking van de Raad van State af om een limitatieve lijst van misdrijven op 
te nemen.

22. MvT bij Potpourri III, 102.
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Geïnterneerden die onder de oude wetgeving de maatregel kregen wegens een feit 
dat buiten het toepassingsgebied van de nieuwe wet valt, dienen uiteraard niet in 
vrijheid te worden gesteld. Hun internering blijft geldig, zo lang ze niet aan de 
voorwaarden voor vrijlating voldoen (infra). De engere bepaling is wel retroactief 
van toepassing op feiten die zijn gepleegd vóór de inwerkingtreding van de Inter-
neringswet en op hangende zaken. Welke alternatieven biedt het (straf)recht dan 
voor een geestesgestoorde dader die een feit heeft gepleegd dat geen aanleiding 
(meer) kan geven tot een interneringsbeslissing? Ten eerste kan de burgerrechte-
lijke gedwongen opname soelaas bieden bij een geestesgestoorde die een zeer licht 
feit heeft gepleegd.23 Wanneer de behandelingsnood groot is en het gevaar voor de 
maatschappij beperkt, hoeft de strafrechtsmolen niet te draaien en kan een burger-
rechtelijke maatregel volstaan. Het openbaar ministerie kan een vervolgings- en 
seponeringsbeleid op poten zetten dat die overwegingen in rekening brengt. Ten 
tweede beschikt het strafrecht over een arsenaal aan alternatieve sancties en afhan-
delingsvormen, die ruimte bieden voor begeleiding en behandeling van geestesge-
stoorde daders in de vorm van na te leven voorwaarden. Het openbaar ministerie 
kan een strafbemiddeling voorstellen, de rechter kan de gunst van de probatieop-
schorting toekennen of een straf met probatieuitstel opleggen. Bovendien voerde 
de wetgever in 2014 de autonome probatiestraf in, waarvan Potpourri II de inwer-
kingtreding heeft vastgelegd op 1 mei 2016.24 Ten slotte maakte de minister van 
Justitie in zijn berichtgeving over het Justitieplan gewag van “verplichte behande-
ling” als autonome alternatieve straf.25 In het Justitieplan zelf komt die verplichte 
behandeling echter niet aan bod, evenmin als in de verschillende Potpourri ontwer-
pen. De behandeling is dus (nog) niet mogelijk als autonome straf, maar wel als 
voorwaarde bij bijvoorbeeld de autonome probatie.

Het afsluiten van de internering voor lichte feiten past in de ultimum remedium 
gedachte van het strafrecht en sluit aan bij de eisen van het EHRM, maar roept ook 
vragen van praktische en meer fundamentele aard op. Ten eerste is niet iedereen 
ervan overtuigd dat de gedwongen opname een geschikt regime is voor personen 
die een strafbaar feit hebben gepleegd. Naar aanleiding van de gedwongen opname 
van geïnterneerde veroordeelden volgens de Interneringswet van 2007, uitte de 
Orde der artsen forse kritiek.26 Ook het Arbitragehof oordeelde dat er een objectief 
verschil bestaat tussen geïnterneerde en gedwongen opgenomen geestesgestoorde 
personen, namelijk dat de eerste groep wel en de tweede niet een strafbaar feit 
heeft gepleegd. Louter dat feit maakt dat de eerste groep gevaarlijker is.27 Noch-
tans is dat onderscheid niet zo objectief als het Arbitragehof voorhield. Wie in de 
internering en wie in de gedwongen opname terecht komt, hangt deels af van het 
vervolgings- en seponeringsbeleid van het openbaar ministerie. Bovendien hebben 

23. MvT bij Potpourri III, 103.
24. Wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse 

bepalingen betreffende de justitie, Parl. St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1418/001, 47.
25. Bijvoorbeeld: “Overbevolking gevangenissen met 8% gedaald”, www.koengeens.be, 23 juni 2015.
26. Orde der artsen, Advies over de wet van 21 april betreffende de internering van personen die 

lijden aan een geestesstoornis, 11 december 2010.
27. AH 30 juni 1999, AA 1999, 905.
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de meeste geïnterneerden al een psychiatrische opname achter de rug, dus er is een 
overlap tussen de profielen van de twee groepen geestesgestoorden.28 Ten slotte 
is er geen wetenschappelijk bewijs voor een objectief verschil in gevaarlijkheid: 
niets sluit uit dat een gedwongen opgenomen persoon bijzonder agressief kan zijn 
en dat een geïnterneerde persoon geen agressieprobleem heeft. Door de beperking 
van het toepassingsgebied van de internering hoeft er bovendien niet te worden 
gevreesd voor een toename van gevaarlijke geestesgestoorden in de gedwongen 
opname. De internering blijft immers voorbehouden voor bij uitstek daders die 
feiten plegen die de fysieke of seksuele integriteit aantasten of bedreigen. Het zijn 
de overige daders met een geestesstoornis die eventueel in de gedwongen opname 
zullen terechtkomen en zij vormen niet per definitie een gevaar voor de fysieke of 
seksuele integriteit van derden.

De tweede bemerking heeft betrekking op de toepassing van de strafbemiddeling 
en de probatie. Die vereisen steeds de toestemming van de verdachte of beklaagde 
met de opgelegde voorwaarden, zoals het volgen van een behandeling.29 De inter-
nering is daarentegen een vorm van dwangbehandeling die geen instemming van 
de betrokkene vereist. Van een geestesgestoorde dader instemming vereisen om 
een straf of modaliteit op te leggen, kan het perverse effect hebben dat net méér 
geestesgestoorden een effectieve straf krijgen in plaats van de beoogde alternatie-
ven. Indien de betrokkene niet akkoord gaat met de voorgestelde strafbemiddeling 
of probatie, moeten het openbaar ministerie en de rechter toch op een effectieve 
straf terugvallen. Vooral de moeilijkste geestesgestoorde delinquenten, namelijk zij 
die geen inzicht hebben in hun problematiek en geen therapiebereidheid vertonen, 
lopen hierdoor het risico in de gevangenis te belanden. Nochtans hoeft dat niet te 
betekenen dat ze volledig van behandeling verstoken blijven. Ten eerste zou een 
gedetineerde ook een volwaardige (psychiatrische) behandeling binnen de gevan-
genismuren moeten kunnen krijgen, indien de wetgever art. 88 van de Basiswet 
gevangeniswezen in werking laat treden. Dat bepaalt dat een gedetineerde recht 
heeft op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de 
vrije samenleving en die is aangepast aan zijn specifieke noden. Daarnaast kan de 
strafuitvoeringsrechtbank een rol spelen door een behandeling voor te stellen als 
voorwaarde bij het toekennen van strafuitvoeringsmodaliteiten. 

28. Bvb. I. Jeandarme, C. Pouls, K. Hanoulle en S. Bogaerts, “Afschaffing van de ministeriële 
internering: een slimme zet”, 2015, te verschijnen. 

29. Art. 213ter §1 lid 2 Sv.: de procureur des Konings “verzoekt” de verdachte om een geneeskundige 
behandeling of iedere andere passende therapie te volgen, maar de strafvordering vervalt slechts bij 
het naleven van de voorwaarden; art. 3 §1 en art. 8 §2 Probatiewet; nieuw art. 37ter §3 Sw.
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B.  Geestestoestand

1. Geestesstoornis

De WBM hanteert een verouderde formulering van de vereiste geestestoestand 
van een verdachte of beklaagde: de betrokkene moet zich in hetzij een staat van 
krankzinnigheid, hetzij een ernstige staat van geestesstoornis of zwakzinnigheid 
bevinden, die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden. De ter-
men krankzinnigheid, ernstige geestesstoornis en zwakzinnigheid stammen uit de 
psychiatrie van de negentiende, begin twintigste eeuw. In tussentijd is de psychi-
atrische wetenschap geëvolueerd en afgestapt van die terminologie, maar het Bel-
gische strafrecht evolueerde niet mee. Dat leidde tot de paradoxale situatie waarin 
een magistraat een psychiatrisch advies vraagt over de geestestoestand, maar de 
psychiater niet weet hoe hij of zij die termen moet interpreteren. De wetgever koos 
daarom in 2007 en in 2014 voor een vereenvoudigde catch all term: geestesstoor-
nis. Zowel de WHO als de internationale psychiatrie hanteren dat koepelbegrip, dat 
zowel geestesziektes als mentale handicaps omvat.

2. Controle en/of oordeelsvermogen

Een geestesstoornis is een onmisbare maar onvoldoende voorwaarde voor een inter-
neringsbeslissing. De wet schrijft een bijkomend psychologisch criterium voor. In 
de WBM klinkt het dat de stoornis de persoon ongeschikt maakt tot het controleren 
van zijn daden. Die frase is onderhevig aan veel kritiek. Ten eerste is het onduide-
lijk wat de wetgever voor ogen had met de term “controle”. Ten tweede is de focus 
op controle te beperkt en veronachtzaamt de wet de cognitieve aspecten van men-
selijk gedrag.30 Ten derde laat de wet slechts twee antwoordopties open: geschikt 
of ongeschikt tot het controleren van daden. Het Belgische strafrecht voorziet geen 
aparte categorie van verminderde toerekeningsvatbaarheid. Nochtans betekent dat 
niet dat enkel personen die volledig de controle over hun daden hebben verloren in 
aanmerking komen voor de internering. De wet hanteert immers drie categorieën 
van geestesgestoorden, waarbij de categorie van krankzinnigen is voorbehouden 
voor volledig niet-toerekeningsvatbare daders en de categorieën van ernstig gees-
tesgestoorden en zwakzinnigen voor daders met een verminderde toerekenings-
vatbaarheid. Verminderde toerekeningsvatbaarheid kan tot een internering leiden, 
op voorwaarde dat de rechter oordeelt dat de aantasting van het controlevermogen 
ernstig genoeg is om onder het label “ongeschikt” te vallen. Uiteraard doet deze 
nuancering niets af aan de moeilijkheden die een psychiater en de rechter onder-
vinden bij het beantwoorden van de vraag naar het controlevermogen, want ze 
moeten nog steeds een zeker overslagpunt zien vast te leggen. Dit vormt het meest 
onoplosbare interpretatieprobleem van de interneringsvoorwaarden.

30. De praktijk hanteert nochtans een ruime interpretatie van controle en betrekt ook het oordeels-
vermogen (C. Dillen, “Zinvolheid van nieuwe richtlijnen en initiatieven rond internering. Het 
standpunt van een psychiatrisch-forensisch deskundige”, Orde van de dag 2001, afl. 15, 45).
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De Interneringswet van 2014 zal op dat vlak waarschijnlijk geen soelaas kunnen 
brengen, al is de ruimer geformuleerde voorwaarde wel een verbetering. Volgens 
de nieuwe wet moet de geestesstoornis tot gevolg hebben dat de controle of het 
oordeelsvermogen is teniet gedaan of ernstig aangetast. Het oordeelsvermogen 
heeft betrekking op de intelligentie en de cognitieve bekwaamheid.31 Vanaf wan-
neer het controle- of oordeelsvermogen “ernstig” is aangetast in de zin van de 
Interneringswet blijft giswerk.32 Net zoals onder de WBM leidt een ernstige of 
volledige aantasting tot dezelfde maatregel. Het Regeerakkoord van 2014 stelde 
nochtans een multidisciplinair samengestelde commissie voor de hervorming van 
het strafrecht in het vooruitzicht, die eveneens zal worden gevraagd een wijziging 
van de wetgeving inzake de internering met het oog op de graduele beoordeling 
van de ontoerekeningsvatbaarheid voor te stellen. Dit behelst de verminderde toe-
rekeningsvatbaarheid als afzonderlijke categorie met aansluitend een eigen sanctie 
of combinatie van sancties. Noch de Interneringswet van 2014 noch Potpourri III 
past binnen deze beoogde wetswijziging.

C.  Sociale gevaarlijkheid

Ten slotte is de internering als beveiligingsmaatregel enkel gerechtvaardigd indien 
de geestesgestoorde gevaarlijk is voor de maatschappij.33 De WBM bevat geen 
expliciete voorwaarde van sociale gevaarlijkheid, maar het Hof van Cassatie leidde 
die af uit de ratio legis.34 Hieronder wordt het recidiverisico ten gevolge van de 
geestesstoornis begrepen.35 Psychiaters stellen echter steevast dat “gevaarlijkheid” 
als afzonderlijk persoonlijkheidskenmerk onbestaande is. Gevaar is geen toestand 
die ongewijzigd blijft over tijd en plaats heen, maar wijst steeds op bepaald gedrag 
dat per definitie interactief, tijds- en contextgebonden is.36 

31. MvT bij het wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoor-
nis, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 51-2841/001, 7.

32. De Commissie Delva waagde een poging om het vage criterium te definiëren: “het symptoom van 
de cognitieve aantasting van het oordeelsvermogen of van de controle van het wilsvermogen over 
de daden is zodanig uitgesproken, dat het een ingrijpende invloed heeft op de maatschappelijke 
integratie van de betrokkene.” (Eindverslag Commissie Internering voor de herziening van de Wet 
tot bescherming van de maatschappij van 1 juli 1964, Brussel, Ministerie van Justitie, 1999, 36).

33. Dat volgt ook uit de rechtspraak van het EHRM: een beveiligingsmaatregel is enkel toegestaan 
in uitzonderlijke en noodzakelijke gevallen (bvb. EHRM 22 januari 2013, Lashin t. Rusland, nr. 
33117/02: het veroorzaken van overlast kan niet volstaan).

34. Cass. 26 februari 1934, Pas.1934, I, 180-200.
35. T. Collignon en R. van der Made, La Loi Belge de Défense sociale à l’égard des anormaux et 

des délinquants d’habitude, Brussel, Larcier, 1943, 127 : “La loi n’a pas voulu protéger la société 
contre des états occasionnels.”

36. C. Van Dijk, Deskundigen geven advies aan jeugdrechters, Brussel, VUBPress, 2010, 267: een 
persoon is bijvoorbeeld nooit constant gewelddadig, maar slechts bij bepaalde triggers, in een 
bepaalde omgeving, bij bepaalde personen etc; een pedofiel is bijvoorbeeld enkel gevaarlijk ten 
aanzien van kinderen maar niet ten aanzien van volwassenen; een stoornis kan onder controle zijn 
door medicatie; …
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In navolging van de Interneringswet van 2007 zorgde de wet van 2014 voor een 
wettelijke verankering van het gevaarscriterium. De internering is enkel mogelijk 
van een persoon ten aanzien van wie het gevaar bestaat dat hij tengevolge van zijn 
geestesstoornis, desgevallend in samenhang met andere risicofactoren, opnieuw 
misdrijven zal plegen. Bij de beoordeling van toekomstig gevaarlijk gedrag kan 
dus niet enkel de geestesstoornis als uitlokkende factor in rekening worden ge-
bracht. Bepaalde factoren kunnen beschermend werken en verhinderen dat een 
persoon met een geestesstoornis nieuwe misdrijven pleegt. Te denken valt aan de 
omgeving waarin de persoon verblijft of kan verblijven. Anderzijds kunnen be-
paalde factoren net maken dat een geestesgestoorde dader méér risico vertoont om 
te recidiveren, zoals het hebben van een verslavingsproblematiek.37 Bij de toepas-
sing van de nieuwe Interneringswet zullen de rechter en de adviserende deskundige 
het recidiverisico dus ruimer moeten benaderen door die andere risicofactoren mee 
in de beoordeling te betrekken. In lijn met de beperking van het toepassingsge-
bied van de internering, bepaalt Potpourri III dat er een risico moet bestaan dat de 
betrokkene opnieuw misdrijven zal plegen die de fysieke of seksuele integriteit 
aantasten of bedreigen.

§2. Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek

A.  WBM: wettelijk vacuüm

Hoewel in de praktijk zelden tot nooit een rechter een internering gelast zonder 
over een psychiatrisch advies te beschikken, is dat niet geregeld in de WBM. De 
rechter of het openbaar ministerie moeten dus bij het bevelen van een deskundi-
genonderzoek de algemene regels van het strafprocesrecht naleven, maar ook die 
bieden slechts een beperkte wettelijke basis.

B.  Interneringswet 2014

1. Verplicht forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek

De Interneringswet van 2014 maakt het psychiatrisch deskundigenonderzoek ver-
plicht. Ten eerste is de procureur des Konings, de onderzoeksrechter, het onder-
zoeks- of het vonnisgerecht verplicht om een deskundigenonderzoek te bevelen 
wanneer in de onderzoeks- of de vonnisfase redenen zijn om aan te nemen dat 
de persoon aan de interneringsvoorwaarden voldoet. Ten tweede kan het onder-
zoeks- of vonnisgerecht enkel de internering bevelen na de uitvoering van dergelijk 
onderzoek.

Door het verplicht maken van het deskundigenonderzoek komt de Interneringswet 
tegemoet aan de minimumvereisten die het EHRM stelt inzake de vrijheidsbeneming 

37. Wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl. St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2001/1, 18.
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van een geesteszieke persoon.38 In het Winterwerparrest bepaalde het EHRM dat 
een rechtmatige vrijheidsberoving impliceert dat de bevoegde autoriteit een “true 
mental disorder” vaststelt op basis van “objective medical evidence”.39 Hieruit 
vloeit de verplichting voort om een (psychiatrisch) deskundige te consulteren met 
het oog op een interneringsbeslissing.40 Tijdens de parlementaire voorbereiding 
van de nieuwe wet werd bovendien geopperd om niet alleen een psychiatrisch maar 
ook een psychologisch deskundigenonderzoek toe te laten. Dat voorstel werd afge-
schoten omdat het vaststellen van een geestesstoornis een diagnostische activiteit is 
die enkel een erkende arts mag uitvoeren.41 De wet bepaalt nu uitdrukkelijk dat het 
een forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek betreft. Nochtans sluit de wet 
niet uit dat een psycholoog of andere gedragswetenschappers een ondersteunende 
rol kunnen spelen bij het onderzoek, dat in college of met bijstand van andere ge-
dragswetenschappers kan worden gevoerd. De aangestelde psychiater voert dan de 
leiding van het onderzoek. 

2. Formele voorwaarden deskundigenonderzoek

Een magistraat die een forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek wenst te 
bevelen, heeft geen vrije keuze van deskundige. De wet kiest voor professionali-
sering en specialisering, wat de kwaliteit en eenvormigheid van de deskundigen-
onderzoeken en dus ook de interneringsbeslissingen ten goede moet komen. Enkel 
een arts die houder is van de gloednieuwe beroepstitel forensisch psychiater komt 
in aanmerking.42 Bovendien valt de psychiater onder de algemene verplichting om 
als gerechtsdeskundige te zijn erkend en in een nationaal register te zijn opgeno-
men.43 Bestaande expertises die zijn verricht vóór de inwerkingtreding van de er-
kenningsvoorwaarden blijven rechtsgeldig. Lopende procedures hoeven dus geen 
vertraging op te lopen door nieuwe deskundigenonderzoeken te vereisen. 

Om de kwaliteit en de eenvormigheid van de deskundigenonderzoeken nog meer te 
garanderen, dient de deskundige zijn of haar bevindingen weer te geven in een om-
standig verslag, overeenkomstig bij KB vast te stellen standaardmodellen. Ook hier 

38. Art. 5.1 e EVRM: vrijheidsberoving van “person unsound of mind”.
39. EHRM 24 januari 1979, Winterwerp t. Nederland, nr. 6301/73.
40. Zie nochtans de recente beslissing dat niet in alle gevallen een psychiatrisch advies is vereist: 

EHRM 2 februari 2016, Van Zandbergen t. België, nr. 4258/11.
41. Art. 3 §1 lid 2 Wet 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, geco-

ordineerd op 10 mei 2015, BS 18 juni 2015.
42. Art. 88 Wet 10 mei 2015. De specifieke erkenningsvoorwaarden voor forensisch psychiaters zijn 

geregeld in MB 28 oktober 2015 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van 
geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie, als-
mede van stagemeesters en stagediensten, BS 10 november 2015. De inwerkingtreding is voorzien 
op 1 april 2016.

43. Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal re-
gister voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, 
tolken of vertalers-tolken, BS 19 december 2014. De inwerkingtreding is voorzien op 1 december 
2016.
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geldt dat verslagen daterend van vóór de inwerkingtreding van dat KB rechtsgeldig 
blijven. De bevelende magistraat kan wel steeds een actualisatie eisen. 

Ten slotte bevat artikel 5 twee verplichtingen die waarschijnlijk zullen sneuve-
len door de hervormingsplannen. Ten eerste vereist de wet dat de psychiatrisch 
deskundige alle nuttige inlichtingen inwint bij de huisarts van de betrokkene en 
desgevallend bij andere of vroegere psychiatrische behandelaars. Het overleg dient 
plaats te vinden binnen het toepasselijk deontologisch kader. Die verplichting 
kreeg kritiek te slikken vanwege de onverzoenbaarheid met de onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de deskundige enerzijds en de potentiële schending van het 
beroepsgeheim en de patiëntenrechten anderzijds.44 Voor andere deskundigenop-
drachten aanvaarden zowel de wetgever als de rechtsleer en gespraak nochtans wel 
dat de functies van behandelende arts en adviserende arts strikt gescheiden dienen 
te blijven.45 Senator Ide, die het amendement indiende om de verplichting in de 
Interneringswet te voegen, meende die kritieken te kunnen omzeilen door naar 
het gedeeld beroepsgeheim te verwijzen.46 Dat is hier echter irrelevant, aangezien 
het slechts van toepassing is tussen verschillende behandelaars en/of zorgverleners 
onderling en niet tussen een behandelaar en een expert die handelt in opdracht van 
het gerecht.47 Ook de bepaling dat het overleg in het toepasselijk deontologisch 
kader gebeurt, sluit aan bij die bemerking. Een behandelaar en een expert hebben 
duidelijk onderscheiden en soms zelfs tegenstrijdige functies en delen dus geen de-
ontologisch kader. Potpourri III voorziet dan ook dat de bepaling wordt geschrapt.

De tweede gecontesteerde bepaling is de oprichting van een cel “uitgebreide kwa-
liteitsbewaking” binnen de FOD Volksgezondheid. Die cel zal tot taak hebben alle 
psychiatrische deskundigenverslagen te controleren op hun kwaliteit, op basis van 
vormelijke en inhoudelijke normen. De wetgever wenst hiermee nog meer de kwa-
liteit en de eenvormigheid van de deskundigenverslagen te verbeteren. Slechts na 
die controle worden de verslagen doorgestuurd naar de “rechtbank”. De bepalingen 
roept ten eerste vragen van praktische aard op. Wie zal er in die cel zitten? Wie 
zal die financieren? Wat zijn de gevolgen wanneer een verslag niet aan de kwali-
teitsnormen voldoet? Moet de magistraat dan een nieuwe deskundige aanstellen of 
slechts een nieuw onderzoek bevelen? Kan de cel aanbevelingen doen of de des-
kundige aansturing geven? De laatste vraag raakt aan de meer fundamentele vragen 

44. MvT bij Potpourri III, 98; H. Heimans en T. Vander Beken, “De nieuwe interneringswet van 5 mei 
2014”, in J. Casselman, R. De Rycke en H. Heimans (ed.), Internering. Nieuwe interneringswet en 
organisatie van de zorg, Brugge, die Keure, 2015, 58-59 (hierna: H. Heimans en T. Vander Beken, 
“De nieuwe interneringswet van 5 mei 2014”). Zie nochtans in het voordeel van de bepaling: P. 
Verpoorten, “De wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen”, T. Strafr. 2016, 
289.

45. I.v.m. de gedwongen opname: art. 5 §2 WBPG en Advies 7 februari 2009 van de Nationale Raad 
van de Orde van geneesheren, Tijdschrift van de Nationale Raad 2009, nr. 152, I.v.m. onverenig-
baarheid expert en zorgverlener in de gevangenis: art. 96 §3 Basiswet van 12 januari 2005 betref-
fende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden.

46. Amendement (L. Ide) op het wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl. St. Senaat 
2013-2014, nr. 5-2001/3, 2.

47. H. Heimans en T. Vander Beken, “De nieuwe interneringswet van 5 mei 2014”, 58-59.
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naar de verenigbaarheid met de scheiding der machten, de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de expert en het geheim van het onderzoek. Een cel binnen de 
uitvoerende macht die tijdens een strafonderzoek normen kan afdwingen en het 
onderzoek sturen, lijkt niet te stroken met die fundamentele principes van het straf-
procesrecht. De wet bepaalt dan wel uitdrukkelijk dat niet zal worden geraakt aan 
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de deskundige, maar dat lijkt ijdele 
hoop. Bovendien is de bepaling eerder overbodig in het licht van de overige bepa-
lingen die ook de versteviging van de kwaliteit en eenvormigheid tot doel hebben, 
zoals de vereiste van accreditatie, het standaardmodel voor het omstandig verslag 
en de mogelijkheden tot tegenspraak (infra). Bij goedkeuring van Potpourri III zal 
de bestreden bepaling worden geschrapt, dit na overleg met Volksgezondheid.48

3. Observatie

Het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek kan volgens artikel 6 ook de 
vorm van een observatie aannemen. Dat is mogelijk op bevel van de onderzoeks-
rechter, het onderzoeks- of het vonnisgerecht. De betrokkene moet zich reeds in 
voorlopige hechtenis bevinden en kan dus in tegenstelling tot onder de WBM niet 
worden aangehouden uitsluitend met het oog op de inobservatiestelling.49 Vol-
gens de Interneringswet is de observatie immers geen uitvoeringsmodaliteit van 
de voorlopige hechtenis, maar een bijzondere vorm van deskundigenonderzoek. 
Hierdoor is het observatiebevel ook niet vatbaar voor hoger beroep.50 Bovendien 
is de duurtijd van de observatie niet gebonden aan de periodieke controle van de 
voorlopige hechtenis. De maatregel heeft een maximumtermijn van twee maan-
den, behoudens een eerdere beslissing van de rechter die het bevel had gegeven. 
Aangezien de observatie wel enkel rechtmatig is ten aanzien van een verdachte in 
voorlopige hechtenis, heeft de opheffing van het bevel tot aanhouding eveneens het 
einde van de observatie tot gevolg. Na afloop van de maatregel keert de verdachte 
terug naar de gevangenis, hetzij op grond van de verdere uitvoering van het bevel 
tot aanhouding, hetzij op grond van een interneringsbeslissing met onmiddellijke 
opsluiting (infra).

De Interneringswet vereist geen bijzondere voorwaarden om de observatie te be-
velen; de onderzoeksrechter, het onderzoeks- of vonnisgerecht kunnen dat indien 
er redenen zijn om aan te nemen dat de verdachte aan de interneringsvoorwaarden 
voldoet. Potpourri III voegt wel een bijkomende voorwaarde in: “en de deskundige 
in zijn verslag aangeeft dat een forensisch psychiatrisch onderzoek met opneming 
ter observatie noodzakelijk is om zich uit te spreken over de punten vermeld in 
artikel 5 §1”. Het doel is het vermijden van lange wachtlijsten. Die beperking legt 
de beslissingsbevoegdheid grotendeels in handen van de deskundige, die nochtans 
slechts een technisch raadgever van de rechter mag zijn. De rechter kan dus niet op 
eigen iniatief een observatie bevelen, bijvoorbeeld omdat het verslag ontoereikend 

48. MvT bij Potpourri III, 98-99.
49. Cf. art. 1 WBM.
50. Wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl. St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2001/1, 22.
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is. Bovendien is bij de aanhouding geen onmiddellijke observatie mogelijk, maar 
dient een deskundige eerst een ambulant onderzoek te voeren.51 Nochtans is het 
soms noodzakelijk om zo snel mogelijk na de feiten tot een observatie over te gaan.

De observatie vindt plaats in ofwel de psychiatrische afdeling van de gevangenis 
ofwel het beveiligd klinisch observatiecentrum. Potpourri II stelt voor om het cen-
trum onder te brengen in de gevangenis van Haren, waardoor het er ten vroegste 
in 2020 zal zijn. Potpourri III schrapt dan weer de mogelijkheid om de observatie 
te laten plaatsvinden in de psychiatrische afdeling van de gevangenis, aangezien 
het gebrek aan psychiatrisch geschoold personeel in de annexen er onder de hui-
dige wetgeving al toe leidt dat de observatie in de praktijk zelden tot nooit wordt 
uitgevoerd. Indien de Interneringswet enkel de observatie in een gespecialiseerd 
centrum toelaat, zal het dus nog wachten zijn tot 2020 vooraleer de maatregel ein-
delijk praktische uitwerking kan krijgen. De memorie van toelichting bij Potpourri 
III bevat een weinig bevredigende overgangsregeling waarbij de deskundigen het 
gedrag van de betrokkene zullen moeten observeren tijdens gesprekken in de ge-
vangenis.52 Dit verschilt niet van de huidige praktijk en kan bezwaarlijk met een 
observatie worden gelijkgesteld. Bovendien is het net op basis van die gesprekken 
dat de psychiater zal wil adviseren om tot observatie over te gaan.

4. Inhoud deskundigenonderzoek

De wet bepaalt uitdrukkelijk de doelstelling van het forensisch psychiatrisch des-
kundigenonderzoek. De deskundige dient een advies te verlenen op minstens vijf 
punten, die deels overlappen met de interneringsvoorwaarden.53 Daarnaast behoudt 
de magistraat die het onderzoek beveelt de mogelijkheid om bijkomende vragen te 
stellen.54 Ten eerste moet de deskundige een beoordeling maken van de geestes-
toestand van de betrokkene op zowel het moment van de feiten als op het moment 
van het onderzoek. De geestestoestand op het moment van de feiten is nochtans 

51. MvT bij Potpourri III, 99. 
52. Ibid., 100.
53. Art. 5 §1: Wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat een persoon zich bevindt in een in artikel 

9 bedoelde toestand, bevelen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter of de onderzoeks- of 
vonnisgerechten een forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek teneinde na te gaan:

 1° of een persoon op het ogenblik van de feiten leed aan een geestesstoornis die zijn oordeelsver-
mogen of de controle over zijn daden heeft teniet gedaan of ernstig heeft aangetast en of de persoon 
op het ogenblik van het onderzoek leed aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de 
controle over zijn daden heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast;

 2° of er mogelijk een oorzakelijk verband bestaat tussen de geestesstoornis en de feiten;
 3° of het gevaar bestaat dat betrokkene ten gevolge van de geestesstoornis, desgevallend in samen-

hang met andere risicofactoren, opnieuw misdrijven pleegt;
 4° a) dat en hoe de persoon desgevallend kan worden behandeld, begeleid, verzorgd met het oog op 

zijn re-integratie in de maatschappij;
 b) dat desgevallend, indien de tenlastelegging betrekking heeft op de in artikelen 372 tot 378 van 

het Strafwetboek bedoelde feiten of de in de artikelen 379 tot 387 van hetzelfde Wetboek bedoelde 
feiten indien ze gepleegd werden op minderjarigen of met hun deelneming, de noodzaak bestaat om 
een gespecialiseerde begeleiding of behandeling op te leggen.

54. Wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl. St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2001/1, 18.
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irrelevant voor de interneringsbeslissing die als beveiligingsmaatregel is gebaseerd 
op de toestand van de dader bij de berechting. De reden waarom ook de toestand 
van de feiten dient te worden onderzocht is dubbel: enerzijds biedt de toestand 
bij de feiten een ruimer beeld van de actuele geestesstoestand en de potentiële 
gevaarlijkheid, anderzijds is de toestand bij de feiten van belang voor de eventuele 
beoordeling van de schulduitsluitingsgrond in artikel 71 Sw.. De wetgever past de 
formulering van dat artikel in één trek aan en schakelt zo het toepassingsgebied 
gelijk met dat van de internering: “Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde 
of de beklaagde op het tijdstip van de feiten leed aan een geestesstoornis die zijn 
oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft teniet gedaan of ernstig 
heeft aangetast...” Hiermee verruimt het toepassingsgebied van de schulduitslui-
tingsgrond, die in de oude formulering slechts betrekking had op krankzinnigen of 
zij die volledig van hun oordeels- of controlevermogen waren beroofd. Ook ver-
minderd toerekeningsvatbare daders zullen nu in aanmerking komen voor schul-
duitsluiting. Nochtans lijkt die verruiming geen grote gevolgen te zullen hebben 
voor de praktijk. Ten eerste is de schulduitsluitingsgrond van artikel 71 Sw. zelden 
doorslaggevend, aangezien die enkel de toestand op het moment van de feiten in 
rekening brengt. Wie ook op het moment van de berechting aan een geestesstoornis 
lijdt, komt nog in aanmerking voor een internering. Hieruit vloeit voort dat, indien 
een verdachte, beklaagde of beschuldigde voldoet aan de voorwaarden om te wor-
den geïnterneerd, artikel 71 buiten toepassing blijft.55 Ten tweede spreekt sommige 
rechtspraak reeds verminderd toerekeningsvatbare daders vrij op grond van artikel 
71 Sw., hetzij door de term krankzinnigheid zeer ruim te interpreteren,56 hetzij door 
de formulering van de interneringsvoorwaarden te transponeren57. De aangepaste 
formulering van het artikel zal dus eerder voor een theoretische verruiming zorgen. 
Gelet op de verruiming en de toekomstige grote hervorming van het Strafwetboek, 
kiest Potpourri III ervoor om de bepaling te schrappen.58

Ten tweede moet de forensisch psychiatrisch deskundige adviseren of er een moge-
lijk oorzakelijk verband tussen de geestesstoornis en de feiten bestaat. Aangezien 
de geestesstoestand op het moment van de feiten minstens in theorie niet relevant 
is voor de interneringsbeslissing, is de causaliteit tussen de stoornis en de feiten dat 
evenmin. De wet vereist daarom slechts de beoordeling van een “mogelijk” oor-
zakelijk verband. Een zicht op de relatie tussen de stoornis en het strafbare gedrag 
kan vooral een hulpmiddel zijn bij het inschatten van het recidiverisico en het uit-
werken van een behandelplan. De deskundige mag zich geenszins uitspreken over 

55. Cass. 25 maart 1946, Pas. 1946, I, 117-118.
56. Cass. 20 september 1977, Arr. Cass. 1978, 90; Cass. 12 februari 2008, P.01.1185.N; Antwerpen 21 

februari 1995, AJT 1995-96, 109; KI Antwerpen 1 juni 1995, Limb. Rechtsl. 1997, 25; Antwerpen 1 
februari 2006, NC 2007, 75; Corr. Brussel 25 oktober 1994, RDPC 1995, 197; Corr. Eupen 22 april 
2009, JLMB 2011, 282 (verkort).

57. KI Antwerpen 20 januari 1978, RW 1977-78, 2069, noot L. Dupont; Rk. Verviers 3 november 
1998, JLMB 1998, 1752-1753.

58. MvT bij Potpourri III, 148.
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de vraag of de feiten bewezen zijn59 en zal dus moeten werken met een hypothese 
van schuld.

De derde vraag voor de forensisch psychiatrisch deskundige is die naar het recidi-
verisico zoals bepaald in de interneringsvoorwaarden (supra). De laatste vraag is 
of en hoe de persoon kan worden behandeld, begeleid en verzorgd met het oog op 
zijn re-integratie in de maatschappij. Hieruit volgt niet dat behandelbaarheid een 
interneringsvoorwaarde is (supra60). Wanneer de betrokkene verdacht wordt van 
een bepaald zedenfeit op of met deelneming van een minderjarige dient de des-
kundige in het bijzonder te adviseren of er een noodzaak bestaat om een gespecia-
liseerde begeleiding of behandeling op te leggen. Die verplichting lijkt overbodig 
gelet op de algemene verplichting om te adviseren over de behandelingsnood en 
-mogelijkheden.

5. Bijstand en tegenspraak

Eén van de krachtlijnen van de nieuwe Interneringswet is het garanderen van bij-
stand aan een verdachte in een interneringsprocedure en mogelijkheden tot het 
bieden van tegenspraak. De advocaat speelt dus een belangrijke rol, maar de wet 
houdt ook rekening met de eventuele nood aan een vertrouwenspersoon, eigen arts 
of psycholoog.

Een persoon die het voorwerp uitmaakt van een forensisch psychiatrisch deskundi-
genonderzoek, kan zich op elk moment laten bijstaan door een vertrouwenspersoon 
of een advocaat. Het voorstel kwam vanuit de advocatuur om in navolging van de 
Salduz-wetgeving de bijstand van een advocaat te voorzien bij het deskundigen-
onderzoek. Het onderzoek heeft dan wel niet de waarde van een verhoor, maar de 
gevolgen ervan kunnen even vèrstrekkend zijn. Psychiatrisch deskundigen vaak 
letterlijke uitspraken van de verdachte op in hun verslagen, die dan later door de 
rechtbank of het hof worden aangewend en zelfs doorslaggevend zijn bij de beoor-
deling van de toerekeningsvatbaarheid. Er bestaat dus een risico op zelfincrimina-
tie tijdens het deskundigenonderzoek. Bovendien werd de twijfelachtige kwaliteit 
van sommige psychiatrische verslagen gehekeld. De aanwezigheid en bijstand van 
de advocaat tijdens het onderzoek zou aan die kritieken tegemoet kunnen komen. 
Senator Anciaux vond die suggestie te verregaand en amendeerde het wetsvoorstel 
om de bijstand van een vertrouwenspersoon toe te staan.61 Een nieuw amendement 
volgde,62 dat leidde tot de uiteindelijke wettektst die de bijstand van een vertrou-
wenspersoon of advocaat toestaat. De ontstaansgeschiedenis maakt duidelijk waar-
om de bijstand van een vertrouwenspersoon en de van een advocaat in één artikel 

59. Wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl. St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2001/1, 18.
60. Dit ligt in lijn met cassatierechtspraak m.b.t. de WBM ( Cass. 20 januari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 

625).
61. Amendement (B. Anciaux) op het wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl. St. 

Senaat 2013-2014, nr. 5-2001/3, 4.
62. Amendement (C. Defraigne en A. Courtois) op het wetsvoorstel betreffende de internering van 

personen, Parl. St. Senaat 2013-2014, nr. 5-2001/5, 9.
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zijn opgenomen. Ze dienen immers een ander doel. Een vertrouwenspersoon zorgt 
ervoor dat de zwakke – want mogelijk geestesgestoorde – verdachte steun krijgt 
van een persoon die hij of zij vertrouwt, terwijl bijstand van een advocaat is gericht 
op het vermijden van zelfincriminatie en de het bewaken van de kwaliteit van het 
deskundigenonderzoek. Potpourri III sleutelt enkel aan de bijstand door een ver-
trouwenspersoon: het moet gaan om een arts naar keuze. Een vertrouwenspersoon 
zou immers niet noodzakelijk in staat zijn om de betrokkene bij te staan.63 Het lijkt 
echter weinig realistisch dat een advocaat wel voldoende onderlegd is in de psychi-
atrische wetenschap om over de kwaliteit van het onderzoek te waken.

Een verdachte die aan een forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek wordt 
onderworpen, krijgt een dubbele mogelijkheid tot het voeren van tegenspraak tij-
dens de onderzoeksfase. Ten eerste kan de verdachte een eigen arts of psycholoog 
naar keuze aanstellen en diens voor het onderzoek dienstige inlichtingen schrifte-
lijk overzenden aan de gerechtelijke deskundige. De wet bepaalt niet dat de eigen 
arts of psycholoog noodzakelijk een volledig onderzoek volgens de vragen van 
art. 5 moet voeren. Het betreft dus niet steeds een volwaardige tegenexpertise, al 
kunnen de inlichtingen van de eigen arts of psycholoog wel die vorm aannemen. 
De arts of psycholoog wordt op de hoogte gebracht van de doelstellingen van het 
psychiatrisch deskundigenonderzoek, maar door de passieve bewoording is het niet 
duidelijk op wie die plicht rust. De gerechtelijke deskundigen kunnen de bevindin-
gen van de arts of psycholoog naar keuze niet naast zich neerleggen, maar dienen 
zich er over uit te spreken alvorens ze hun conclusies formuleren. Ze moeten de 
inlichtingen bovendien toevoegen aan het verslag. Die verplichtingen zijn verbe-
teringen in het licht van het recht op tegenspraak. De mogelijkheid om een eigen 
arts of psycholoog aan te stellen, is echter niet voor alle verdachten een haalbare 
kaart aangezien ze zelf voor de kosten moeten opdraaien. Wie de financiële draag-
kracht heeft, kan een volwaardige tegenexpertise laten uitvoeren, terwijl anderen 
hoogstens bijkomende informatie door hun behandelende arts of psycholoog kun-
nen overzenden. Potpourri III breidt de mogelijkheid uit tot inlichtingen van elke 
“zorgverlener”. Bovendien kan een arts naar keuze reeds aanwezig zijn bij het psy-
chiatrisch deskundigenonderzoek (supra), waardoor de inlichtingen van de eigen 
arts nog meer kunnen bijdragen tot de conclusies ervan.

De mogelijkheid om inlichtingen van een zorgverlener naar keuze over te zenden, 
geldt tijdens het forensisch psychiatrisch onderzoek, dus nog vooraleer de des-
kundige een verslag heeft opgemaakt. Daarnaast biedt de wetgever een bijkomend 
moment om tegenspraak te voeren. Door dit tijdens het vooronderzoek te orga-
niseren en verplicht te maken, verwacht de wetgever een aanzienlijke tijdswinst 
omdat het de nood aan tegenexpertises zou lenigen. Concreet bepaalt de wet dat 
de deskundige na zijn werkzaamheden zijn bevindingen met een voorlopig advies 
doorstuurt naar de raadsman van de verdachte en aan het openbaar ministerie. Er 
is niet voorzien dat de verdachte zelf het verslag en advies ontvangt, wat de sug-
gestie wekt dat een verdachte steeds de verplichte bijstand van een advocaat krijgt 

63. MvT bij Potpourri III, 100.
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vanaf het moment dat een psychiatrisch deskundigenonderzoek wordt bevolen.64 
De raadsman van de verdachte krijgt dan een termijn om opmerkingen te maken 
over het verslag. De rechter of de deskundige bepaalt die termijn, die redelijk moet 
zijn gelet op de aard van de zaak. In principe moet de termijn minstens 15 dagen 
bedragen, tenzij de rechter andersluidend beslist of de deskundige bijzondere om-
standigheden aanhaalt. De bemerkingen van de raadsman kunnen ook de bevin-
dingen van een eigen aangestelde deskundige bevatten. Enkel opmerkingen die 
de deskundige binnen de termijn ontvangt, moet hij of zij in rekening brengen. De 
deskundige moet vervolgens een eindverslag opstellen, dat een opgave van de toe-
gezonden stukken en nota’s van de raadsman van de verdachte bevat met inbegrip 
van de opmerkingen hierop. Dit systeem zou niet alleen tot minder tegenexpertises 
moeten leiden, maar ook de discussie over toerekeningsvatbaarheid in de vonnis-
fase moeten temperen.

§3. Rechterlijke beslissing

A.  Verplicht forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek en 
actualisatie

Zowel het vonnis- als het onderzoeksgerecht is bevoegd om de internering op te 
leggen. De rechter dient voorafgaand over een forensisch psychiatrisch deskundi-
genverslag te beschikken. Het verslag moet voortvloeien uit een forensisch psy-
chiatrisch deskundigenonderzoek zoals de wet dat regelt of de actualisatie van een 
eerder uitgevoerd onderzoek. Zo heeft de rechter de keuze om een onderzoek dat 
dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels te behouden (supra) of 
een nieuw onderzoek te bevelen. De bepaling omvat ook de mogelijkheid om een 
nieuw onderzoek te bevelen wanneer het verslag verouderd is. Aangezien de inter-
nering als beveiligingsmaatregel is gebaseerd op de toestand van de betrokkene op 
het moment dat die voor de rechter verschijnt, is een actualisatie van het deskundi-
genonderzoek aan te raden bij langdurige strafonderzoeken. Ook het EHRM ver-
eist een up-to-date deskundigenverslag om van een objectieve medische expertise 
te kunnen spreken.65

64. De wet zegt dit niet letterlijk, art. 81 §1 bepaalt wel dat de rechtscolleges enkel over de verzoeken 
tot internering kunnen beslissen ten aanzien van de betrokkenen die bijgestaan of vertegenwoor-
digd worden door een raadsman.

65. EHRM 23 februari 1984, Luberti t. Italië, nr. 9019/80; EHRM 5 oktober 2000, Varbanov t. Bulga-
rije, nr. 31365/96; EHRM 27 maart 2008, Shtukaturov t. Rusland, nr. 44009/05; EHRM 21 decem-
ber 2010, Witek t. Polen, nr. 13453/07; EHRM 24 november 2011, O.H. t. Duitsland, nr. 4646/08; 
EHRM 17 januari 2012, Biziuk t. Polen, nr. 24580/06; EHRM 17 januari 2012, Stanev t. Bulgarije, 
nr. 36760; EHRM 22 januari 2013, Mihailovs t. Letland, nr. 35939/10; EHRM 22 januari 2013, 
Lashin t. Rusland, nr. 33117/02.
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B.  Procedure

De procedure voor het vonnisgerecht vertoont geen bijzonderheden, met uitzon-
dering van de verplichte bijstand van een advocaat. De procedureregels voor het 
onderzoeksgerecht zijn afwijkend aangezien het optreedt als vonnisgerecht.66 Om 
die reden behandelde de WBM de openbaarheid van de zittingen van de raadkamer 
en de kamer van inbeschuldigingstelling. In principe vinden de debatten plaats 
achter gesloten deuren, tenzij het onderzoeksgerecht op verzoek van de inverden-
kinggestelde de openbaarheid beveelt. Het onderzoeksgerecht kan het verzoek af-
wijzen indien het de openbaarheid gevaarlijk acht voor de orde en de goede zeden. 
Vreemd genoeg maakt de Interneringswet komaf met die regeling door de debatten 
zonder uitzondering achter gesloten deuren te laten verlopen.67 Er staat geen moge-
lijkheid open voor de inverdenkinggestelde om de openbaarheid te laten bevelen. 
Als reden hiervoor verwijst de parlementaire voorbereiding naar een cassatiear-
rest van 30 augustus 2006.68 Hierin bepaalt het Hof van Cassatie dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling in de regel met gesloten deuren zitting houdt en dat 
daarom het onderzoek en de debatten voorafgaand aan de internering veronder-
steld worden met gesloten deuren te hebben plaatsgevonden. De wetgever leidt uit 
het arrest af dat het onderzoeksgerecht altijd met gesloten deuren zetelt, zodat de 
Interneringswet moet bepalen dat de rechtspleging met gesloten deuren verloopt.69 
Het schijnt dus dat de wetgever een te extensieve draagwijdte heeft toegekend aan 
het cassatiearrest van 2006. Het Hof poneert niet dat iedere rechtspleging voor het 
onderzoeksgerecht verplicht achter gesloten deuren verloopt. Het stelt enkel dat 
indien het proces-verbaal van de terechtzitting van het onderzoeksgerecht niets 
bepaalt over de openbaarheid, er mag worden verondersteld dat de debatten achter 
gesloten deuren hebben plaatsgevonden, aangezien dat het uitgangspunt is en de 
openbaarheid de uitzondering die expliciet moet worden bevolen. De wetgever 
heeft op basis van een te enthousiaste lezing van het arrest een beperking van de 
rechten van de inverdenkinggestelde ingevoerd, die niet langer de mogelijkheid zal 
hebben om om de openbaarheid te verzoeken. Die situatie lijkt onverzoenbaar met 
de vereisten van artikel 6.1 EVRM betreffende het recht op een eerlijk proces en 
artikel 13 van de Grondwet.

C.  Onmiddellijke opsluiting

Naar analogie met de onmiddellijke aanhouding van een veroordeelde, voert de wet 
de onmiddellijke opsluiting in. Indien de rechter de internering beveelt van een per-
soon die niet (meer) is aangehouden, kan het openbaar ministerie de onmiddellijke 
opsluiting vorderen indien te vrezen valt dat de betrokkene zich aan de uitvoering 

66. Aangezien dit niet vernieuwend is t.o.v. de WBM wordt dit verder niet behandeld.
67. De uitspraak is wel steeds openbaar.
68. Cass. 30 augustus 2006, AR P.06.1080.F.
69. Wetsvoorstel betreffende de internering van personen, Parl. St. Senaat, 2012-2013, nr. 5-2001/1, 

25-26.
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van de maatregel zal onttrekken of een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de 
fysieke of psychische integriteit van derden of zichzelf vormt. Hierover dient een 
afzonderlijke debat onmiddellijk na de uitspraak te volgen, waarin de beklaagde of 
beschuldigde en diens raadsman worden gehoord. Tegen de beslissing staat geen 
rechtsmiddel open. De rechter heeft steeds de mogelijkheid om de betrokkene vrij 
te laten, al dan niet onder voorwaarden. Een geïnterneerde persoon die onmiddel-
lijk is opgesloten of die nog aangehouden was bij de rechterlijke beslissing, wordt 
voorlopig geplaatst in de psychiatrische annex van de gevangenis. Ook dan kan de 
rechter de betrokkene steeds vrij laten, eventueel onder voorwaarden. Wie vrij voor 
de rechter was verschenen, dient niet (onmiddellijk) te worden geplaatst.

D.  Bijkomende veroordelingen

De interneringsbeslissing gaat gepaard met enkele bijkomende veroordelingen: de 
gerechtskosten, de teruggave en eventueel de bijzondere verbeurdverklaring. Het 
onderzoeks- of vonnisgerecht dat uitspraak doet op basis van de Interneringswet 
of op basis van artikel 71 Sw. dient ook te oordelen over de burgerlijke vordering 
overeenkomstig artikel 1386bis BW. 

Indien de rechter de internering beveelt wegens een bepaald zedenfeit gepleegd 
op of met deelneming van een minderjarige (supra), kan hij een facultatieve be-
veiligingsmaatregel opleggen naar analogie met artikel 282bis Sw. De maatregel 
heeft een duurtijd van één tot twintig jaar, te rekenen vanaf de definitieve invrij-
heidstelling of de toekenning van een vrijheid op proef, maar de maatregel heeft 
al gevolgen vanaf de onherroepelijke beslissing. Op een inbreuk van de opgelegde 
voorwaarden volgt een gevangenisstraf van één tot zes maanden en/of een geld-
boete van €100 tot €1000. Die bepaling oogstte kritiek gelet op de mogelijke con-
traproductieve gevolgen voor de reclassering van de geïnterneerde persoon. De 
verbodsbepaling zou beter tot haar recht komen in de uitvoeringsfase waarbij de 
kamer tot bescherming van de maatschappij (KBM, infra) een betere inschatting 
kan maken van de vereiste vrijstellingsvoorwaarden.70 Zo bestaat er ook geen kans 
voor conflicterende voorwaarden die door enerzijds de vonnisrechter en anderzijds 
de KBM zijn opgelegd. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de berekening 
van de duurtijd bij opeenvolgende vrijheden op proef. Bovendien is de juridische 
logica zoek door een straf te voorzien bij de overtreding van voorwaarden in de 
uitvoering van een beveiligingsmaatregel voor een niet-toerekeningsvatbare per-
soon… De bestraffing vormt bovendien een grond voor een dubbel statuut van ge-
interneerde en veroordeelde, wat maximaal vermeden dient te worden (infra). Pot-
pourri III houdt rekening met de kritieken. Het schakelt ten eerste de duurtijd van 
de maatregel gelijk met die van de internering zelf. De maatregel heeft dus geen 
verdere doorwerking na de definitieve invrijheidstelling. Bovendien schrapt Pot-
pourri III de voorziene sanctie. Het enige mogelijke gevolg van een overschrijding 

70. H. Heimans, T. Vander Beken en E. Schipaanboord, “Eindelijk een echte nieuwe en goede wet 
op de internering? Deel 1: De gerechtelijke fase”, RW 2014-15, 1060.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   212 22/02/2016   18:33:37



213

Potpourri III: reparatie van de nieuwe Interneringswet
 

van de voorwaarden zal dus de herroeping van de invrijheidstelling op proef zijn. 
Ten slotte bepaalt art.34 dat de KBM de voorwaarden kan opheffen, wijzigen of 
nader omschrijven. De KBM kan de uitvoering ervan zo op maat van de situatie 
snijden op het moment dat er uitvoeringsmodaliteiten worden toegekend.71

V.   Uitvoeringsfase

§1. Kamer tot bescherming van de maatschappij

De Interneringswet heft de Commissies voor de bescherming van de maatschappij 
op en hevelt hun bevoegdheden over naar de strafuitvoeringsrechtbank. Binnen 
de SURB moet een afzonderlijke kamer voor de bescherming van de maatschap-
pij (KBM) beslissen over de tenuitvoerlegging en beëindiging van de internering. 
De KBM bestaat uit een rechter-voorzitter, een assessor gespecialiseerd in sociale 
zaken en een assessor gespecialiseerd in de klinische psychologie. Er zetelt dus in 
tegenstelling tot bij de CBM geen psychiater in de KBM, maar wel een klinisch 
psycholoog.

Ook de hoge commissie voor de bescherming van de maatschappij zal op termijn 
verdwijnen.72 Tegen beslissingen van de KBM staat geen beroepsmogelijkheid 
open, enkel cassatieberoep.

§2.	 Slachtoffer

De Interneringswet kent een formele procespositie toe aan het slachtoffer, naar 
analogie met de WERV. Dezelfde categorieën als bij de gewone kamers van de 
SURB komen in aanmerking om bij de KBM als slachtoffer te worden gehoord of 
voorwaarden in zijn belang bij de toekenning van uitvoeringsmodaliteiten te laten 
opleggen. Potpourri III voegt nog een zesde categorie toe, die door een vergetel-
heid uit de parlementaire voorbereiding was verdwenen. Het betreft de natuurlijke 
persoon die slachtoffer was van een misdrijf waarvoor het onderzoeksgerecht de 
internering had bevolen. In dat geval heeft het slachtoffer minder tijd gehad om 
zich burgerlijke partij te stellen.73

71. MvT bij Potpourri III, 106.
72. De hoge CBM blijft nog in werking voor zaken waarvoor de debatten aan de gang zijn of die in 

beraad zijn.
73. MvT bij Potpourri III, 96.
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§3. Uitvoeringsmodaliteiten

De KBM kan de volgende uitvoeringsmodaliteiten toekennen: de plaatsing en 
overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, 
invrijheidstelling op proef en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwij-
dering van het grondgebied of met het oog op overlevering. In tegenstelling tot 
bij een veroordeelde is de toekenning ervan niet gebonden aan tijdsvoorwaarden. 
Een aangehouden of onmiddellijk opgesloten geïnterneerde kan in afwachting van 
de plaatsing in de psychiatrische annex van de gevangenis verblijven. De (over)
plaatsing kan enkel ten uitvoer worden gelegd in een inrichting of afdeling tot 
bescherming van de maatschappij, een forensisch psychiatrisch centrum of een er-
kende inrichting georganiseerd door een privé-instelling, gemeenschap, gewest of 
lokale overheid die een overeenkomst betreffende de plaatsing heeft afgesloten. De 
overige modaliteiten kunnen ook in of met samenwerking van andere inrichtingen 
en instanties plaatsvinden.

Indien herroeping van een modaliteit mogelijk is, kan de procureur des Konings 
de voorlopige aanhouding bevelen. Potpourri III nuanceert die mogelijkheid: en-
kel wanneer de geïnterneerde persoon een ernstig gevaar vormt voor de fysieke 
of psychische integriteit van derden kan de procureur des Konings overgaan tot 
het laten opsluiten van de geïnterneerde persoon in de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis. Zo wil het voorstel breken met de praktijk waarbij de ingrijpende 
maatregel wordt bevolen voor bijvoorbeeld het schenden van het inrichtingsregle-
ment of andere relatief lichte overtredingen van de voorwaarden.74

VI.   Definitieve invrijheidstelling

De KBM kent de definitieve invrijheidstelling toe bij vervulling van twee voor-
waarden. Ten eerste moet de geïnterneerde persoon succesvol een proeftermijn 
hebben doorlopen. Die beslissing tot invrijheidstelling op proef (hierna: VOP) is 
reeds mogelijk op de eerste zitting van de KBM. Volgens de Interneringswet van 
2014 legt de KBM algemene en desgevallend bijzondere voorwaarden op gedu-
rende een verlengbare standaardtermijn van twee jaar. Potpourri III maakt hier een 
termijn van drie jaar van, telkens hernieuwbaar met twee jaar. De langere termijn 
wordt geschikter geacht met het oog op de uitvoering van het verzorgingstraject.75 
Als algemene voorwaarde voor de toekenning van de VOP76 geldt de afwezigheid 
van tegenaanwijzigingen waaraan niet tegemoet kan worden gekomen door het 
opleggen van bijzondere voorwaarden. De geïnterneerde persoon dient ook in te 
stemmen met de voorwaarden. Als tegenaanwijzing geldt ten eerste de afwezigheid 
van sociale reclassering.

74. MvT bij Potpourri III, 134.
75. Ibid., 120.
76. Die gelden ook voor de toekenning van beperkte detentie en elektronisch toezicht.
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Potpourri III voegt daar de frase “rekening houdend met zijn geestesstoornis” aan 
toe, om de individuele aanpak van de geïnterneerde persoon te benadrukken.77 Dit 
hangt samen met de schrapping van de volgende tegenaanwijzing, namelijk de 
onvoldoende verbetering van de geestestoestand, tenzij de modaliteit net tot doel 
heeft een aangepast behandelingsprogramma te volgen. De tegenaanwijzing wordt 
geschrapt omdat in het licht van een geïndividualiseerd zorgtraject de KBM bij 
de toekenning van modaliteiten steeds rekening dient te houden met de specifieke 
noden die de geestesstoornis stelt.78 De derde tegenindicatie is het risico op ern-
stige strafbare feiten. Voor Potpourri III volstaan strafbare feiten tout court en komt 
het aan de KBM toe om te beoordelen welke feiten in aanmerking komen.79 De 
volgende tegenaanwijzigen zijn het risico op lastig vallen van de slachtoffers en 
de houding van de geïnterneerde persoon ten opzichte van de slachtoffers. Ook 
de volgende tegenaanwijzing wenst Potpourri III te schrappen: de weigering of 
ongeschiktheid om een noodzakelijk geachte begeleiding of behandeling te vol-
gen wanneer de betrokkene is geïnterneerd voor bepaalde seksuele feiten feiten op 
of met deelneming van minderjarigen (supra). De tegenaanwijzing is overbodig, 
aangezien de KBM bij weigering of ongeschiktheid sowieso de modaliteit niet zal 
toekennen.80 De laatste tegenindicatie heeft betrekking op de geleverde inspannin-
gen om de burgerlijke partij te vergoeden, rekening houdend met zijn vermogens-
situatie zoals die door zijn toedoen is gewijzigd sinds de feiten.

Ten tweede moet de geestestoestand voldoende zijn verbeterd, zodat redelijker-
wijze niet te vrezen valt dat de geïnterneerde persoon ten gevolge van zijn gees-
tesstoornis zich in een staat bevindt die een gevaar uitmaakt voor het plegen van 
ernstige strafbare feiten of voor de fysieke of psychische integriteit van derden.81 
Potpourri III vereist ten eerste een voldoende gestabiliseerde in plaats van verbe-
terde geestesstoornis, omdat voor bepaalde geïnterneerde personen een vereiste 
van verbetering te hoog gegrepen is. Ten tweede schakelt het ontwerp het recidi-
verisico gelijk met het gewijzigde toepassingsgebied van de internering en houdt 
rekening met de nood aan een ruimere beoordeling ervan: er mag redelijkerwijze 
niet te vrezen vallen dat de geïnterneerde persoon, al dan niet ten gevolge van zijn 
geestesstoornis, eventueel in samenhang met andere risicofactoren, opnieuw mis-
drijven zoals vermeld in art. 9, a) zal plegen. 82

Wanneer de KBM de definitieve invrijheidstelling toekent, loopt de internering 
ten einde vanaf het in kracht van gewijsde getreden vonnis. Wanneer de KBM het 

77. MvT bij Potpourri III, 109.
78. Ibid.
79. Ibid., 110.
80. Ibid.
81. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was ook het gevaar voor zichzelf weerhouden, maar dat werd 

geschrapt aangezien de internering een strafrechtelijke beveiligingsmaatregel is, die gebaseerd is 
op sociale gevaarlijkheid.

82. MvT bij Potpourri III, 135. 
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verzoek afwijst, verlengt ze de proeftermijn voor een standaardtermijn van twee 
jaar,83 die telkens hernieuwbaar is. De internering blijft dus een maatregel van on-
bepaalde duur, maar de wet voorziet een duidelijke periodieke herevaluatie. Bij de 
verlenging van de proeftermijn kan de KBM dezelfde voorwaarden als voorheen 
opleggen of de voorwaarden aanpassen, zonder ze te verscherpen of bijkomende 
voorwaarden op te leggen. De KBM moet zo flexibel mogelijk kunnen inspelen op 
een gewijzigde nood van de geïnterneerde persoon, bijvoorbeeld de nood om in een 
andere therapeutische context te worden behandeld.84

VII.   Gelijktijdige tenuitvoerlegging internering en 
veroordeling

Potpourri III ontwikkelt een bijzonder regime voor gedetineerden met het dubbele 
statuut van veroordeelde en geïnterneerde, waarvoor de Interneringswet een ontoe-
reikende oplossing voorziet. De wet bepaalt dat de KBM de persoon in een federale 
instelling moet plaatsen. De bepalingen van de Interneringswet zijn van toepassing, 
maar voor de toekenning van uitvoeringsmodaliteiten moet aan de tijdsvoorwaar-
den van de WERV zijn voldaan. Bovendien moet een proeftermijn minstens zo 
lang zijn als de proeftermijn bij toepassing van de WERV zou zijn. Die bepalingen 
lijken meer problemen op te werpen dan ze pogen op te lossen. De wet bepaalt niet 
wat een federale instelling is, zodat gevreesd kan worden dat de betrokkene in de 
gevangenis belandt of blijft. Hij of zij zal dan slechts bij de toekenning van uitvoe-
ringsmodaliteiten een gepaste behandeling kunnen krijgen. Dat staat haaks op de 
doelstelling van de Interneringswet om geïnterneerden vanaf dag één in een soepel 
behandeltraject te laten stappen om een optimale behandeling te kunnen bereiken. 

Potpourri III bepaalt dat geïnterneerden met een dubbel statuut terechtkomen in 
een door de federale overheid georganiseerde inrichting, een afdeling of inrichting 
tot bescherming van de maatschappij of een forensisch psychiatrisch centrum. En-
kel daar kunnen ze gepaste zorg krijgen.85 Vanaf het moment dat de geïnterneerde 
bij toepassing van de WERV in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheid-
stelling, is een overplaatsing naar een andere inrichting mogelijk. Ten tweede stelt 
Potpourri III het verblijf in een inrichting gelijk met detentie voor de berekening 
van de tijdsvoorwaarden van de WERV. Ten slotte wordt een bijzondere vorm van 
invrijheidstelling ingeschreven: indien de proeftermijn volgens de WERV is ver-
streken, wordt de persoon van rechtswege definitief in vrijheid gesteld voor wat 
betreft de veroordelingen. Indien daarentegen de geestestoestand voldoende is 

83. Het Potpourri III ontwerp spreekt niet van een maximumtermijn, omdat een termijn van minder dan 
twee jaar als niet zinvol wordt geacht.

84. MvT bij Potpourri III, 137.
85. Ibid., 138.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   216 22/02/2016   18:33:39



217

Potpourri III: reparatie van de nieuwe Interneringswet
 

verbeterd86 vóór het bereiken van de VI-datum, kan de KBM de definitieve invrij-
heidstelling voor wat betreft de internering bevelen. De tenuitvoerlegging van de 
veroordeling loopt dan verder, dit in een gevangenis.

VIII.   Internering veroordeelde

De Interneringswet van 2014 liet na om de internering van een veroordeelde uit te 
werken, met uitzondering van een overgangsbepaling dat de wet van toepassing is 
op personen die op basis van art. 21 WBM door de minister van Justitie zijn geïn-
terneerd. Nochtans voorzag het initiële wetsvoorstel wel in de internering van een 
reeds veroordeelde en gedetineerde persoon. Volgens het voorstel zou de strafuit-
voeringsrechtbank de internering moeten kunnen gelasten zolang ze nog niet gevat 
was voor een strafuitvoeringsmodaliteit. Vervolgens zou de KBM de zaak volledig 
overnemen en werd de geïnterneerde veroordeelde over de hele lijn gelijk gesteld 
met een geïnterneerde. Hoewel dit werd voorgesteld als het meest ideale scenario 
voor de betrokkene, lokte het voorstel kritiek uit waarop de wetgever in 2014 geen 
weerwoord leek te kunnen bieden.87 De meest fundamentele kritiek had betrekking 
op de juridische aard van de internering van een veroordeelde: is dit zoals onder de 
WBM een strafuitvoeringsmodaliteit of een nieuwe beveiligingsmaatregel? Uit de 
juridische kwalificatie vloeien immers eigen juridische gevolgen voort, vooral in-
dien de mensenrechten en de mensenrechtspraak in ogenschouw worden genomen 
(hetgeen de wetgever steeds dient te doen). 

De kwalificatie als strafuitvoeringsmodaliteit brengt mee dat de strafuitvoerings-
rechtbank de modaliteit in een weinig tegensprekelijke procedure kan opleggen, 
maar brengt eveneens het onvermijdelijke gevolg met zich mee dat de modaliteit 
afloopt bij het aflopen van de straftijd. Een strafuitvoeringsmodaliteit valt immers 
onder het toepassingsgebied van art. 5.1 a EVRM, dat de vrijheidsberoving na een 
veroordeling bevat. Dergelijke vrijheidsberoving is slechts rechtmatig indien en 
zolang er een voldoende oorzakelijk verband bestaat met de veroordeling.88 Hieruit 
volgt dat de modaliteiten van de uitvoering, met inbegrip van de duurtijd ervan, 
enkel kunnen gelden binnen de grenzen die de vonnisrechter oplegde. Bij afloop 
van de straf dienen dan ook onherroepelijk de uitvoeringsmodaliteiten af te lopen. 
De praktijk die op basis van art. 21 WBM en een ministeriële omzendbrief uit 1964 

86. Potpourri III spreekt hier niet van een voldoende gestabiliseerde geestestoestand, in tegenstelling 
tot bij de definitieve invrijheidstelling.

87. K. Hanoulle en F. Verbruggen, Nota bij hoorzitting van 14 januari 2014 m.b.t. het wetsvoorstel 
betreffende de internering van personen, Senaatscommissie voor de Justitie, 10 p.

88. EHRM 8 juni 1976, Engel e.a. t. Nederland, nr. 5100/71, nr. 5101/71, nr. 5102/71, nr. 5354/72, nr. 
5370/72; EHRM 5 november 1981, X. t. VK, nr. 7215/75; EHRM 2 maart 1987, Weeks t. VK, nr. 
9787/82; EHRM 28 mei 2002, Stafford t. VK, nr. 46295/99; EHRM 11 december 2002, Waite t. VK, 
nr. 53236/99: “the detention must result from, follow and depend upon or occur by virtue of the 
conviction”.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   217 22/02/2016   18:33:39



218

Strafrecht

was gegroeid,89 waarbij de internering na het verstrijken van de straf uitwerking 
van onbepaalde duur kreeg, is dus uit den boze. Of toch bij de kwalificatie van de 
internering van een veroordeelde als strafuitvoeringsmodaliteit. De kwalificatie als 
beveiligingsmaatregel, vervat in art. 5.1 e EVRM, biedt wel de mogelijkheid van 
onbepaalde duur, maar brengt dan weer andere verplichtingen en gevolgen met 
zich mee. De KBM zou de maatregel enkel kunnen opleggen ten aanzien van een 
veroordeelde die op betrouwbare wijze, namelijk op basis van een objectief me-
disch verslag, als geestesziek is bevonden. Bovendien moet de geïnterneerde ver-
oordeelde over een recht op hoger beroep beschikken. Ten slotte kan de maatregel 
enkel op rechtmatige wijze worden ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de 
doelstelling ervan: de internering heeft onvermijdelijk een behandelingsdoelstel-
ling en moet daarom plaatsvinden in een hospitaal, kliniek of andere aangepaste 
inrichting die een behandeling kan bieden.90 De internering van een veroordeelde 
bij toepassing van art. 21 WBM faalde op al die punten. Ook bovenstaand wets-
voorstel kon niet bekoren. Bovendien rees de vraag naar verenigbaarheid van de 
internering van een veroordeelde met het ne bis in idem beginsel.

De wetgever kon in 2014 geen weerwoord bieden op bovenstaande kritieken en 
opteerde voor de gemakkelijkheidsoplossing door de materie niet te regelen. Pot-
pourri III voegt wel een reeks complexe bepalingen betreffende de internering van 
een veroordeelde in. De KBM kan de internering bevelen van een veroordeelde 
die minstens één feit binnen het toepassingsgebied van de internering heeft ge-
pleegd en bij wie de gevangenispsychiater tijdens de detentie een geestesstoornis 
met een duurzaam karakter heeft vastgesteld en die aan de overige internerings-
voorwaarden voldoet. De gevangenisdirecteur moet de maatregel verzoeken en een 
advies tot internering opstellen. Vervolgens moet de KBM onverwijld een foren-
sisch psychiatrisch onderzoek bevelen, eventueel in de vorm van observatie. Ook 
het openbaar ministerie stelt een advies op. De veroordeelde dient persoonlijk te 
verschijnen in een zitting achter gesloten deuren. Het slachtoffer is niet aanwezig. 
Tegen het vonnis van de KBM staat voor de veroordeelde en het openbaar ministe-
rie hoger beroep open bij de correctionele kamer van het hof van beroep. De geïn-
terneerde veroordeelde doorloopt exact hetzelfde uitvoeringstraject als de persoon 
die tegelijk een straf en de internering uitzit (supra). Indien de geestestoestand bij 
het verstrijken van de straftijd niet voldoende is verbeterd, blijft de Interneringswet 
verder volledig van toepassing. De maatregel wordt dus van onbepaalde duur, on-
geacht de mogelijke schending van het ne bis in idem beginsel.

89. Art. 22 Omz. 10 november 1964, Bull. Best. Strafinrichtingen 1964, 509.
90. EHRM 30 juli 1998, Aerts t. België, nr. 25357/94.
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IX.   Besluit

Deze bijdrage vormt een poging om een beknopte maar toch omvattend overzicht 
van de recente ontwikkelingen in de interneringswetgeving te bieden. Niet alleen 
de wet van 2014 en haar ontstaansgeschiedenis kwamen aan bod, maar ook de mo-
gelijke wijzigingen die de wet nog zal ondergaan als onderdeel van de Potpourri 
hervormingsplannen. Die plannen en de reeds genomen uitvoeringsbesluiten geven 
alvast aan dat de uitvoerende macht deze wet geen stille dood wil laten sterven 
zoals de voorganger uit 2007. 
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BEEINDIGINGSBEDINGEN 

 
Sophie Stijns en Flavie Vermander 

 
 
I. INLEIDING 

 
1. Op het ogenblik van de contractsluiting zullen onderhandelaars oog 
hebben voor de goede afloop of uitvoering van hun contract, maar ook voor de 
mogelijke voortijdige beëindiging ervan wegens het optreden van een wan- 
prestatie, van een toekomstige gebeurtenis of van een andere mogelijke reden 
die ze op vandaag niet kennen, maar die een motief kan zijn om het contract 
vroegtijdig te laten eindigen. Juridisch vertaald betekent dit dat contractanten 
zich bij de redactie van een contract moeten buigen over een aantal vragen: (1) 
wat wordt de duur van het contract (bepaalde of onbepaalde duur) en moeten 
we het contract opzegbaar maken en, zo ja, ad nutum of enkel bij welbepaal- 
de motieven? (2) welke sancties kunnen efficiënt gestipuleerd en aangewend 
worden in geval van een wanprestatie (een gerechtelijke of een buitengerech- 
telijke)? (3) zijn er toekomstige gebeurtenissen die in alle omstandigheden 
het einde moeten luiden van het contract en willen we dat het contract op het 
ogenblik van hun intrede automatisch eindigt of op beslissing van de ene of 
de andere partij? Al deze vragen kunnen opgelost worden door nauwkeurig 
te kiezen tussen opzegbedingen, uitdrukkelijke ontbindende  bedingen en 
ontbindende voorwaarden. In beginsel zijn deze drie soorten beëindigings- 
bedingen geoorloofd, behoudens bijzondere dwingende wetgeving voor een 
bijzondere overeenkomst. Men kan ze best alle drie opnemen in een contract 
want ze hebben elk een ander doel en functie al naargelang de toekomstige situ- 
atie die men wil regelen. De contractanten zullen zich laten leiden door enkele 
beslissende vragen: hoe moet het beding uitwerking krijgen: automatisch of 
op partijbeslissing? Welke gevolgen moet het hebben (retroactief of enkel voor 
de toekomst)? Is het sanctionerend bedoeld? Zal een rechterlijke tussenkomst 
mogelijk zijn en zo ja, hoe verregaand is die en wat kan de rechter nog doen 
mocht een beding foutief ingeroepen zijn? Deze bijdrage zal u wegwijs maken 
in deze keuzes. 

 
2. Dat de contractvrijheid groot is op het gebied van beëindigingsbedin- 
gen kan aangetoond worden met volgend voorbeeld. Gesteld dat een financi- 
ele instelling bij het verlenen van een commercieel krediet veel belang hecht 
aan het toekennen en het op het afgesproken niveau behouden van de ver- 
leende zekerheden. De bank heeft dan in theorie een keuze te maken tussen 
de volgende formuleringen. Zij kan bedingen: 

 
“Een aanzienlijke vermindering van de verleende zekerheden geeft aan de kredietgever 
het recht om het krediet op te zeggen per aangetekend schrijven, mits naleving van een 
opzegtermijn van 30 dagen”; 

 
“Een aanzienlijke vermindering van de verleende zekerheden maakt van rechtswege en 
retroactief een einde aan het contract”; 

 
“Het is de kredietnemer verboden om de verleende zekerheden tijdens de duur van het 
krediet af te bouwen zodat ze aanzienlijk zouden verminderen; de miskenning van dit 
verbod door de kredietnemer geeft aan de kredietverlener het recht om, na voorafgaan- 
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de ingebrekestelling met een termijn voor remediëring van 14 dagen, eigenmachtig het 
contract te ontbinden wegens toerekenbare tekortkoming aan zijn verplichtingen van de 
kredietnemer.” 

 
Elk beding zal een andere kwalificatie krijgen en zal dan op haar geoorloofd- 
heid kunnen worden getoetst1. Elk beding heeft ook een andere wijze van uit- 
werking en heeft andere gevolgen, zelfs op het vlak van de rechterlijke con- 
trole a posteriori. 

 
 

II. (EENZIJDIGE) OPZEGBEDINGEN 
 

A. Situering en begripsomschrijving 
 

3. Omschrijving van opzegging. Een goed begrip van (eenzijdige) opzeg- 
bedingen vereist inzicht in de figuur die eraan ten grondslag ligt, met name de 
figuur van (eenzijdige) opzegging. Door de (eenzijdige)2 opzegging van een 
overeenkomst stelt een van de contractpartijen eigenmachtig en voor de toe- 
komst een einde aan de geldig tot stand gekomen overeenkomst. De beslissing 
van een contractpartij tot opzegging van de overeenkomst is in beginsel niet 
ingegeven door een foutmotief (een contractuele tekortkoming van de weder- 
partij), wat onmiddellijk het onderscheid met de hierna besproken figuur van 
ontbinding wegens wanprestatie in de verf zet. De motieven om tot opzegging 
over te gaan kunnen heel divers zijn. Zo kan een huurder van een appartement 
beslissen om de huurovereenkomst op te zeggen omdat hij groter wil gaan 
wonen of omdat hij een tuin wenst of omdat hij voor een werkopdracht naar het 
buitenland vertrekt, enz. Vaak gaat het bij opzegging om redenen die de op- 
zeggende partij eigen zijn. De precieze reden zal doorgaans zelfs niet worden 
gecommuniceerd aan de wederpartij3. Verder zal blijken dat dit in principe 
ook niet vereist is. 

 
Meer precies hebben wij de figuur van opzegging4 elders als volgt omschre- 
ven:“de rechtshandeling door eenzijdige wilsverklaring van één partij, waarmee, 
los van elk sanctieoogmerk, voor de toekomst een einde wordt gemaakt aan de 
overeenkomst die partijen hadden gesloten”5. 

 
4. Omschrijving van opzegbedingen. Opzegbedingen zijn contractuele 
bedingen waarmee de contractpartijen aan een van hen of aan beide partijen 
de bevoegdheid verlenen om de overeenkomst op te zeggen. De tot opzegging 
bevoegde partij kan op grond van het opzegbeding dan – op een later ogen- 

 
 

 

1 Het eerste beding is een opzegbeding, het tweede een ontbindende voorwaarde en het derde een 
uitdrukkelijk ontbindend beding. 

2 In deze bijdrage worden onder de termen “opzegging” resp. “opzegbedingen” steeds de “eenzijdige 
opzegging”  resp.  “eenzijdige opzegbedingen” begrepen. De  toevoeging  “eenzijdig”  kan wegvallen 
aangezien wij de opzegging steeds begrijpen als een eenzijdige rechtshandeling (zie ook verder). 

3 Dit betekent: de wederpartij in de opgezegde overeenkomst. 
4 Wij verkiezen de  term   “opzegging”  boven  de   term   “verbreking”.  Hoewel   “verbreking”   soms 

als  synoniem  van  “opzegging”  wordt  gebruikt,  blijkt  deze  eerste  term  geen  precieze,  juridisch 
vaststaande betekenis te hebben. 

5 F. Vermander, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen,  Intersentia, 2014, p. 36, nr. 28 en 
p. 1039, nr. 1209. (Hierna verkort: F. Vermander, Opzegging, 2014.) 
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blik – door een eenzijdige wilsverklaring, los van elk sanctieoogmerk, voor de 
toekomst een einde stellen aan de overeenkomst die partijen hebben gesloten. 

 
Een opzegbeding laat daarnaast ook toe om de uitoefeningsvoorwaarden te 
modaliseren6 van de conventioneel toegekende opzegbevoegdheid of van de 
opzegbevoegdheid waarover een of beide contractpartijen reeds beschikt/ 
beschikken op grond van de wet, op grond van een algemeen beginsel of op 
grond van de gebruiken (zie verder i.v.m. de opzeggronden). 

 
Een opzegbeding dekt derhalve niet steeds dezelfde lading. Een opzegbe- 
ding waarin conventioneel een opzegbevoegdheid wordt toegekend aan een 
of beide partijen wordt hierna ook “bedongen opzegbevoegdheid” genoemd. 
Een opzegbeding uit de tweede categorie wordt verder ook aangeduid als een 
“opzegbeding met modaliserende functie”. Beide categorieën kunnen ook sa- 
men voorkomen in een overeenkomst in de zin dat een opzegbeding (sensu 
lato) zowel een bedongen opzegbevoegdheid kan bevatten als de modalitei- 
ten kan voorschrijven waaronder de contractpartij deze opzegbevoegdheid in 
werking mag stellen. 

 
Bv. “De door de Klant onderschreven overeenkomst Belfius Internetbankieren wordt ge- 
sloten voor onbepaalde duur. De dienst kan door de Klant beëindigd worden mits nale- 
ving van een opzegtermijn van één maand. De Bank kan de overeenkomst opzeggen mits 
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. De beëindiging van 
de dienst door de Klant dient te gebeuren in een Kantoor, of via een medewerker van 
Belfius Direct Contact.”7 

 
Bv.“4.1. Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde duur van 2 jaar met ingang op 
datum van ondertekening van het contract. 
4.2. Aan het einde van de oorspronkelijke duur zoals bepaald in artikel 4.1, zal het con- 
tract eenmalig stilzwijgend verlengd worden met 2 jaar, tenzij één van beide Partijen 
ten laatste 3 maanden voor de einddatum zoals bepaald in artikel 4.1, bij aangetekend 
schrijven opzegt. 
4.3. In geval van en vanaf de stilzwijgende verlenging kan elk der Partijen het con- 
tract te allen tijde vroegtijdig opzeggen middels naleving van een opzegtermijn van 
3 maanden”8. 

 
 
B. Nut 

 
5. Is een bedongen opzegbevoegdheid nodig? De opzegging is geen alge- 
mene wijze van tenietgaan of van beëindiging van overeenkomsten. Niet elk 
contract is per definitie opzegbaar. De opzeggronden kunnen immers limitatief 
worden opgesomd. Een contractpartij kan/mag een overeenkomst pas opzeg- 
gen indien zij hiertoe de bevoegdheid heeft gekregen door de wet, door de 
overeenkomst, door de gebruiken of op grond van een algemeen beginsel. 
Om te evalueren of een bedongen opzegbevoegdheid noodzakelijk is in een 

 
 

6 Onder “modaliseren” begrijpen wij het bepalen of preciseren van de uitoefeningsvoorwaarden en 
‐modaliteiten voor de opzegging, zoals het naleven van een welbepaalde opzegtermijn, de betaling 
van een opzegvergoeding enz. 

7 Uit  algemene  voorwaarden  van  Belfius  (raadpleging  29.09.2015):  https://www.belfius.be/ 
common/NL/multi    edia/MMDownloadableFile/rules‐rates‐regulati  ternetbanking/rules‐ 
internetbanking‐2013‐11‐18.pdf 

8 Voorbeeld uit de praktijk. 
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overeenkomst die partijen hadden gesloten”5. 

 
4. Omschrijving van opzegbedingen. Opzegbedingen zijn contractuele 
bedingen waarmee de contractpartijen aan een van hen of aan beide partijen 
de bevoegdheid verlenen om de overeenkomst op te zeggen. De tot opzegging 
bevoegde partij kan op grond van het opzegbeding dan – op een later ogen- 

 
 

 

1 Het eerste beding is een opzegbeding, het tweede een ontbindende voorwaarde en het derde een 
uitdrukkelijk ontbindend beding. 

2 In deze bijdrage worden onder de termen “opzegging” resp. “opzegbedingen” steeds de “eenzijdige 
opzegging”  resp.  “eenzijdige opzegbedingen” begrepen. De  toevoeging  “eenzijdig”  kan wegvallen 
aangezien wij de opzegging steeds begrijpen als een eenzijdige rechtshandeling (zie ook verder). 

3 Dit betekent: de wederpartij in de opgezegde overeenkomst. 
4 Wij verkiezen de  term   “opzegging”  boven  de   term   “verbreking”.  Hoewel   “verbreking”   soms 

als  synoniem  van  “opzegging”  wordt  gebruikt,  blijkt  deze  eerste  term  geen  precieze,  juridisch 
vaststaande betekenis te hebben. 

5 F. Vermander, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen,  Intersentia, 2014, p. 36, nr. 28 en 
p. 1039, nr. 1209. (Hierna verkort: F. Vermander, Opzegging, 2014.) 
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blik – door een eenzijdige wilsverklaring, los van elk sanctieoogmerk, voor de 
toekomst een einde stellen aan de overeenkomst die partijen hebben gesloten. 

 
Een opzegbeding laat daarnaast ook toe om de uitoefeningsvoorwaarden te 
modaliseren6 van de conventioneel toegekende opzegbevoegdheid of van de 
opzegbevoegdheid waarover een of beide contractpartijen reeds beschikt/ 
beschikken op grond van de wet, op grond van een algemeen beginsel of op 
grond van de gebruiken (zie verder i.v.m. de opzeggronden). 

 
Een opzegbeding dekt derhalve niet steeds dezelfde lading. Een opzegbe- 
ding waarin conventioneel een opzegbevoegdheid wordt toegekend aan een 
of beide partijen wordt hierna ook “bedongen opzegbevoegdheid” genoemd. 
Een opzegbeding uit de tweede categorie wordt verder ook aangeduid als een 
“opzegbeding met modaliserende functie”. Beide categorieën kunnen ook sa- 
men voorkomen in een overeenkomst in de zin dat een opzegbeding (sensu 
lato) zowel een bedongen opzegbevoegdheid kan bevatten als de modalitei- 
ten kan voorschrijven waaronder de contractpartij deze opzegbevoegdheid in 
werking mag stellen. 

 
Bv. “De door de Klant onderschreven overeenkomst Belfius Internetbankieren wordt ge- 
sloten voor onbepaalde duur. De dienst kan door de Klant beëindigd worden mits nale- 
ving van een opzegtermijn van één maand. De Bank kan de overeenkomst opzeggen mits 
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. De beëindiging van 
de dienst door de Klant dient te gebeuren in een Kantoor, of via een medewerker van 
Belfius Direct Contact.”7 

 
Bv.“4.1. Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde duur van 2 jaar met ingang op 
datum van ondertekening van het contract. 
4.2. Aan het einde van de oorspronkelijke duur zoals bepaald in artikel 4.1, zal het con- 
tract eenmalig stilzwijgend verlengd worden met 2 jaar, tenzij één van beide Partijen 
ten laatste 3 maanden voor de einddatum zoals bepaald in artikel 4.1, bij aangetekend 
schrijven opzegt. 
4.3. In geval van en vanaf de stilzwijgende verlenging kan elk der Partijen het con- 
tract te allen tijde vroegtijdig opzeggen middels naleving van een opzegtermijn van 
3 maanden”8. 

 
 
B. Nut 

 
5. Is een bedongen opzegbevoegdheid nodig? De opzegging is geen alge- 
mene wijze van tenietgaan of van beëindiging van overeenkomsten. Niet elk 
contract is per definitie opzegbaar. De opzeggronden kunnen immers limitatief 
worden opgesomd. Een contractpartij kan/mag een overeenkomst pas opzeg- 
gen indien zij hiertoe de bevoegdheid heeft gekregen door de wet, door de 
overeenkomst, door de gebruiken of op grond van een algemeen beginsel. 
Om te evalueren of een bedongen opzegbevoegdheid noodzakelijk is in een 

 
 

6 Onder “modaliseren” begrijpen wij het bepalen of preciseren van de uitoefeningsvoorwaarden en 
‐modaliteiten voor de opzegging, zoals het naleven van een welbepaalde opzegtermijn, de betaling 
van een opzegvergoeding enz. 

7 Uit  algemene  voorwaarden  van  Belfius  (raadpleging  29.09.2015):  https://www.belfius.be/ 
common/NL/multi    edia/MMDownloadableFile/rules‐rates‐regulati  ternetbanking/rules‐ 
internetbanking‐2013‐11‐18.pdf 

8 Voorbeeld uit de praktijk. 
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welbepaald contract teneinde één of beide partijen toe te laten op te zeggen, 
dient dus te worden nagegaan of deze partij reeds op een andere opzeggrond 
of -bevoegdheid kan steunen. Het is pas wanneer een contractpartij niet kan 
steunen op een opzegbevoegdheid voortvloeiend uit de wet, de gebruiken of 
een algemeen rechtsbeginsel dat partijen een opzegbevoegdheid zullen moe- 
ten bedingen in hun contract willen zij een opzegging mogelijk maken voor 
een of beide partijen. 

 
Bij de studie van de opzeggronden dringt het onderscheid tussen contracten 
van bepaalde duur en contracten van onbepaalde duur zich onvermijdelijk op. 
De opzeggronden zijn niet gelijk voor beide categorieën van contracten. 

 
6. Een bedongen opzegbevoegdheid in een contract van bepaalde duur. Ei- 
gen aan een overeenkomst van bepaalde duur is dat er een uitdovende tijds- 
bepaling aanwezig is in de overeenkomst9. Het beoordelingsmoment voor de 
aan- of afwezigheid van een uitdovende tijdsbepaling is het ogenblik van con- 
tractsluiting10. Een uitdovende tijdsbepaling is in deze context een toekomstige 
en zekere gebeurtenis11, die bij realisatie tot het tenietgaan van het contract 
leidt. Men denke aan een overeenkomst die geldt tot een welbepaalde datum, 
bijvoorbeeld tot 31 december 2017. Het past erop te wijzen dat de loutere aan- 
wezigheid in een overeenkomst van een ontbindende voorwaarde (dit is een 
toekomstige, onzekere gebeurtenis) deze niet van bepaalde duur maakt12. 

 
Voor een contract van bepaalde duur geldt dat het contract niet (vroegtijdig 
– voor de vervaldag) opzegbaar is13, tenzij een wettelijke bepaling, een con- 
tractueel beding of eventueel de gebruiken14 een opzegbevoegdheid hebben 
toegekend aan een of beide partijen. Men kan dus inderdaad stellen dat de op- 
zegging geen algemene wijze is van beëindiging van contracten van bepaalde 
duur. In de mate geen opzegbevoegdheid werd toegekend door de wetgever 
(bv. in artikel 1794 BW voor de opdrachtgever in een aannemingscontract van 

 
 

 

9 I.h.b. I. Claeys en L. Phang, “Van bepaalde duur naar onbepaalde duur en terug”, TPR 2008, p. 426, 
nr. 68; M. De Man, De verbintenisrechtelijke tijdsbepaling, Brugge, die Keure, 2013, p. 18, nr. 20. 

10 Cass.  22  november  1957,  JT 1960,  171  en  noot M. Taquet,  p. 191;  L. Cornelis,  “De  duur  van  het 
contract  met  opeenvolgende  prestaties”  in  L.  Cornelis  e.a.,  Het  contract  met  opeenvolgende 
prestaties,  Brussel,  Vlaams  Pleitgenootschap,  1991,  p. 40,  nr.  1,  p. 51,  nr.  10  en  p. 53,  nr.  12; 
T. Delahaye,   “La   résiliation   unilatérale   des   contrats   à   durée  déterminée   en  droit   belge”   in 
B. Tilleman,  A. Verbeke  en  P.‐Y.  Verkindt  (eds.),  Droit  des  contrats  France,  Belgique,  2,  Brussel, 
Larcier, 2006, p. 229, nr. 11. 

11 S.  Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  2,  Brugge,  die  Keure,  2009,  p. 21,  nr.  25;  W. Van 
Gerven, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 536. 

12 Recent Cass. 10 november 2011, Pas. 2011, 2514, RW 2012‐13, 501, noot B. Van Den Bergh, TBBR 
2013, 31, noot  J. Del Corral, TBH 2012, 313, TBO 2012, 111 (waarin het Hof een arrest verbreekt 
om volgende  reden:  “De appelrechters die vaststellen dat de  verwezenlijking  van de  toekomstige 
gebeurtenis afhankelijk  is van de toestemming van alle betrokken partijen en derhalve onzeker  is, 
beslissen niet naar recht dat de overeenkomst van bepaalde duur is en om die reden niet eenzijdig 
kan worden opgezegd”). 

13 Zie ook Cass. 7 juni 2012, Pas. 2012, 1317, RW 2013‐14, 903, noot (“Een overeenkomst van bepaalde 
duur kan daarentegen in de regel niet eenzijdig worden opgezegd”). 

14 Over de opzegbevoegdheid op grond van de gebruiken en de bijzondere aard van de overeenkomst 
F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 529‐530. Zie ook A. De Boeck en R. Van Ransbeeck, “De opzegging 
in  het  algemeen”  in  A. De  Boeck  en  R. Van  Ransbeeck  (eds.), Opzegging  van  handelscontracten, 
Brussel, Larcier, 2014, p. 12. 
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bepaalde duur)15 of op grond van de gebruiken16, zal een bedongen opzegbe- 
voegdheid noodzakelijk zijn, wil men een contractpartij toestaan om het con- 
tract op te zeggen. 

 
7. Een opzegbeding met modaliserende functie in een contract van bepaalde 
duur. Contractpartijen die een opzegbevoegdheid bedingen in hun contract 
van bepaalde duur, kunnen tevens de wijze van uitoefening van deze opzeg- 
bevoegdheid bepalen (bv. door een opzegvergoeding te bepalen of door de 
wijze van kennisgeving vast te leggen). Hiertegen rijzen weinig principiële 
bezwaren. Een opzegbeding met modaliserende functie is in beginsel niet ver- 
plicht, maar kan nuttig zijn. Het biedt de opzeggende partij een zekere houvast 
bij de latere opzegging (zo weet zij preciezer waaraan zij zich dient te houden) 
en het laat de partijen ook toe een gewenst opzegscenario uit te schrijven. 
Bepaalde grenzen dienen wel te worden gerespecteerd (zie verder). Zo kan 
er reeds op worden gewezen dat het kennisgevingsvereiste niet kan worden 
wegbedongen. 

 
Een opzegbeding met modaliserende functie kan soms zelfs nuttig en geldig 
worden bedongen in contracten waarin de contractpartijen niet in een bedon- 
gen opzegbevoegdheid hebben voorzien. Wanneer de wetgever reeds een 
wettelijke opzegbevoegdheid heeft toegekend aan een of beide partijen, maar 
nog ruimte laat voor een contractuele regeling, kunnen partijen eventueel de 
wijze van uitoefening van deze opzegbevoegdheid contractueel verder bepa- 
len. Zo aanvaardt men dat het voormelde artikel 1794 BW inzake aanneming 
van aanvullend recht is, zodat partijen onder meer17 de modaliteiten voor de 
uitoefening van het opzegrecht voor de opdrachtgever contractueel kunnen 
preciseren. 

 
Bv. “Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, 
wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 
10 % van de afgezegde werken.”18 

 
8. Een opzegbeding in een contract van onbepaalde duur: nuttig? Voor con- 
tracten van onbepaalde duur dient men de stelling dat de opzegging geen 
algemene wijze van beëindiging van overeenkomsten is bij te sturen. In het 
Belgische recht geldt dat een contract van onbepaalde duur te allen tijde kan 
worden opgezegd door elk van beide partijen19, op grond van een algemeen 

 
 

 

15 Artikel 1794 BW luidt: “De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil 
verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, 
al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen”. Over deze opzegbevoegdheid van 
artikel 1794 BW: F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 154 e.v. Recent Cass. 29 mei 2015, C.13.0390.N 
(artikel 1794 BW betreft niet de aannemingscontracten van onbepaalde duur). 

16 Hierbij wordt niet verder stilgestaan in deze bijdrage. 
17 Partijen zouden bijvoorbeeld ook dit opzegrecht kunnen wegbedingen. 
18 Uit:  http://www.driesbaeten.be/wp‐content/uploads/Algemene‐Voorwaarden‐DriesBaeten.pdf. 

Voor artikel 1794 BW, zie: voetnoot 15. 
19 Cass. 9 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 671, Pas. 1973, 640 (“… mits de beëindiging niet uitgesloten is 

door een bijzondere wettelijke regeling”); Cass. 22 november 1973, Arr.Cass. 1974, 327, Pas. 1974, 
312. Recent Cass. 7 juni 2012, Pas. 2012, 1317, RW 2013‐14, 903, noot. In de rechtsleer bv. H. De 
Page, Traité  élémentaire  de  droit  civil  belge,  II,  Brussel,  Bruylant,  1964,  p. 729,  nr.  763;  S. Stijns, 
Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, p. 28; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations, Brussel, Bruylant, 2010, p. 982‐985, nrs. 655 en 657. 
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welbepaald contract teneinde één of beide partijen toe te laten op te zeggen, 
dient dus te worden nagegaan of deze partij reeds op een andere opzeggrond 
of -bevoegdheid kan steunen. Het is pas wanneer een contractpartij niet kan 
steunen op een opzegbevoegdheid voortvloeiend uit de wet, de gebruiken of 
een algemeen rechtsbeginsel dat partijen een opzegbevoegdheid zullen moe- 
ten bedingen in hun contract willen zij een opzegging mogelijk maken voor 
een of beide partijen. 

 
Bij de studie van de opzeggronden dringt het onderscheid tussen contracten 
van bepaalde duur en contracten van onbepaalde duur zich onvermijdelijk op. 
De opzeggronden zijn niet gelijk voor beide categorieën van contracten. 

 
6. Een bedongen opzegbevoegdheid in een contract van bepaalde duur. Ei- 
gen aan een overeenkomst van bepaalde duur is dat er een uitdovende tijds- 
bepaling aanwezig is in de overeenkomst9. Het beoordelingsmoment voor de 
aan- of afwezigheid van een uitdovende tijdsbepaling is het ogenblik van con- 
tractsluiting10. Een uitdovende tijdsbepaling is in deze context een toekomstige 
en zekere gebeurtenis11, die bij realisatie tot het tenietgaan van het contract 
leidt. Men denke aan een overeenkomst die geldt tot een welbepaalde datum, 
bijvoorbeeld tot 31 december 2017. Het past erop te wijzen dat de loutere aan- 
wezigheid in een overeenkomst van een ontbindende voorwaarde (dit is een 
toekomstige, onzekere gebeurtenis) deze niet van bepaalde duur maakt12. 

 
Voor een contract van bepaalde duur geldt dat het contract niet (vroegtijdig 
– voor de vervaldag) opzegbaar is13, tenzij een wettelijke bepaling, een con- 
tractueel beding of eventueel de gebruiken14 een opzegbevoegdheid hebben 
toegekend aan een of beide partijen. Men kan dus inderdaad stellen dat de op- 
zegging geen algemene wijze is van beëindiging van contracten van bepaalde 
duur. In de mate geen opzegbevoegdheid werd toegekend door de wetgever 
(bv. in artikel 1794 BW voor de opdrachtgever in een aannemingscontract van 

 
 

 

9 I.h.b. I. Claeys en L. Phang, “Van bepaalde duur naar onbepaalde duur en terug”, TPR 2008, p. 426, 
nr. 68; M. De Man, De verbintenisrechtelijke tijdsbepaling, Brugge, die Keure, 2013, p. 18, nr. 20. 

10 Cass.  22  november  1957,  JT 1960,  171  en  noot M. Taquet,  p. 191;  L. Cornelis,  “De  duur  van  het 
contract  met  opeenvolgende  prestaties”  in  L.  Cornelis  e.a.,  Het  contract  met  opeenvolgende 
prestaties,  Brussel,  Vlaams  Pleitgenootschap,  1991,  p. 40,  nr.  1,  p. 51,  nr.  10  en  p. 53,  nr.  12; 
T. Delahaye,   “La   résiliation   unilatérale   des   contrats   à   durée  déterminée   en  droit   belge”   in 
B. Tilleman,  A. Verbeke  en  P.‐Y.  Verkindt  (eds.),  Droit  des  contrats  France,  Belgique,  2,  Brussel, 
Larcier, 2006, p. 229, nr. 11. 

11 S.  Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  2,  Brugge,  die  Keure,  2009,  p. 21,  nr.  25;  W. Van 
Gerven, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 536. 

12 Recent Cass. 10 november 2011, Pas. 2011, 2514, RW 2012‐13, 501, noot B. Van Den Bergh, TBBR 
2013, 31, noot  J. Del Corral, TBH 2012, 313, TBO 2012, 111 (waarin het Hof een arrest verbreekt 
om volgende  reden:  “De appelrechters die vaststellen dat de  verwezenlijking  van de  toekomstige 
gebeurtenis afhankelijk  is van de toestemming van alle betrokken partijen en derhalve onzeker  is, 
beslissen niet naar recht dat de overeenkomst van bepaalde duur is en om die reden niet eenzijdig 
kan worden opgezegd”). 

13 Zie ook Cass. 7 juni 2012, Pas. 2012, 1317, RW 2013‐14, 903, noot (“Een overeenkomst van bepaalde 
duur kan daarentegen in de regel niet eenzijdig worden opgezegd”). 

14 Over de opzegbevoegdheid op grond van de gebruiken en de bijzondere aard van de overeenkomst 
F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 529‐530. Zie ook A. De Boeck en R. Van Ransbeeck, “De opzegging 
in  het  algemeen”  in  A. De  Boeck  en  R. Van  Ransbeeck  (eds.), Opzegging  van  handelscontracten, 
Brussel, Larcier, 2014, p. 12. 
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bepaalde duur)15 of op grond van de gebruiken16, zal een bedongen opzegbe- 
voegdheid noodzakelijk zijn, wil men een contractpartij toestaan om het con- 
tract op te zeggen. 

 
7. Een opzegbeding met modaliserende functie in een contract van bepaalde 
duur. Contractpartijen die een opzegbevoegdheid bedingen in hun contract 
van bepaalde duur, kunnen tevens de wijze van uitoefening van deze opzeg- 
bevoegdheid bepalen (bv. door een opzegvergoeding te bepalen of door de 
wijze van kennisgeving vast te leggen). Hiertegen rijzen weinig principiële 
bezwaren. Een opzegbeding met modaliserende functie is in beginsel niet ver- 
plicht, maar kan nuttig zijn. Het biedt de opzeggende partij een zekere houvast 
bij de latere opzegging (zo weet zij preciezer waaraan zij zich dient te houden) 
en het laat de partijen ook toe een gewenst opzegscenario uit te schrijven. 
Bepaalde grenzen dienen wel te worden gerespecteerd (zie verder). Zo kan 
er reeds op worden gewezen dat het kennisgevingsvereiste niet kan worden 
wegbedongen. 

 
Een opzegbeding met modaliserende functie kan soms zelfs nuttig en geldig 
worden bedongen in contracten waarin de contractpartijen niet in een bedon- 
gen opzegbevoegdheid hebben voorzien. Wanneer de wetgever reeds een 
wettelijke opzegbevoegdheid heeft toegekend aan een of beide partijen, maar 
nog ruimte laat voor een contractuele regeling, kunnen partijen eventueel de 
wijze van uitoefening van deze opzegbevoegdheid contractueel verder bepa- 
len. Zo aanvaardt men dat het voormelde artikel 1794 BW inzake aanneming 
van aanvullend recht is, zodat partijen onder meer17 de modaliteiten voor de 
uitoefening van het opzegrecht voor de opdrachtgever contractueel kunnen 
preciseren. 

 
Bv. “Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, 
wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 
10 % van de afgezegde werken.”18 

 
8. Een opzegbeding in een contract van onbepaalde duur: nuttig? Voor con- 
tracten van onbepaalde duur dient men de stelling dat de opzegging geen 
algemene wijze van beëindiging van overeenkomsten is bij te sturen. In het 
Belgische recht geldt dat een contract van onbepaalde duur te allen tijde kan 
worden opgezegd door elk van beide partijen19, op grond van een algemeen 

 
 

 

15 Artikel 1794 BW luidt: “De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil 
verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, 
al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen”. Over deze opzegbevoegdheid van 
artikel 1794 BW: F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 154 e.v. Recent Cass. 29 mei 2015, C.13.0390.N 
(artikel 1794 BW betreft niet de aannemingscontracten van onbepaalde duur). 

16 Hierbij wordt niet verder stilgestaan in deze bijdrage. 
17 Partijen zouden bijvoorbeeld ook dit opzegrecht kunnen wegbedingen. 
18 Uit:  http://www.driesbaeten.be/wp‐content/uploads/Algemene‐Voorwaarden‐DriesBaeten.pdf. 

Voor artikel 1794 BW, zie: voetnoot 15. 
19 Cass. 9 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 671, Pas. 1973, 640 (“… mits de beëindiging niet uitgesloten is 

door een bijzondere wettelijke regeling”); Cass. 22 november 1973, Arr.Cass. 1974, 327, Pas. 1974, 
312. Recent Cass. 7 juni 2012, Pas. 2012, 1317, RW 2013‐14, 903, noot. In de rechtsleer bv. H. De 
Page, Traité  élémentaire  de  droit  civil  belge,  II,  Brussel,  Bruylant,  1964,  p. 729,  nr.  763;  S. Stijns, 
Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, p. 28; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations, Brussel, Bruylant, 2010, p. 982‐985, nrs. 655 en 657. 
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beginsel. Het opzegrecht in contracten van onbepaalde duur wordt geacht de 
openbare orde te raken20. Men legt hierbij doorgaans een nagenoeg onlosma- 
kelijk verband met het verbod op eeuwigdurende verbintenissen21. Het voor- 
gaande betekent dat een bedongen opzegbevoegdheid in een contract van 
onbepaalde duur niet vereist is, aangezien elk van de partijen hoe dan ook 
kan steunen op een algemeen rechtsbeginsel om het contract te allen tijde 
op te zeggen. Nochtans vindt men vaak opzegbedingen in contracten van on- 
bepaalde duur. Hierin bevestigen partijen soms de opzegbevoegdheid te al- 
len tijde en vaak modaliseren zij ook de uitoefening van deze opzegbevoegd- 
heid, bijvoorbeeld door de naleving van een welbepaalde opzegtermijn voor 
te schrijven. Een dergelijk opzegbeding is vaak nuttig, onder meer omdat het 
een houvast kan bieden, maar verder zal blijken dat de contractvrijheid in con- 
tracten van onbepaalde duur op dit punt eerder beperkt is. 

 
 

C. Geoorloofdheid 
 

9. Een opzegbeding is principieel geoorloofd. Een bedongen opzegbe- 
voegdheid opnemen in een contract is in beginsel geoorloofd22, hoewel men er 
in het Burgerlijk Wetboek geen uitdrukkelijke wettelijke basis voor terugvindt. 
Men kan stellen dat dit tot de contractvrijheid van de contractpartijen behoort. 
De bedongen opzegbevoegdheid zou ook kunnen worden vastgeknoopt aan 
artikel 1134, lid 1 BW (“alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken 
degenen die deze hebben aangegaan tot wet”). Voor zover overeengekomen 
door partijen, maakt de opzegbevoegdheid deel uit van de overeenkomst, zo- 
dat geen uitzondering geldt op het beginsel van de bindende kracht van over- 
eenkomsten23. De partij die opzegt, oefent dan een contractueel recht uit. Een 
opzegbeding met modaliserende functie is in beginsel eveneens geoorloofd. 

 
 

20 Brussel 10 oktober 1994, JLMB 1995, 1248; Luik 28 juni 2007, JLMB 2008, 1603, noot; Kh. Brussel 
2 december 2004, RW 2006‐07, 574; Vz. Arbrb. Brussel 2 april 2002, Soc.Kron. 2003, 46, noot H.F. 
en  noot  J.J.  In  de  rechtsleer  bv.  L. Cornelis,  Algemene  theorie  van  de  verbintenis,  Antwerpen, 
Intersentia,  2000,  p.  814,  nr.  629;  J.  Del  Corral  en  V.  Sagaert,  “Contractuele  bedingen  over 
opzegging, verlenging en vernieuwing: een analyse naar gemeen recht” in P. Naeyaert en E. Terryn 
(eds.),  Beëindiging  van  overeenkomsten  met  handelstussenpersonen,  Brugge,  die  Keure,  2009, 
p. 68,  nr.  3;  T. Delahaye, Résiliation  et  résolution  unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel, 
Bruylant, 1984, p. 123, nr. 101; P. Wéry, “Vue d’ensemble sur les causes d’extinction des contrats” in 
P. Wéry (ed.), La fin du contrat, Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 29, nr. 20. 

21 Eerder hebben wij deze quasi‐onlosmakelijk gelegde link genuanceerd. Wij kwamen tot de conclusie 
dat de aanvaarding van een opzegbevoegdheid in contracten van onbepaalde duur tegemoet komt 
aan principes  en waarden die  fundamenteel  zijn  voor  de hedendaagse  samenleving. Men denke 
hierbij met name aan de individuele vrijheid van partijen, het juridische beginsel van contractvrijheid 
en de economische ratio die vrijheid van goederen, personen en diensten en vrije concurrentie hoog 
in het vaandel draagt (F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 496, nr. 599). 

22 O.m. L. Cornelis, Algemene theorie  van  de   verbintenis,  Antwerpen,   Intersentia,  2000,  p. 818, 
nr.  633;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  Brugge,  die  Keure,  2005,  p. 28,  nr.  36; 
W. Van  Gerven, Verbintenissenrecht,  Leuven,  Acco,  2006,  p. 261;  A. Van  Oevelen,  “De  eenzijdige 
wijziging  en  beëindiging  van  de  verzekeringsovereenkomst  door  de  verzekeraar:  bestaat  er  een 
recht  op  behoud  van  een  verzekering?”,  RW  2003‐04,  p. 1084,  nr.  6;  P. Van  Ommeslaghe, Droit 
des  obligations,  Brussel,  Bruylant,  2010,  p. 991‐992,  nr.  662;  P. Wéry,  “L’acte  unilatéral  destiné  à 
mettre  fin  à  une  convention en  l’absence de  faute de  l’autre partie”  in  J.‐F. Germain  (coord.),  La 
volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 2008, p. 293‐294, nrs. 36‐37. Ook: 
Antwerpen 28 juni 2001, TBBR 2002, 390. 

23 Duidelijk in die zin Luxemburg 2 februari 2011, DAOR 2012, afl. 101, 84. 
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Partijen kunnen, minstens in zekere mate (zie hierna), de uitoefeningsvoor- 
waarden voor de opzegging in hun overeenkomst vastleggen. 

 
10. De geldigheid van opzegbedingen is niet absoluut. Wanneer een dwin- 
gende wettelijke (opzeg)regeling bestaat, kunnen contractpartijen hier niet 
zomaar van afwijken in hun contract door een (afwijkend) opzegbeding op te 
nemen. Zo werden bijvoorbeeld dwingende wettelijke opzegregelingen uit- 
gewerkt in de arbeidswetgeving, in de huurwetgeving en in de handelsagen- 
tuurwetgeving24, zodat de contractvrijheid van partijen er ernstig is beperkt. 
In contracten gesloten tussen een onderneming en een consument dient bij 
het opstellen van opzegbedingen in ieder geval rekening te worden gehouden 
met de onrechtmatige bedingen opgesomd in boek VI.83 WER25. Hierna zal 
ook blijken dat partijen hoe dan ook niet geheel vrij zijn in het modaliseren van 
de uitoefening van de opzegbevoegdheid, in het bijzonder in contracten van 
onbepaalde duur. Het opzegrecht in contracten van onbepaalde duur wordt 
geacht de openbare orde te raken. Partijen zullen dan ook slechts in beperkte 
mate (de uitoefening van) het opzegrecht kunnen modaliseren (zie verder). 

 
11. (Ruime) opzegbedingen en contracten van bepaalde duur: incoherentie? 
Wij stelden vast dat men soms enige moeite heeft met bedongen (vroegtijdige)26 

opzegbevoegdheden in contracten van bepaalde duur. Men ontwaart hierin een 
incoherentie. Men suggereert soms zelfs dat de overeenkomst dan, minstens in 
bepaalde omstandigheden, dient te worden gekwalificeerd als een overeen- 
komst van onbepaalde duur27.Voor wat het gemeen verbintenissenrecht betreft, 
dient men evenwel te besluiten dat een bedongen opzegbevoegdheid geens- 
zins conceptueel ondenkbaar is in een overeenkomst van bepaalde duur28. Een 
herkwalificatie dringt zich dan ook niet per definitie op29. 

 
 

 

24 Thans Boek X, titel 1 WER. 
25 Zie  bv.  artikel  VI.83.10°  WER  dat  het  stipuleren  van  een  opzegvergoeding  oplegt.  Zie  ook  over 

deze  bepaling  (of  het  vroegere  artikel  74,  10° wet  van  6  april  2010  betreffende marktpraktijken 
en  consumentenbescherming):  R. Steennot, Onrechtmatige  bedingen  in  de wet  van  6  april  2010 
betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 94. 

26 Bedoeld wordt bedingen die toelaten dat een contractpartij vroegtijdig – tegen een datum voor het 
bereiken van de vervaldag – een einde maakt aan de overeenkomst. Men denke aan een contract 
gesloten voor drie jaar, waaraan elk van de contractpartijen een einde mag stellen tegen de eerste 
of tweede verjaardag ervan. 

27 Zie i.h.b. de rechtsleer aangehaald in F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 431 e.v. 
28 (Frankrijk)  R. Encinas  de Munagorri,  L’acte  unilatéral  dans  les  rapports  contractuels,  Parijs,  LGDJ, 

1996,  p.  118‐120,  nrs.  115‐117.  In  recentere  Belgische  rechtsleer  I.  Claeys  en  L.  Phang,  “Van 
bepaalde duur naar onbepaalde duur en terug”, TPR 2008, p. 433‐435, nrs. 74‐76; K. Andries, “Duur, 
duurzaamheid en beëindiging  van  contractuele  relaties  vanuit  een gemeenrechtelijk perspectief” 
in  P. Naeyaert  en  E. Terryn  (eds.),  Beëindiging  van  overeenkomsten  met  handelstussenpersonen, 
Brugge, die Keure, 2009, p. 18‐19, nr. 17; J. Del Corral en V. Sagaert, “Contractuele bedingen over 
opzegging, verlenging en vernieuwing: een analyse naar gemeen recht” in P. Naeyaert en E. Terryn 
(eds.),  Beëindiging  van  overeenkomsten  met  handelstussenpersonen,  Brugge,  die  Keure,  2009, 
p. 72, nr. 6; O. Vanden Berghe, De duur en het einde van handelscontracten beheren, Gent, Larcier, 
2010, p. 13‐14, nr. 15. Zie ook: Y. Van Wassenhove, “Kredietverlening aan KMO’s. Nieuw wettelijk 
kader”, NJW 2014, p. 634, nr. 40 (wijst op de mogelijke  impact van het verbod op rechtsmisbruik 
bij  de  opzegging  van  een  kredietcontract  van  bepaalde  duur  op  grond  van  een  zgn.  “algemeen” 
opzegbeding (een bedongen opzegbevoegdheid “te allen tijde”). 

29  Zie ook Cass.  29 mei 1998, Arr.Cass. 1998, 622, Pas.  1998, 658, AJT 1999‐2000, 742, noot P. De 
Smedt, Rev.not.b. 2000, 149, TBBR 2000, 95, noot Y. Merchiers. In de lagere rechtspraak vindt men 
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beginsel. Het opzegrecht in contracten van onbepaalde duur wordt geacht de 
openbare orde te raken20. Men legt hierbij doorgaans een nagenoeg onlosma- 
kelijk verband met het verbod op eeuwigdurende verbintenissen21. Het voor- 
gaande betekent dat een bedongen opzegbevoegdheid in een contract van 
onbepaalde duur niet vereist is, aangezien elk van de partijen hoe dan ook 
kan steunen op een algemeen rechtsbeginsel om het contract te allen tijde 
op te zeggen. Nochtans vindt men vaak opzegbedingen in contracten van on- 
bepaalde duur. Hierin bevestigen partijen soms de opzegbevoegdheid te al- 
len tijde en vaak modaliseren zij ook de uitoefening van deze opzegbevoegd- 
heid, bijvoorbeeld door de naleving van een welbepaalde opzegtermijn voor 
te schrijven. Een dergelijk opzegbeding is vaak nuttig, onder meer omdat het 
een houvast kan bieden, maar verder zal blijken dat de contractvrijheid in con- 
tracten van onbepaalde duur op dit punt eerder beperkt is. 

 
 

C. Geoorloofdheid 
 

9. Een opzegbeding is principieel geoorloofd. Een bedongen opzegbe- 
voegdheid opnemen in een contract is in beginsel geoorloofd22, hoewel men er 
in het Burgerlijk Wetboek geen uitdrukkelijke wettelijke basis voor terugvindt. 
Men kan stellen dat dit tot de contractvrijheid van de contractpartijen behoort. 
De bedongen opzegbevoegdheid zou ook kunnen worden vastgeknoopt aan 
artikel 1134, lid 1 BW (“alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken 
degenen die deze hebben aangegaan tot wet”). Voor zover overeengekomen 
door partijen, maakt de opzegbevoegdheid deel uit van de overeenkomst, zo- 
dat geen uitzondering geldt op het beginsel van de bindende kracht van over- 
eenkomsten23. De partij die opzegt, oefent dan een contractueel recht uit. Een 
opzegbeding met modaliserende functie is in beginsel eveneens geoorloofd. 

 
 

20 Brussel 10 oktober 1994, JLMB 1995, 1248; Luik 28 juni 2007, JLMB 2008, 1603, noot; Kh. Brussel 
2 december 2004, RW 2006‐07, 574; Vz. Arbrb. Brussel 2 april 2002, Soc.Kron. 2003, 46, noot H.F. 
en  noot  J.J.  In  de  rechtsleer  bv.  L. Cornelis,  Algemene  theorie  van  de  verbintenis,  Antwerpen, 
Intersentia,  2000,  p.  814,  nr.  629;  J.  Del  Corral  en  V.  Sagaert,  “Contractuele  bedingen  over 
opzegging, verlenging en vernieuwing: een analyse naar gemeen recht” in P. Naeyaert en E. Terryn 
(eds.),  Beëindiging  van  overeenkomsten  met  handelstussenpersonen,  Brugge,  die  Keure,  2009, 
p. 68,  nr.  3;  T. Delahaye, Résiliation  et  résolution  unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel, 
Bruylant, 1984, p. 123, nr. 101; P. Wéry, “Vue d’ensemble sur les causes d’extinction des contrats” in 
P. Wéry (ed.), La fin du contrat, Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 29, nr. 20. 

21 Eerder hebben wij deze quasi‐onlosmakelijk gelegde link genuanceerd. Wij kwamen tot de conclusie 
dat de aanvaarding van een opzegbevoegdheid in contracten van onbepaalde duur tegemoet komt 
aan principes  en waarden die  fundamenteel  zijn  voor  de hedendaagse  samenleving. Men denke 
hierbij met name aan de individuele vrijheid van partijen, het juridische beginsel van contractvrijheid 
en de economische ratio die vrijheid van goederen, personen en diensten en vrije concurrentie hoog 
in het vaandel draagt (F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 496, nr. 599). 

22 O.m. L. Cornelis, Algemene theorie  van  de   verbintenis,  Antwerpen,   Intersentia,  2000,  p. 818, 
nr.  633;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  Brugge,  die  Keure,  2005,  p. 28,  nr.  36; 
W. Van  Gerven, Verbintenissenrecht,  Leuven,  Acco,  2006,  p. 261;  A. Van  Oevelen,  “De  eenzijdige 
wijziging  en  beëindiging  van  de  verzekeringsovereenkomst  door  de  verzekeraar:  bestaat  er  een 
recht  op  behoud  van  een  verzekering?”,  RW  2003‐04,  p. 1084,  nr.  6;  P. Van  Ommeslaghe, Droit 
des  obligations,  Brussel,  Bruylant,  2010,  p. 991‐992,  nr.  662;  P. Wéry,  “L’acte  unilatéral  destiné  à 
mettre  fin  à  une  convention en  l’absence de  faute de  l’autre partie”  in  J.‐F. Germain  (coord.),  La 
volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 2008, p. 293‐294, nrs. 36‐37. Ook: 
Antwerpen 28 juni 2001, TBBR 2002, 390. 

23 Duidelijk in die zin Luxemburg 2 februari 2011, DAOR 2012, afl. 101, 84. 
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Partijen kunnen, minstens in zekere mate (zie hierna), de uitoefeningsvoor- 
waarden voor de opzegging in hun overeenkomst vastleggen. 

 
10. De geldigheid van opzegbedingen is niet absoluut. Wanneer een dwin- 
gende wettelijke (opzeg)regeling bestaat, kunnen contractpartijen hier niet 
zomaar van afwijken in hun contract door een (afwijkend) opzegbeding op te 
nemen. Zo werden bijvoorbeeld dwingende wettelijke opzegregelingen uit- 
gewerkt in de arbeidswetgeving, in de huurwetgeving en in de handelsagen- 
tuurwetgeving24, zodat de contractvrijheid van partijen er ernstig is beperkt. 
In contracten gesloten tussen een onderneming en een consument dient bij 
het opstellen van opzegbedingen in ieder geval rekening te worden gehouden 
met de onrechtmatige bedingen opgesomd in boek VI.83 WER25. Hierna zal 
ook blijken dat partijen hoe dan ook niet geheel vrij zijn in het modaliseren van 
de uitoefening van de opzegbevoegdheid, in het bijzonder in contracten van 
onbepaalde duur. Het opzegrecht in contracten van onbepaalde duur wordt 
geacht de openbare orde te raken. Partijen zullen dan ook slechts in beperkte 
mate (de uitoefening van) het opzegrecht kunnen modaliseren (zie verder). 

 
11. (Ruime) opzegbedingen en contracten van bepaalde duur: incoherentie? 
Wij stelden vast dat men soms enige moeite heeft met bedongen (vroegtijdige)26 

opzegbevoegdheden in contracten van bepaalde duur. Men ontwaart hierin een 
incoherentie. Men suggereert soms zelfs dat de overeenkomst dan, minstens in 
bepaalde omstandigheden, dient te worden gekwalificeerd als een overeen- 
komst van onbepaalde duur27.Voor wat het gemeen verbintenissenrecht betreft, 
dient men evenwel te besluiten dat een bedongen opzegbevoegdheid geens- 
zins conceptueel ondenkbaar is in een overeenkomst van bepaalde duur28. Een 
herkwalificatie dringt zich dan ook niet per definitie op29. 

 
 

 

24 Thans Boek X, titel 1 WER. 
25 Zie  bv.  artikel  VI.83.10°  WER  dat  het  stipuleren  van  een  opzegvergoeding  oplegt.  Zie  ook  over 

deze  bepaling  (of  het  vroegere  artikel  74,  10° wet  van  6  april  2010  betreffende marktpraktijken 
en  consumentenbescherming):  R. Steennot, Onrechtmatige  bedingen  in  de wet  van  6  april  2010 
betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 94. 

26 Bedoeld wordt bedingen die toelaten dat een contractpartij vroegtijdig – tegen een datum voor het 
bereiken van de vervaldag – een einde maakt aan de overeenkomst. Men denke aan een contract 
gesloten voor drie jaar, waaraan elk van de contractpartijen een einde mag stellen tegen de eerste 
of tweede verjaardag ervan. 

27 Zie i.h.b. de rechtsleer aangehaald in F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 431 e.v. 
28 (Frankrijk)  R. Encinas  de Munagorri,  L’acte  unilatéral  dans  les  rapports  contractuels,  Parijs,  LGDJ, 

1996,  p.  118‐120,  nrs.  115‐117.  In  recentere  Belgische  rechtsleer  I.  Claeys  en  L.  Phang,  “Van 
bepaalde duur naar onbepaalde duur en terug”, TPR 2008, p. 433‐435, nrs. 74‐76; K. Andries, “Duur, 
duurzaamheid en beëindiging  van  contractuele  relaties  vanuit  een gemeenrechtelijk perspectief” 
in  P. Naeyaert  en  E. Terryn  (eds.),  Beëindiging  van  overeenkomsten  met  handelstussenpersonen, 
Brugge, die Keure, 2009, p. 18‐19, nr. 17; J. Del Corral en V. Sagaert, “Contractuele bedingen over 
opzegging, verlenging en vernieuwing: een analyse naar gemeen recht” in P. Naeyaert en E. Terryn 
(eds.),  Beëindiging  van  overeenkomsten  met  handelstussenpersonen,  Brugge,  die  Keure,  2009, 
p. 72, nr. 6; O. Vanden Berghe, De duur en het einde van handelscontracten beheren, Gent, Larcier, 
2010, p. 13‐14, nr. 15. Zie ook: Y. Van Wassenhove, “Kredietverlening aan KMO’s. Nieuw wettelijk 
kader”, NJW 2014, p. 634, nr. 40 (wijst op de mogelijke  impact van het verbod op rechtsmisbruik 
bij  de  opzegging  van  een  kredietcontract  van  bepaalde  duur  op  grond  van  een  zgn.  “algemeen” 
opzegbeding (een bedongen opzegbevoegdheid “te allen tijde”). 

29  Zie ook Cass.  29 mei 1998, Arr.Cass. 1998, 622, Pas.  1998, 658, AJT 1999‐2000, 742, noot P. De 
Smedt, Rev.not.b. 2000, 149, TBBR 2000, 95, noot Y. Merchiers. In de lagere rechtspraak vindt men 
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12. Bevoegdheid tot het stellen van een eenzijdige rechtshandeling. De op- 
zegging is een eenzijdige rechtshandeling30. Een partij die op grond van een 
bedongen opzegbevoegdheid het contract beëindigt voor de toekomst zonder 
foutmotief handelt eigenmachtig, zonder voorafgaande rechterlijke tussen- 
komst. De wederpartij in het opgezegde contract dient haar medewerking niet 
te verlenen aan deze handeling. De opgezegde partij dient integendeel deze 
beslissing van de opzeggende partij, voor zover deze correct werd genomen, 
te ondergaan. Men brengt de opzegging bovendien onder in de categorie van 
de eenzijdige mededelingsplichtige rechtshandelingen31, wat in de verf zet dat 
een kennisgeving bij opzegging steeds vereist is. Zonder kennisgeving kan 
van een volmaakte opzegging geen sprake zijn (zie verder). 

 
13. Bevoegdheid tot het nemen van een partijbeslissing. Een bedongen op- 
zegbevoegdheid ten voordele van een contractpartij houdt voor deze partij 
een bevoegdheid32 in tot het nemen van een partijbeslissing33. Een partijbe- 
slissing is een beslissing van een contractpartij die berust op de bevoegdheid 
verleend door de wet, de statuten, de gebruiken of door de overeenkomst, om 
eenzijdig een element van de overeenkomst te bepalen of te wijzigen34. De 
kwalificatie van de opzegbeslissing als een partijbeslissing is verhelderend 
bij de studie van de opzegbedingen. Zo maakt deze kwalificatie duidelijk dat 
een opzegging nooit automatisch plaatsvindt, er is steeds een beslissing nodig 
van een partij die daartoe de bevoegdheid gekregen heeft35. De contractpartij 
die over een bedongen opzegbevoegdheid beschikt, kan ook beslissen om de 
overeenkomst niet op te zeggen36. Een bedongen opzegbevoegdheid legt dus 
geen verplichting op aan de betrokken contractpartij om op te zeggen, maar 

 
 

terug dat een opzegbevoegdheid de overeenkomst niet per se van onbepaalde duur maakt: Arbrb. 
Oudenaarde 6 november 1997, Soc.Kron. 1999, 547. 

30 Bv. L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 806, nr. 624; 
T. Delahaye, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, 
p. 124, nr. 103; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, p. 256‐257, 
nr. 355; W. Van Gerven, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 261. 

31 Zie  bv.  T.  Delahaye,  Résiliation  et  résolution  unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel, 
Bruylant, 1984, p. 18, nr. 9; C. Delforge, “L’unilatéralisme et  la  fin du contrat”  in P. Wéry  (ed.), La 
fin du contrat, Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 111, nr. 73. Zie verder: F. Vermander, 
Opzegging, 2014, p. 294‐297, nrs. 376‐378. 

32 De categorie, binnen de subjectieve rechten, van de potestatieve rechten of bevoegdheden kan ook 
met de opzegging in verband worden gebracht. Ook dit inzicht is verhelderend voor een goed begrip 
van de figuur van opzegging, zie F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 332‐338, nrs. 419‐428. 

33 Dit  vindt  steun  in  de  rechtspraak  en  in  de  doctrine,  zie  F. Vermander, Opzegging,  2014,  p. 331, 
nr. 418 en verwijzingen in voetnoot 1237 en 1238 aldaar. 

34 Deze omschrijving vertrekt van de definitie die Ronse gaf in een van de eerste Belgische bijdragen 
over  partijbeslissing  (J.  Ronse,  “Marginale  toetsing  in  het  privaatrecht”, TPR 1977,  p. 212), maar 
voegt de preciseringen toe die de rechtsleer later ter verduidelijking heeft gemaakt. De omschrijving 
sluit ook  aan bij  de omschrijving  van S. Stijns,  Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1,  Brugge, die 
Keure, 2005, p. 98, nr. 135. 

35 Zie ook Luik 17 januari 2011, DAOR 2012, afl. 101, (31), 33 (waar de vergelijking wordt gemaakt met 
de ontbindende voorwaarde). 

36 Zie bv. Brussel  16  april  2012, TBBR 2015, 167  (een  reisorganisatie had er de mogelijkheid –  niet 
de  verplichting  –  om op  te  zeggen/te  annuleren  indien  het minimum aantal  deelnemers  aan  de 
groepsreis  niet  werd  behaald.  Het  hof  wijst  uitvoerig  op  het  onderscheid met  een  ontbindende 
voorwaarde). 
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biedt deze slechts een mogelijkheid. De kwalificatie van de opzegbeslissing 
als partijbeslissing biedt tevens een goed aanknopingspunt voor de rechterlij- 
ke controlemogelijkheden bij opzegging. Men aanvaardt immers reeds langer 
dat een partijbeslissing kan worden getoetst in het licht van de redelijkheid 
en billijkheid en deze rechtsmisbruikcontrole kan ook bij opzegbeslissingen 
worden uitgevoerd (zie verder). 

 
14. Geen sanctiekarakter. In de definitie van opzegging werd reeds gepre- 
ciseerd dat een opzegging niet steunt op een foutmotief. Een contractpartij 
die een wanprestatie van de wederpartij wenst te sanctioneren, vergist zich ei- 
genlijk van beëindigingsregime indien zij opzegt. De figuur van de ontbinding 
wegens wanprestatie is hiervoor beter geschikt (zie verder). Indien een partij 
toch opzegt hoewel er wanprestaties van de wederpartij voorliggen, dient zij 
in beginsel de gevolgen van haar keuze voor een “foutloze” beëindiging te 
dragen37. Zo zal de opzeggende partij in beginsel geen recht hebben op (bij- 
komende) schadevergoeding wegens deze fouten van de wederpartij38, maar 
is het integendeel soms de opzeggende partij zelf die een opzegvergoeding 
zal moeten betalen aan de opgezegde partij. 

 
Aangezien de opzegging niet wordt ingegeven door een foutmotief – een 
kenmerk dat zij overigens deelt met de verder besproken ontbindende voor- 
waarde – dient een opzegging uiteraard niet voorafgegaan te worden door een 
ingebrekestelling:“La clause de résiliation unilatérale et la condition résolutoire 
ont en commun de mettre fin au contrat pour des raisons qui sont étrangères à 
toute inexécution fautive de la part du cocontractant (…) la mise en œuvre de ces 
clauses n’est pas soumise à une mise en demeure préalable”39. Nochtans vindt 
men in opzegbedingen soms de in se overbodige vermelding dat “geen inge- 
brekestelling is vereist”. Wellicht zijn dergelijke vermeldingen terug te bren- 
gen tot de grote begripsverwarring die heerst in het domein van beëindiging 
van overeenkomsten. De begripsverwarring verklaart wellicht ook waarom 
men in opzegbedingen vaak uitdrukkelijk toevoegt dat “geen voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst” is vereist. Een dergelijke toevoeging is nodig in uit- 
drukkelijk ontbindende bedingen (zie verder), maar kan eigenlijk achterwe- 
ge blijven in goed opgestelde opzegbedingen. Een opzegging vergt immers 
nooit een voorafgaande rechterlijke tussenkomst. 

 
15. Gevolgen voor de toekomst. Een opzegging van een overeenkomst laat in 
principe40 het verleden onverlet en heeft dus geen retroactieve werking. De op- 

 
 

 

37 Het  is  niet  uitgesloten  dat  de  rechter,  indien  hij  a  posteriori  wordt  gevat,  de  “opzegging” 
herkwalificeert als een eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie  indien de “opzeggende” partij 
in  de  “opzeg”brief  ernstige wanprestaties  verwijt  aan  de wederpartij.  Dit  kan  problematisch  zijn 
omdat de “opzeggende” partij hierbij dan mogelijk de specifieke regels en voorwaarden voor een 
geldige eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie niet heeft nageleefd, waardoor de rechter  tot 
een foutieve eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie zou kunnen besluiten. 

38 Wij  verdedigden elders  een meer   genuanceerde  mening,  waar   er   toch   ruimte  bestaat   voor 
het  vorderen   van   schadevergoeding   wegens   contractuele   tekortkomingen   uit   het   verleden: 
F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 189‐190, nrs. 232‐233. 

39  Luik 17 januari 2011, DAOR 2012, afl. 101, (31), 33. 
40  Voor  de  mogelijkheid  van  een  contractuele  afwijking  J.  Schraeyen  (ed.),  Algemene  voorwaarden, 

Brussel,  Larcier,  2012,  p.  202,  nr.  434;  S.  Busscher,  “Enkele  gebruikelijke  bedingen  bij 
onderaanneming”, T.Aann. 2014, p. 375, nr. 22; A. De Boeck en R. Van Ransbeeck, “De opzegging 
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12. Bevoegdheid tot het stellen van een eenzijdige rechtshandeling. De op- 
zegging is een eenzijdige rechtshandeling30. Een partij die op grond van een 
bedongen opzegbevoegdheid het contract beëindigt voor de toekomst zonder 
foutmotief handelt eigenmachtig, zonder voorafgaande rechterlijke tussen- 
komst. De wederpartij in het opgezegde contract dient haar medewerking niet 
te verlenen aan deze handeling. De opgezegde partij dient integendeel deze 
beslissing van de opzeggende partij, voor zover deze correct werd genomen, 
te ondergaan. Men brengt de opzegging bovendien onder in de categorie van 
de eenzijdige mededelingsplichtige rechtshandelingen31, wat in de verf zet dat 
een kennisgeving bij opzegging steeds vereist is. Zonder kennisgeving kan 
van een volmaakte opzegging geen sprake zijn (zie verder). 

 
13. Bevoegdheid tot het nemen van een partijbeslissing. Een bedongen op- 
zegbevoegdheid ten voordele van een contractpartij houdt voor deze partij 
een bevoegdheid32 in tot het nemen van een partijbeslissing33. Een partijbe- 
slissing is een beslissing van een contractpartij die berust op de bevoegdheid 
verleend door de wet, de statuten, de gebruiken of door de overeenkomst, om 
eenzijdig een element van de overeenkomst te bepalen of te wijzigen34. De 
kwalificatie van de opzegbeslissing als een partijbeslissing is verhelderend 
bij de studie van de opzegbedingen. Zo maakt deze kwalificatie duidelijk dat 
een opzegging nooit automatisch plaatsvindt, er is steeds een beslissing nodig 
van een partij die daartoe de bevoegdheid gekregen heeft35. De contractpartij 
die over een bedongen opzegbevoegdheid beschikt, kan ook beslissen om de 
overeenkomst niet op te zeggen36. Een bedongen opzegbevoegdheid legt dus 
geen verplichting op aan de betrokken contractpartij om op te zeggen, maar 

 
 

terug dat een opzegbevoegdheid de overeenkomst niet per se van onbepaalde duur maakt: Arbrb. 
Oudenaarde 6 november 1997, Soc.Kron. 1999, 547. 

30 Bv. L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 806, nr. 624; 
T. Delahaye, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, 
p. 124, nr. 103; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, p. 256‐257, 
nr. 355; W. Van Gerven, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 261. 

31 Zie  bv.  T.  Delahaye,  Résiliation  et  résolution  unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel, 
Bruylant, 1984, p. 18, nr. 9; C. Delforge, “L’unilatéralisme et  la  fin du contrat”  in P. Wéry  (ed.), La 
fin du contrat, Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 111, nr. 73. Zie verder: F. Vermander, 
Opzegging, 2014, p. 294‐297, nrs. 376‐378. 

32 De categorie, binnen de subjectieve rechten, van de potestatieve rechten of bevoegdheden kan ook 
met de opzegging in verband worden gebracht. Ook dit inzicht is verhelderend voor een goed begrip 
van de figuur van opzegging, zie F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 332‐338, nrs. 419‐428. 

33 Dit  vindt  steun  in  de  rechtspraak  en  in  de  doctrine,  zie  F. Vermander, Opzegging,  2014,  p. 331, 
nr. 418 en verwijzingen in voetnoot 1237 en 1238 aldaar. 

34 Deze omschrijving vertrekt van de definitie die Ronse gaf in een van de eerste Belgische bijdragen 
over  partijbeslissing  (J.  Ronse,  “Marginale  toetsing  in  het  privaatrecht”, TPR 1977,  p. 212), maar 
voegt de preciseringen toe die de rechtsleer later ter verduidelijking heeft gemaakt. De omschrijving 
sluit ook  aan bij  de omschrijving  van S. Stijns,  Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1,  Brugge, die 
Keure, 2005, p. 98, nr. 135. 

35 Zie ook Luik 17 januari 2011, DAOR 2012, afl. 101, (31), 33 (waar de vergelijking wordt gemaakt met 
de ontbindende voorwaarde). 

36 Zie bv. Brussel  16  april  2012, TBBR 2015, 167  (een  reisorganisatie had er de mogelijkheid –  niet 
de  verplichting  –  om op  te  zeggen/te  annuleren  indien  het minimum aantal  deelnemers  aan  de 
groepsreis  niet  werd  behaald.  Het  hof  wijst  uitvoerig  op  het  onderscheid met  een  ontbindende 
voorwaarde). 
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biedt deze slechts een mogelijkheid. De kwalificatie van de opzegbeslissing 
als partijbeslissing biedt tevens een goed aanknopingspunt voor de rechterlij- 
ke controlemogelijkheden bij opzegging. Men aanvaardt immers reeds langer 
dat een partijbeslissing kan worden getoetst in het licht van de redelijkheid 
en billijkheid en deze rechtsmisbruikcontrole kan ook bij opzegbeslissingen 
worden uitgevoerd (zie verder). 

 
14. Geen sanctiekarakter. In de definitie van opzegging werd reeds gepre- 
ciseerd dat een opzegging niet steunt op een foutmotief. Een contractpartij 
die een wanprestatie van de wederpartij wenst te sanctioneren, vergist zich ei- 
genlijk van beëindigingsregime indien zij opzegt. De figuur van de ontbinding 
wegens wanprestatie is hiervoor beter geschikt (zie verder). Indien een partij 
toch opzegt hoewel er wanprestaties van de wederpartij voorliggen, dient zij 
in beginsel de gevolgen van haar keuze voor een “foutloze” beëindiging te 
dragen37. Zo zal de opzeggende partij in beginsel geen recht hebben op (bij- 
komende) schadevergoeding wegens deze fouten van de wederpartij38, maar 
is het integendeel soms de opzeggende partij zelf die een opzegvergoeding 
zal moeten betalen aan de opgezegde partij. 

 
Aangezien de opzegging niet wordt ingegeven door een foutmotief – een 
kenmerk dat zij overigens deelt met de verder besproken ontbindende voor- 
waarde – dient een opzegging uiteraard niet voorafgegaan te worden door een 
ingebrekestelling:“La clause de résiliation unilatérale et la condition résolutoire 
ont en commun de mettre fin au contrat pour des raisons qui sont étrangères à 
toute inexécution fautive de la part du cocontractant (…) la mise en œuvre de ces 
clauses n’est pas soumise à une mise en demeure préalable”39. Nochtans vindt 
men in opzegbedingen soms de in se overbodige vermelding dat “geen inge- 
brekestelling is vereist”. Wellicht zijn dergelijke vermeldingen terug te bren- 
gen tot de grote begripsverwarring die heerst in het domein van beëindiging 
van overeenkomsten. De begripsverwarring verklaart wellicht ook waarom 
men in opzegbedingen vaak uitdrukkelijk toevoegt dat “geen voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst” is vereist. Een dergelijke toevoeging is nodig in uit- 
drukkelijk ontbindende bedingen (zie verder), maar kan eigenlijk achterwe- 
ge blijven in goed opgestelde opzegbedingen. Een opzegging vergt immers 
nooit een voorafgaande rechterlijke tussenkomst. 

 
15. Gevolgen voor de toekomst. Een opzegging van een overeenkomst laat in 
principe40 het verleden onverlet en heeft dus geen retroactieve werking. De op- 

 
 

 

37 Het  is  niet  uitgesloten  dat  de  rechter,  indien  hij  a  posteriori  wordt  gevat,  de  “opzegging” 
herkwalificeert als een eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie  indien de “opzeggende” partij 
in  de  “opzeg”brief  ernstige wanprestaties  verwijt  aan  de wederpartij.  Dit  kan  problematisch  zijn 
omdat de “opzeggende” partij hierbij dan mogelijk de specifieke regels en voorwaarden voor een 
geldige eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie niet heeft nageleefd, waardoor de rechter  tot 
een foutieve eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie zou kunnen besluiten. 

38 Wij  verdedigden elders  een meer   genuanceerde  mening,  waar   er   toch   ruimte  bestaat   voor 
het  vorderen   van   schadevergoeding   wegens   contractuele   tekortkomingen   uit   het   verleden: 
F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 189‐190, nrs. 232‐233. 

39  Luik 17 januari 2011, DAOR 2012, afl. 101, (31), 33. 
40  Voor  de  mogelijkheid  van  een  contractuele  afwijking  J.  Schraeyen  (ed.),  Algemene  voorwaarden, 

Brussel,  Larcier,  2012,  p.  202,  nr.  434;  S.  Busscher,  “Enkele  gebruikelijke  bedingen  bij 
onderaanneming”, T.Aann. 2014, p. 375, nr. 22; A. De Boeck en R. Van Ransbeeck, “De opzegging 
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zegging stelt een einde aan de overeenkomst voor de toekomst (“ex nunc”)41. 
Een opzegging gaat, in tegenstelling tot wat bij ontbinding wegens wanpresta- 
tie de regel is, dan ook niet gepaard met restitutieverplichtingen. 

 
Dit neemt niet weg dat contractpartijen, ter afwikkeling van hun overeenkomst, 
soms toch bepaalde teruggaveverplichtingen – in de werkelijke zin van het 
woord – zullen hebben. Zo zal een contractpartij soms bepaalde documenten 
of goederen die eigendom van de wederpartij zijn, terug moeten geven na de 
opzegging van de overeenkomst in het kader waarvan deze eerder werden be- 
zorgd. Een opzegbeding kan hierop anticiperen door te bepalen hoe of binnen 
welke termijn deze teruggave zal gebeuren na opzegging. Ook voorschotten 
zullen in beginsel terugbetaald worden bij opzegging42. Deze voorschotten be- 
treffen de bedragen die werden vooruitbetaald door een van de partijen voor 
een toekomstige periode van uitvoering van de overeenkomst, en die door de 
opzegging niet langer verschuldigd zijn. Contractuele bedingen hierover zijn 
in principe mogelijk, voor zover rekening wordt gehouden met dwingende 
wettelijke bepalingen43. 

 
Bv. “Onder voorbehoud van wat is bepaald in bijzondere overeenkomsten of specifieke 
wetgeving ter zake, kan de klant-consument in geval van beëindiging van een dienst 
aanspraak maken op een proportionele terugstorting van de door hem voor de dienst 
betaalde vergoedingen die een lopende periode dekken. Tenzij anders bepaald in een 
bijzondere overeenkomst, geldt dat niet voor andere klanten. Het afsluiten van zicht- en 
spaarrekeningen is kosteloos voor de klant-consument. Na afsluiting worden de op jaar- 
basis vooruitbetaalde beheerskosten voor die rekeningen terugbetaald naar rato van het 
aantal resterende volledige kalendermaanden vanaf de maand volgende op de datum 
van afsluiting.”44 

 
Bv. “Indien de op gezette tijden aangerekende kosten vooraf betaald zijn, zullen zij bij 
beëindiging van het contract onverwijld naar evenredigheid worden terugbetaald vanaf 
de maand volgend op de datum van de beëindiging.”45 

 
De opzegging, die voor de toekomst werkt, verhindert niet dat bepaalde (zgn. 
postcontractuele) verbintenissen de opzegging als het ware overleven. Men 
denke voornamelijk ook aan een concurrentie- of geheimhoudingsverbintenis 

 
 
 

 

in  het  algemeen”  in  A. De  Boeck  en  R. Van  Ransbeeck  (eds.), Opzegging  van  handelscontracten, 
Brussel, Larcier, 2014, p. 26‐27 en 35. 

41 O.m. L. Cornelis, Algemene theorie  van  de  verbintenis,  Antwerpen,   Intersentia,  2000,  p. 808, 
nr. 625; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, p. 727, nr. 759; 
R.  Dekkers,  Handboek  Burgerlijk  Recht,  II,  Brussel,  Bruylant,  1971,  p.  95,  nr.  168;  C.  Delforge, 
“L’unilatéralisme  et  la  fin  du  contrat”  in  P. Wéry  (ed.), La  fin  du  contrat,  Luik,  Ed.  Formation 
Permanente  CUP,  2001,  p. 113,  nr.  80;  R. Van  Ransbeeck,  “De  opzegging”,  RW  1995‐96,  p. 346, 
nr. 10. 

42 Zie inzake een beëindiging van de overeenkomst met onderlinge toestemming Cass. 23 december 
2005, Arr.Cass. 2005, 2639, Pas. 2005, 2634, JT 2006, 107, RW 2008‐09, 1083. 

43 Zo geldt in een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een consument de dwingende 
bepaling van art. VI.83.28° WER (onrechtmatig is het beding dat ertoe strekt de onderneming toe 
te staan de door de consument betaalde voorschotten te behouden ingeval de onderneming zelf de 
overeenkomst opzegt). 

44 Uit Algemene bankvoorwaarden van KBC Bank nv, d.d. 27 februari 2015 (via: www.kbc.be). 
45 Uit  https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules‐rates‐regulations/ 

creditcard/visa‐mastercard‐2012‐06‐20.pdf. 
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opgenomen in het (opgezegde) contract die (verder) uitwerking heeft na de 
opzegging van het contract46. 

 
 
E. Uitoefeningsvoorwaarden 

 
16. Overzicht. De opzegging kan als een vrij soepele beëindigingsfiguur 
worden omschreven. Partijen kunnen in belangrijke mate zelf de voorwaarden 
en modaliteiten voor de opzegging in een opzegbeding bepalen. Een kennis- 
geving dringt zich evenwel steeds op. Hierna worden verschillende (mogelijke) 
uitoefeningsvoorwaarden overlopen. Er zal blijken dat de contractvrijheid vaak 
minder ver gaat in contracten van onbepaalde duur dan in contracten van be- 
paalde duur, aangezien contracten van onbepaalde duur op grond van een alge- 
meen rechtsbeginsel steeds opzegbaar (moeten) zijn door elk van de partijen. 

 
17. Kennisgeving. Er werd reeds op gewezen dat de kennisgeving consti- 
tutief is voor elke opzegging47. Men ziet hier overigens een parallel met een- 
zijdige ontbindingsbeslissingen die eveneens ter kennis van de wederpartij 
moeten worden gebracht (zie verder). De intentie hebben om op te zeggen 
en deze wil tot opzeggen (gewoon) openbaren volstaat niet48. De opzegging is 
een mededelingsplichtige rechtshandeling, zodat de opzegbeslissing ter ken- 
nis dient te worden gebracht van de partij die de gevolgen van de eenzijdige 
beslissing zal dienen te dragen49. 

 
De kennisgeving is in beginsel niet aan bepaalde vormvereisten gebonden om 
geldig te zijn50. Een kennisgeving hoeft ook niet noodzakelijk schriftelijk te ge- 
schieden51. Men aanvaardt zelfs een stilzwijgende opzegging52. Vormvereisten 

 
 

46 Over postcontractuele verbintenissen die de opzegging overleven F. Vermander, Opzegging, 2014, 
p. 804‐805, nr. 999. 

47 O.m. Vz.Kh. Hasselt 12 december 1997, TBBR 1998, 66; Vred. Sint‐Truiden 17 december 2002, RW 
2004‐05,  1276, T.Vred.  2005,  112;  H. De  Page, Traité  élémentaire  de  droit  civil  belge,  II,  Brussel, 
Bruylant, 1964, p. 730, nr. 763; T. Delahaye, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial 
belge, Brussel, Bruylant, 1984, p. 18, nr. 9 en p. 127‐128, nr. 107; C. Delforge, “L’unilatéralisme et 
la  fin du contrat”  in P. Wéry  (ed.), La fin du contrat,  Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, 
p. 111, nr. 73 en p. 114, nr.  82; S. Stijns,  “De beëindiging  van de kredietovereenkomst: macht en 
onmacht van de (kortgeding)rechter”, TBH 1996, p. 133, nr. 36 en p. 145, nr. 50; R. Van Ransbeeck, 
“De opzegging”, RW 1995‐96, p. 347, nr. 17 en p. 353, nr. 58; P. Wéry, “L’acte unilatéral destiné à 
mettre  fin  à  une  convention en  l’absence de  faute de  l’autre partie”  in  J.‐F. Germain  (coord.),  La 
volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 2008, p. 275, nr. 16. 

48 J. Martin De La Moutte, L’acte  juridique unilatéral, Parijs, Sirey, 1951, p. 159, nr. 164, p. 165‐166, 
nr. 170, p. 174, nr. 179 en p. 188, nr. 196. 

49 De  kennisgeving  moet  ook  gericht  worden  tot  de  juiste  persoon,  zie  F. Vermander,  Opzegging, 
2014, p. 542‐544,  nrs. 653 en 657. Vgl. ook recent: Cass. 18 maart 2014, Pas. 2014, afl. 3, 742. 

50 Vred. Sint‐Truiden 17 december 2002, RW 2004‐05, 1276, T.Vred. 2005, 112; T. Delahaye, Résiliation 
et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, p. 18, nr. 9 en p. 128, 
nr. 107; C. Delforge, “L’unilatéralisme et  la fin du contrat”  in P. Wéry (ed.), La fin du contrat, Luik, 
Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 114‐115, nr. 85. 

51 M.E.  Storme,  “Het  verrichten  van  rechtshandelingen  door  middel  van  nieuwe 
telecommunicatiemiddelen  …”,  RW  2001‐02,  p. 435,  nr.  10;  Vred.  Zomergem  14  juli  2009,  TBBR 
2012,  116.  Vgl.  anders  F. Laurent, Principes  de droit  civil,  Brussel,  Bruylant,  1877,  p. 407,  nr.  399 
(“Une notification implique un écrit”). 

52 T.  Delahaye,  Résiliation  et  résolution  unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel,  Bruylant, 
1984,  p. 128,  nr.  107;  B. Tilleman,  Lastgeving,  Deurne,  Kluwer,  1997,  p. 292‐295,  nrs.  522‐528; 
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zegging stelt een einde aan de overeenkomst voor de toekomst (“ex nunc”)41. 
Een opzegging gaat, in tegenstelling tot wat bij ontbinding wegens wanpresta- 
tie de regel is, dan ook niet gepaard met restitutieverplichtingen. 

 
Dit neemt niet weg dat contractpartijen, ter afwikkeling van hun overeenkomst, 
soms toch bepaalde teruggaveverplichtingen – in de werkelijke zin van het 
woord – zullen hebben. Zo zal een contractpartij soms bepaalde documenten 
of goederen die eigendom van de wederpartij zijn, terug moeten geven na de 
opzegging van de overeenkomst in het kader waarvan deze eerder werden be- 
zorgd. Een opzegbeding kan hierop anticiperen door te bepalen hoe of binnen 
welke termijn deze teruggave zal gebeuren na opzegging. Ook voorschotten 
zullen in beginsel terugbetaald worden bij opzegging42. Deze voorschotten be- 
treffen de bedragen die werden vooruitbetaald door een van de partijen voor 
een toekomstige periode van uitvoering van de overeenkomst, en die door de 
opzegging niet langer verschuldigd zijn. Contractuele bedingen hierover zijn 
in principe mogelijk, voor zover rekening wordt gehouden met dwingende 
wettelijke bepalingen43. 

 
Bv. “Onder voorbehoud van wat is bepaald in bijzondere overeenkomsten of specifieke 
wetgeving ter zake, kan de klant-consument in geval van beëindiging van een dienst 
aanspraak maken op een proportionele terugstorting van de door hem voor de dienst 
betaalde vergoedingen die een lopende periode dekken. Tenzij anders bepaald in een 
bijzondere overeenkomst, geldt dat niet voor andere klanten. Het afsluiten van zicht- en 
spaarrekeningen is kosteloos voor de klant-consument. Na afsluiting worden de op jaar- 
basis vooruitbetaalde beheerskosten voor die rekeningen terugbetaald naar rato van het 
aantal resterende volledige kalendermaanden vanaf de maand volgende op de datum 
van afsluiting.”44 

 
Bv. “Indien de op gezette tijden aangerekende kosten vooraf betaald zijn, zullen zij bij 
beëindiging van het contract onverwijld naar evenredigheid worden terugbetaald vanaf 
de maand volgend op de datum van de beëindiging.”45 

 
De opzegging, die voor de toekomst werkt, verhindert niet dat bepaalde (zgn. 
postcontractuele) verbintenissen de opzegging als het ware overleven. Men 
denke voornamelijk ook aan een concurrentie- of geheimhoudingsverbintenis 

 
 
 

 

in  het  algemeen”  in  A. De  Boeck  en  R. Van  Ransbeeck  (eds.), Opzegging  van  handelscontracten, 
Brussel, Larcier, 2014, p. 26‐27 en 35. 

41 O.m. L. Cornelis, Algemene theorie  van  de  verbintenis,  Antwerpen,   Intersentia,  2000,  p. 808, 
nr. 625; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, p. 727, nr. 759; 
R.  Dekkers,  Handboek  Burgerlijk  Recht,  II,  Brussel,  Bruylant,  1971,  p.  95,  nr.  168;  C.  Delforge, 
“L’unilatéralisme  et  la  fin  du  contrat”  in  P. Wéry  (ed.), La  fin  du  contrat,  Luik,  Ed.  Formation 
Permanente  CUP,  2001,  p. 113,  nr.  80;  R. Van  Ransbeeck,  “De  opzegging”,  RW  1995‐96,  p. 346, 
nr. 10. 

42 Zie inzake een beëindiging van de overeenkomst met onderlinge toestemming Cass. 23 december 
2005, Arr.Cass. 2005, 2639, Pas. 2005, 2634, JT 2006, 107, RW 2008‐09, 1083. 

43 Zo geldt in een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een consument de dwingende 
bepaling van art. VI.83.28° WER (onrechtmatig is het beding dat ertoe strekt de onderneming toe 
te staan de door de consument betaalde voorschotten te behouden ingeval de onderneming zelf de 
overeenkomst opzegt). 

44 Uit Algemene bankvoorwaarden van KBC Bank nv, d.d. 27 februari 2015 (via: www.kbc.be). 
45 Uit  https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/rules‐rates‐regulations/ 

creditcard/visa‐mastercard‐2012‐06‐20.pdf. 
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opgenomen in het (opgezegde) contract die (verder) uitwerking heeft na de 
opzegging van het contract46. 

 
 
E. Uitoefeningsvoorwaarden 

 
16. Overzicht. De opzegging kan als een vrij soepele beëindigingsfiguur 
worden omschreven. Partijen kunnen in belangrijke mate zelf de voorwaarden 
en modaliteiten voor de opzegging in een opzegbeding bepalen. Een kennis- 
geving dringt zich evenwel steeds op. Hierna worden verschillende (mogelijke) 
uitoefeningsvoorwaarden overlopen. Er zal blijken dat de contractvrijheid vaak 
minder ver gaat in contracten van onbepaalde duur dan in contracten van be- 
paalde duur, aangezien contracten van onbepaalde duur op grond van een alge- 
meen rechtsbeginsel steeds opzegbaar (moeten) zijn door elk van de partijen. 

 
17. Kennisgeving. Er werd reeds op gewezen dat de kennisgeving consti- 
tutief is voor elke opzegging47. Men ziet hier overigens een parallel met een- 
zijdige ontbindingsbeslissingen die eveneens ter kennis van de wederpartij 
moeten worden gebracht (zie verder). De intentie hebben om op te zeggen 
en deze wil tot opzeggen (gewoon) openbaren volstaat niet48. De opzegging is 
een mededelingsplichtige rechtshandeling, zodat de opzegbeslissing ter ken- 
nis dient te worden gebracht van de partij die de gevolgen van de eenzijdige 
beslissing zal dienen te dragen49. 

 
De kennisgeving is in beginsel niet aan bepaalde vormvereisten gebonden om 
geldig te zijn50. Een kennisgeving hoeft ook niet noodzakelijk schriftelijk te ge- 
schieden51. Men aanvaardt zelfs een stilzwijgende opzegging52. Vormvereisten 

 
 

46 Over postcontractuele verbintenissen die de opzegging overleven F. Vermander, Opzegging, 2014, 
p. 804‐805, nr. 999. 

47 O.m. Vz.Kh. Hasselt 12 december 1997, TBBR 1998, 66; Vred. Sint‐Truiden 17 december 2002, RW 
2004‐05,  1276, T.Vred.  2005,  112;  H. De  Page, Traité  élémentaire  de  droit  civil  belge,  II,  Brussel, 
Bruylant, 1964, p. 730, nr. 763; T. Delahaye, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial 
belge, Brussel, Bruylant, 1984, p. 18, nr. 9 en p. 127‐128, nr. 107; C. Delforge, “L’unilatéralisme et 
la  fin du contrat”  in P. Wéry  (ed.), La fin du contrat,  Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, 
p. 111, nr. 73 en p. 114, nr.  82; S. Stijns,  “De beëindiging  van de kredietovereenkomst: macht en 
onmacht van de (kortgeding)rechter”, TBH 1996, p. 133, nr. 36 en p. 145, nr. 50; R. Van Ransbeeck, 
“De opzegging”, RW 1995‐96, p. 347, nr. 17 en p. 353, nr. 58; P. Wéry, “L’acte unilatéral destiné à 
mettre  fin  à  une  convention en  l’absence de  faute de  l’autre partie”  in  J.‐F. Germain  (coord.),  La 
volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 2008, p. 275, nr. 16. 

48 J. Martin De La Moutte, L’acte  juridique unilatéral, Parijs, Sirey, 1951, p. 159, nr. 164, p. 165‐166, 
nr. 170, p. 174, nr. 179 en p. 188, nr. 196. 

49 De  kennisgeving  moet  ook  gericht  worden  tot  de  juiste  persoon,  zie  F. Vermander,  Opzegging, 
2014, p. 542‐544,  nrs. 653 en 657. Vgl. ook recent: Cass. 18 maart 2014, Pas. 2014, afl. 3, 742. 

50 Vred. Sint‐Truiden 17 december 2002, RW 2004‐05, 1276, T.Vred. 2005, 112; T. Delahaye, Résiliation 
et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, p. 18, nr. 9 en p. 128, 
nr. 107; C. Delforge, “L’unilatéralisme et  la fin du contrat”  in P. Wéry (ed.), La fin du contrat, Luik, 
Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 114‐115, nr. 85. 

51 M.E.  Storme,  “Het  verrichten  van  rechtshandelingen  door  middel  van  nieuwe 
telecommunicatiemiddelen  …”,  RW  2001‐02,  p. 435,  nr.  10;  Vred.  Zomergem  14  juli  2009,  TBBR 
2012,  116.  Vgl.  anders  F. Laurent, Principes  de droit  civil,  Brussel,  Bruylant,  1877,  p. 407,  nr.  399 
(“Une notification implique un écrit”). 

52 T.  Delahaye,  Résiliation  et  résolution  unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel,  Bruylant, 
1984,  p. 128,  nr.  107;  B. Tilleman,  Lastgeving,  Deurne,  Kluwer,  1997,  p. 292‐295,  nrs.  522‐528; 
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voor de kennisgeving dringen zich inderdaad niet op (in het gemeen recht), 
maar men dient er wel steeds oog voor te hebben dat een kennisgeving ef- 
fectief plaatsvindt53. 

 
De wetgever kan wel bepaalde (dwingende) vormvereisten opleggen. Het is 
ons inziens niet uitgesloten dat ook partijen zelf in hun overeenkomst bepaalde 
vormvereisten voor de kennisgeving tot geldigheidsvereisten hebben verhe- 
ven54. Meer in het algemeen geldt dat een kennisgeving toch best schriftelijk 
gebeurt voor bewijsdoeleinden. Het verbaast dan ook niet dat men in veel op- 
zegbedingen terugvindt dat de kennisgeving via een aangetekend schrijven 
dient te gebeuren (zie het voorbeeld in randnummer 20). 

 
Aangezien de kennisgeving constitutief is voor de opzegging, kan men verde- 
digen dat de opzegging onwerkzaam (zonder gevolgen) blijft zolang de ken- 
nisgeving niet correct is geschied. 

 
De vraag rijst vanaf wanneer de opzegging precies gevolgen sorteert ten aan- 
zien van de opgezegde partij55, in het bijzonder wanneer de partijen van elkaar 
verwijderd zijn. Volstaat het bijvoorbeeld dat de (per hypothese schriftelijke) 
kennisgeving werd gepost of dient de bestemmeling de brief in zijn brieven- 
bus te hebben ontvangen of dient de bestemmeling deze brief ook daadwer- 
kelijk te hebben gelezen? Theoretisch zijn verschillende standpunten moge- 
lijk, maar het tijdstip waarop de kennisgeving de bestemmeling heeft bereikt 
en deze er kennis van heeft genomen of er redelijkerwijze kennis heeft van 
kunnen nemen, geldt ons inziens als scharniermoment56. Het is niet duidelijk 
of men hiervan conventioneel kan afwijken. In elk geval noemen bepaalde au- 
teurs het doen ingaan van de gevolgen van de opzegging vanaf de verzending 
(wat men soms terugvindt in opzegbedingen) betwistbaar57. 

 
18. Motivering. De opzegging van een contract kan in beginsel ad nutum 
geschieden58. De partij die het contract opzegt, dient deze beslissing in begin- 

 
 

 

P. Van Ommeslaghe, “Les obligations. Examen de jurisprudence”, RCJB 1988, p. 37, nr. 147; P. Wéry, 
“L’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute de l’autre partie”  in 
J.‐F.  Germain,  (coord.),  La  volonté  unilatérale  dans  le  contrat,  Brussel,  Ed.  Jeune  Barreau,  2008, 
p. 276, nr. 17. 

53 Over de knelpunten, i.h.b. bij de stilzwijgende opzegging F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 555 e.v. 
54 Zelfs in contracten van onbepaalde duur moet dit o.i. mogelijk zijn, aangezien dit het opzegrecht dat 

steeds aanwezig is in dergelijke contracten, in principe nauwelijks beperkt. 
55 Wij  maakten  elders  een  onderscheid  tussen  de  bepaling  van  het  tijdstip  waarop  de  opzegging 

uitwerking  heeft  t.a.v.  de  bestemmeling  en  de  beoordeling  van  de  tijdigheid  van  de  opzegging 
F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 547‐551, nrs. 661‐663. 

56 Deze vorm van “gulden middenweg” tussen het vereiste van de loutere ontvangst en van de werkelijke 
kennisname, kent een vrij ruime aanhang, zie de verwijzingen in F. Vermander, Opzegging, 2014, 
p. 548‐549, voetnoot 2036 aldaar. Zie ook A. De Boeck en R. Van Ransbeeck, “De opzegging in het 
algemeen” in A. De Boeck en R. Van Ransbeeck (eds.), Opzegging van handelscontracten, Brussel, 
Larcier, 2014, p. 23. 

57 R. Smits, S. Stijns en K. Vanderschot,  “Algemene bankvoorwaarden”  in B. Tilleman en B. Du Laing 
(eds.), Bankcontracten, Brugge, die Keure, 2004, p. 48, voetnoot 242. 

58 Bv. S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 
Maklu,  1994,  p.  485,  nr.  353;  E.  Terryn,  Bedenktijden  in  het  consumentenrecht,  Antwerpen, 
Intersentia,  2008,  p. 247,  nr.  458;  B. Tilleman,  Lastgeving,  Deurne,  Kluwer,  1997,  p. 305,  nr.  544; 
(Frankrijk) C. Larroumet, Droit civil, III, Les obligations, Parijs, Economica, 2007, p. 179, nr. 207. 
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sel niet te motiveren59. Zij dient deze beslissing in beginsel ook niet op welbe- 
paalde motieven te steunen. Het volstaat dat de opzeggende partij niet langer 
gebonden wenst te zijn60. De onderliggende motieven worden in principe ook 
niet gecontroleerd door de rechter bij een a posteriori-controle van de opzeg- 
ging. 

 
Een wettelijke bepaling kan een motiveringsplicht opleggen. Ook partijen 
kunnen in hun contract afwijken van het principe dat een opzegging ad nutum 
geschiedt. Een contractueel beding kan aan de opzeggende partij de verplich- 
ting opleggen om de opzegbeslissing te motiveren en/of te gronden op welbe- 
paalde motieven. Een bedongen motiveringsplicht bij opzegging heeft inder- 
daad niet steeds dezelfde draagwijdte.Vooreerst kan een contractueel beding 
een formele motiveringsverplichting doen ontstaan voor de opzeggende partij. 
Deze formele motiveringsplicht houdt in dat de opzeggende partij het motief 
of de motieven – welke deze ook moge zijn – waarop zij steunt, kenbaar dient 
te maken aan de wederpartij. In se leidt een formele motiveringsplicht niet 
tot een beperking van de redenen op grond waarvan kan worden opgezegd, 
de opzeggende partij dient deze enkel te expliciteren. Een tweede categorie 
van motiveringsverplichtingen laten zich als inhoudelijke of substantiële mo- 
tiveringsplichten kwalificeren. Men denke aan een opzegrecht voor een con- 
tractpartij dat enkel kan worden uitgeoefend in geval van “change of control” 
binnen de vennootschap-medecontractant61. Hier ziet men wel een beperking 
van de mogelijke motieven/de redenen waarop de opzeggende partij haar be- 
slissing mag steunen. Een bedongen inhoudelijke motiveringsplicht bepaalt 
de opzegbevoegdheid: de partij die opzegt, dient deze beslissing verplicht op 
een van de opgesomde of anderszins omschreven redenen te gronden. 

 
Naar onze mening kan een formele motiveringsplicht doorgaans zonder veel 
bezwaren worden bedongen zowel in een contract van bepaalde duur als in 
een contract van onbepaalde duur. Zoals aangegeven, beperkt een dergelijke 
motiveringsplicht het opzegrecht niet wezenlijk, aangezien enkel wordt opge- 
legd aan de opzeggende partij om de reden voor opzegging – welke reden 
dan ook – te veruitwendigen. Het opzegrecht dat steeds aanwezig is in con- 
tracten van onbepaalde duur wordt hiermee niet uitgehold. Volgens wij kon- 

 
 

59 L.  Cornelis, Algemene  theorie  van  de  verbintenis,  Antwerpen,  Intersentia,  2000,  p. 807,  nr.  624; 
T. Delahaye,  Résiliation  et  résolution  unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel,  Bruylant, 
1984, p.  129‐130, nrs.  108‐109; C. Delforge,  “L’unilatéralisme et  la    fin   du    contrat”    in    P. Wéry 
(ed.), La fin du contrat, Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 112, nr. 78; W. Van Gerven, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 255; P. Wéry, “L’acte unilatéral destiné à mettre fin à une 
convention en l’absence de faute de l’autre partie” in J.‐F. Germain (coord.), La volonté unilatérale 
dans le contrat, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 2008, p. 275, nr. 16. In de rechtspraak Bergen 16 oktober 
1984,  TBH  1985,  636,  noot  C. Parmentier;  Brussel  21  december  2000,  TBH  2002,  107;  Brussel 
25 januari 2002, JLMB 2003, (952), 960; Kh. Hasselt 14 september 1999, RW 2000‐01, 244. 

60 Voor het ontslag W. Van Eeckhoutte,  “De motivering  van het ontslag”  in M. Rigaux  (ed.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 4, Antwerpen, Maklu, 1993, p. 242, nr. 348. Zie en vgl. recent ook 
Luxemburg 2 februari 2011, DAOR 2012, afl. 101, (84), 85 (het loutere feit dat de opzeggende partij 
de reden voor de opzegging niet aangeeft, terwijl dit niet vereist  is, bewijst het abusieve karakter 
van de opzegging niet). 

61 Men vindt in contracten bijvoorbeeld ook bedingen die een opzegbevoegdheid toekennen aan een 
contractpartij  voor  het  geval  dat  het  eigen  vermogen  van  de  vennootschap‐wederpartij met  een 
vierde vermindert, … Dergelijke bedingen kunnen soms als opzegbeding worden gekwalificeerd (de 
grens met andere bedingen, zoals uitdrukkelijk ontbindende bedingen, is evenwel soms fijn). 
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voor de kennisgeving dringen zich inderdaad niet op (in het gemeen recht), 
maar men dient er wel steeds oog voor te hebben dat een kennisgeving ef- 
fectief plaatsvindt53. 

 
De wetgever kan wel bepaalde (dwingende) vormvereisten opleggen. Het is 
ons inziens niet uitgesloten dat ook partijen zelf in hun overeenkomst bepaalde 
vormvereisten voor de kennisgeving tot geldigheidsvereisten hebben verhe- 
ven54. Meer in het algemeen geldt dat een kennisgeving toch best schriftelijk 
gebeurt voor bewijsdoeleinden. Het verbaast dan ook niet dat men in veel op- 
zegbedingen terugvindt dat de kennisgeving via een aangetekend schrijven 
dient te gebeuren (zie het voorbeeld in randnummer 20). 

 
Aangezien de kennisgeving constitutief is voor de opzegging, kan men verde- 
digen dat de opzegging onwerkzaam (zonder gevolgen) blijft zolang de ken- 
nisgeving niet correct is geschied. 

 
De vraag rijst vanaf wanneer de opzegging precies gevolgen sorteert ten aan- 
zien van de opgezegde partij55, in het bijzonder wanneer de partijen van elkaar 
verwijderd zijn. Volstaat het bijvoorbeeld dat de (per hypothese schriftelijke) 
kennisgeving werd gepost of dient de bestemmeling de brief in zijn brieven- 
bus te hebben ontvangen of dient de bestemmeling deze brief ook daadwer- 
kelijk te hebben gelezen? Theoretisch zijn verschillende standpunten moge- 
lijk, maar het tijdstip waarop de kennisgeving de bestemmeling heeft bereikt 
en deze er kennis van heeft genomen of er redelijkerwijze kennis heeft van 
kunnen nemen, geldt ons inziens als scharniermoment56. Het is niet duidelijk 
of men hiervan conventioneel kan afwijken. In elk geval noemen bepaalde au- 
teurs het doen ingaan van de gevolgen van de opzegging vanaf de verzending 
(wat men soms terugvindt in opzegbedingen) betwistbaar57. 

 
18. Motivering. De opzegging van een contract kan in beginsel ad nutum 
geschieden58. De partij die het contract opzegt, dient deze beslissing in begin- 

 
 

 

P. Van Ommeslaghe, “Les obligations. Examen de jurisprudence”, RCJB 1988, p. 37, nr. 147; P. Wéry, 
“L’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute de l’autre partie”  in 
J.‐F.  Germain,  (coord.),  La  volonté  unilatérale  dans  le  contrat,  Brussel,  Ed.  Jeune  Barreau,  2008, 
p. 276, nr. 17. 

53 Over de knelpunten, i.h.b. bij de stilzwijgende opzegging F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 555 e.v. 
54 Zelfs in contracten van onbepaalde duur moet dit o.i. mogelijk zijn, aangezien dit het opzegrecht dat 

steeds aanwezig is in dergelijke contracten, in principe nauwelijks beperkt. 
55 Wij  maakten  elders  een  onderscheid  tussen  de  bepaling  van  het  tijdstip  waarop  de  opzegging 

uitwerking  heeft  t.a.v.  de  bestemmeling  en  de  beoordeling  van  de  tijdigheid  van  de  opzegging 
F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 547‐551, nrs. 661‐663. 

56 Deze vorm van “gulden middenweg” tussen het vereiste van de loutere ontvangst en van de werkelijke 
kennisname, kent een vrij ruime aanhang, zie de verwijzingen in F. Vermander, Opzegging, 2014, 
p. 548‐549, voetnoot 2036 aldaar. Zie ook A. De Boeck en R. Van Ransbeeck, “De opzegging in het 
algemeen” in A. De Boeck en R. Van Ransbeeck (eds.), Opzegging van handelscontracten, Brussel, 
Larcier, 2014, p. 23. 

57 R. Smits, S. Stijns en K. Vanderschot,  “Algemene bankvoorwaarden”  in B. Tilleman en B. Du Laing 
(eds.), Bankcontracten, Brugge, die Keure, 2004, p. 48, voetnoot 242. 

58 Bv. S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, 
Maklu,  1994,  p.  485,  nr.  353;  E.  Terryn,  Bedenktijden  in  het  consumentenrecht,  Antwerpen, 
Intersentia,  2008,  p. 247,  nr.  458;  B. Tilleman,  Lastgeving,  Deurne,  Kluwer,  1997,  p. 305,  nr.  544; 
(Frankrijk) C. Larroumet, Droit civil, III, Les obligations, Parijs, Economica, 2007, p. 179, nr. 207. 
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sel niet te motiveren59. Zij dient deze beslissing in beginsel ook niet op welbe- 
paalde motieven te steunen. Het volstaat dat de opzeggende partij niet langer 
gebonden wenst te zijn60. De onderliggende motieven worden in principe ook 
niet gecontroleerd door de rechter bij een a posteriori-controle van de opzeg- 
ging. 

 
Een wettelijke bepaling kan een motiveringsplicht opleggen. Ook partijen 
kunnen in hun contract afwijken van het principe dat een opzegging ad nutum 
geschiedt. Een contractueel beding kan aan de opzeggende partij de verplich- 
ting opleggen om de opzegbeslissing te motiveren en/of te gronden op welbe- 
paalde motieven. Een bedongen motiveringsplicht bij opzegging heeft inder- 
daad niet steeds dezelfde draagwijdte.Vooreerst kan een contractueel beding 
een formele motiveringsverplichting doen ontstaan voor de opzeggende partij. 
Deze formele motiveringsplicht houdt in dat de opzeggende partij het motief 
of de motieven – welke deze ook moge zijn – waarop zij steunt, kenbaar dient 
te maken aan de wederpartij. In se leidt een formele motiveringsplicht niet 
tot een beperking van de redenen op grond waarvan kan worden opgezegd, 
de opzeggende partij dient deze enkel te expliciteren. Een tweede categorie 
van motiveringsverplichtingen laten zich als inhoudelijke of substantiële mo- 
tiveringsplichten kwalificeren. Men denke aan een opzegrecht voor een con- 
tractpartij dat enkel kan worden uitgeoefend in geval van “change of control” 
binnen de vennootschap-medecontractant61. Hier ziet men wel een beperking 
van de mogelijke motieven/de redenen waarop de opzeggende partij haar be- 
slissing mag steunen. Een bedongen inhoudelijke motiveringsplicht bepaalt 
de opzegbevoegdheid: de partij die opzegt, dient deze beslissing verplicht op 
een van de opgesomde of anderszins omschreven redenen te gronden. 

 
Naar onze mening kan een formele motiveringsplicht doorgaans zonder veel 
bezwaren worden bedongen zowel in een contract van bepaalde duur als in 
een contract van onbepaalde duur. Zoals aangegeven, beperkt een dergelijke 
motiveringsplicht het opzegrecht niet wezenlijk, aangezien enkel wordt opge- 
legd aan de opzeggende partij om de reden voor opzegging – welke reden 
dan ook – te veruitwendigen. Het opzegrecht dat steeds aanwezig is in con- 
tracten van onbepaalde duur wordt hiermee niet uitgehold. Volgens wij kon- 

 
 

59 L.  Cornelis, Algemene  theorie  van  de  verbintenis,  Antwerpen,  Intersentia,  2000,  p. 807,  nr.  624; 
T. Delahaye,  Résiliation  et  résolution  unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel,  Bruylant, 
1984, p.  129‐130, nrs.  108‐109; C. Delforge,  “L’unilatéralisme et  la    fin   du    contrat”    in    P. Wéry 
(ed.), La fin du contrat, Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 112, nr. 78; W. Van Gerven, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 255; P. Wéry, “L’acte unilatéral destiné à mettre fin à une 
convention en l’absence de faute de l’autre partie” in J.‐F. Germain (coord.), La volonté unilatérale 
dans le contrat, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 2008, p. 275, nr. 16. In de rechtspraak Bergen 16 oktober 
1984,  TBH  1985,  636,  noot  C. Parmentier;  Brussel  21  december  2000,  TBH  2002,  107;  Brussel 
25 januari 2002, JLMB 2003, (952), 960; Kh. Hasselt 14 september 1999, RW 2000‐01, 244. 

60 Voor het ontslag W. Van Eeckhoutte,  “De motivering  van het ontslag”  in M. Rigaux  (ed.), Actuele 
problemen van het arbeidsrecht 4, Antwerpen, Maklu, 1993, p. 242, nr. 348. Zie en vgl. recent ook 
Luxemburg 2 februari 2011, DAOR 2012, afl. 101, (84), 85 (het loutere feit dat de opzeggende partij 
de reden voor de opzegging niet aangeeft, terwijl dit niet vereist  is, bewijst het abusieve karakter 
van de opzegging niet). 

61 Men vindt in contracten bijvoorbeeld ook bedingen die een opzegbevoegdheid toekennen aan een 
contractpartij  voor  het  geval  dat  het  eigen  vermogen  van  de  vennootschap‐wederpartij met  een 
vierde vermindert, … Dergelijke bedingen kunnen soms als opzegbeding worden gekwalificeerd (de 
grens met andere bedingen, zoals uitdrukkelijk ontbindende bedingen, is evenwel soms fijn). 
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den nagaan, wordt een louter formele motiveringsplicht niet vaak bedongen 
in contracten. 

 
Een bedongen inhoudelijke motiveringsplicht is veel moeilijker te aanvaarden 
in een contract van onbepaalde duur. Dit zou inhouden dat de opzegbevoegd- 
heid niet langer te allen tijde kan worden uitgeoefend, maar enkel indien 
welbepaalde, vooraf beschreven omstandigheden (bv. change of control) zich 
voordoen. De opzeggende partij zou de opzegbeslissing dan verplicht op een 
van de in het contract omschreven redenen moeten gronden. In de mate deze 
redenen/omstandigheden zich nooit voordoen of kunnen voordoen, zou een 
contractpartij zelfs gevangen kunnen zijn in de contractband (van onbepaalde 
duur), wat niet kan worden toegelaten. Anders is het voor een contract van 
bepaalde duur. Als uitgangspunt geldt daar dat het contract niet (vroegtijdig) 
opzegbaar is. Indien de wet (of de gebruiken) niet in een (ruimere) opzegbe- 
voegdheid van dwingend recht heeft voorzien, valt niet in te zien waarom een 
tot bepaalde motieven beperkte conventionele opzegbevoegdheid problema- 
tisch zou zijn. 

 
19. Opzegvergoeding. Een opzegvergoeding kan worden omschreven als 
de geldelijke tegenprestatie voor (de uitoefening van) het opzegrecht62. Deze 
omschrijving vestigt er de aandacht op dat de opzegvergoeding geen vergoe- 
ding wegens wanprestatie is, maar gekoppeld wordt aan de uitoefening van 
een recht of een bevoegdheid63. Een dergelijke omschrijving vindt steun in de 
cassatierechtspraak64. 

 
Niet elke opzegging veronderstelt dat de opzeggende partij hiervoor een 
vergoeding betaalt aan de opgezegde partij. Het uitgangspunt houdt precies 
in dat de opzeggende partij geen opzegvergoeding verschuldigd is aan de 
opgezegde partij. Eventuele schade ten gevolge van een correcte opzegging 
blijft in beginsel liggen bij de opgezegde partij. De wetgever kan de betaling 
van een opzegvergoeding wel als verplichting naar voren schuiven65. Ook de 

 

 
 

62 Ook  in  die  zin  C.  Corgas‐Bernard,  La  résiliation  unilatérale  du  contrat  à  durée  déterminée, 
proefschrift, Université de Lille II, 2004, p. 327, nr. 630 en p. 328, nr. 633 e.v. 

63 Maar deze omschrijving belicht niet het hele verhaal. Een opzegging zorgt vaak voor nadeel voor 
de opgezegde partij. Contractpartijen zullen met het stipuleren van een vergoeding wellicht mede 
een compensatie van dit nadeel op het oog hebben. Schelhaas schrijft terecht dat een bedongen 
opzegvergoeding  enerzijds  als  tegenprestatie  voor  de  gecreëerde  beëindigingsmogelijkheid  geldt 
en  anderzijds  als  schadeloosstelling  voor  de  (voortijdige)  contractbeëindiging:  H.  Schelhaas, 
“Opzegbeding versus strafbeding” (noot onder Bergen 22 oktober 2003), TBBR 2005, p. 103. 

64  O.m. Cass. 8 december 1988, Arr.Cass. 1988‐89, 427, Pas. 1989, 389, noot; Cass. 22 oktober 1999, 
Arr.Cass. 1999, 1318, Pas. 1999, 1373, JLMB 2000, 476, RCJB 2001, 103, noot I. Moreau‐Margreve, 
RW 2001‐02, 1502, TBBR 2001, 552, TBH 2000, 181; Cass. 6 september 2002, Arr.Cass. 2002, 1737, 
Pas. 2002, 1546, RABG 2003, 637, RW 2004‐05, 300, noot, TBBR 2004, 106; Cass. 22 maart 2012, AR 
C.11.0551.N, www.cass.be. 

65  Bv. artikel VI.83.10° WER (zie ook voetnoot 25). Bv. ook artikel 13 van de wet van 21 december 2013 
betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, 
BS  31  december  2013  (“In  de  kredietovereenkomsten  gesloten  tussen  een  kredietgever  en  een 
onderneming zijn in elk geval onrechtmatig, de bedingen (…) die ertoe strekken: (…) 2° behoudens 
in geval van wanprestatie vanwege de onderneming, de kredietgever toe te staan de overeenkomst 
voor bepaalde duur eenzijdig te beëindigen zonder redelijke schadeloosstelling voor de onderneming, 
behoudens overmacht;”). 
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contractpartijen kunnen van de voormelde regel afwijken en in de betaling van 
een opzegvergoeding voorzien. 

 
Bv. “De Klant heeft het recht de Overeenkomst op gelijk welk ogenblik op te zeggen per 
aangetekend schrijven, mits hij X vergoedt voor (i) de op datum van opzegging door 
X geleverde diensten en (ii) de winstderving. De vergoeding voor winstderving wordt 
forfaitair vastgesteld op 5 maal 50 % van het Maandbedrag.”66 

 
De hoogte van deze vergoeding kunnen de partijen in principe zelf vastleggen 
(tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft)67 en dit zowel in contracten 
van bepaalde duur als in contracten van onbepaalde duur. Men zou nochtans 
de bedenking kunnen maken dat een zeer hoge opzegvergoeding het opzeg- 
recht te allen tijde in contracten van onbepaalde duur dreigt te doorkruisen. Uit 
het cassatiearrest van 16 oktober 196968 lijkt echter te volgen dat zelfs een vrij 
hoge opzegvergoeding kan worden bedongen in een contract van onbepaalde 
duur. Hierdoor wordt de uitoefening van het opzegrecht niet per se onmogelijk 
gemaakt. De beoordeling of een opzegvergoeding het opzegrecht wegbedingt 
(wat niet kan worden toegelaten in een contract van onbepaalde duur) dan wel 
de uitoefening ervan enkel hindert (wat wel zou kunnen), maakt een feitelijke 
appreciatie uit van de feitenrechter. In zekere zin zal de opzegbevoegdheid in 
een contract van onbepaalde duur nooit volledig wegbedongen worden door 
het bedingen van een zelfs uiterst hoge opzegvergoeding. Een partij die uit de 
contractband wenst te stappen, kan steeds beslissen de vergoeding te betalen. 
Evenwel, wanneer de vergoeding exorbitant hoog is, komt deze onzes inziens 
op gespannen voet te staan met de opzegbevoegdheid die inherent is aan het 
contract van onbepaalde duur. Onzes inziens moet een te verregaande aan- 
tasting van het opzegrecht, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
concrete omstandigheden, kunnen worden gesanctioneerd69. 

 
Het Hof van Cassatie heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat een beding 
dat een bedongen opzegvergoeding bevat70 geen schade- of strafbeding uit- 
maakt71. Dit brengt met zich mee dat de wettelijke matigingsbevoegdheid voor 
de rechter (artikel 1231, § 1 BW) die geldt voor buitensporige schadebedin- 
gen niet kan worden toegepast bij opzegbedingen, zelfs wanneer de rechter 
het bedrag van de bedongen opzegvergoeding overdreven hoog acht72. Het 
komt de rechter in de regel niet toe de verhouding tussen het overeengeko- 
men bedrag aan opzegvergoeding en de schade die door de opzegging kan 
worden veroorzaakt te beoordelen73. Ook in de lagere rechtspraak wordt deze 
regel toegepast. Zo overwoog de vrederechter van Zomergem: “omdat op- 

 
 

66 Voorbeeld  uit   de  praktijk.  De   termen  met   hoofdletter  worden   elders   in   de   overeenkomst 
gedefinieerd. 

67 Bv.  koninklijk  besluit  van  12  januari  2007  betreffende  het  gebruik  van  bepaalde  bedingen  in  de 
bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars, BS 19 januari 2007. 

68  Cass.  16  oktober  1969,  Arr.Cass.  1970,  167,  Pas.  1970,  147,  RCJB  1970,  527,  noot  M. Papier‐ 
Jamoulle. 

69 Hiervoor F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 777, nr. 967. 
70 In het Frans vaak aangeduid als “clause de dédit”. 
71 Zie de rechtspraak aangehaald in voetnoot 64. 
72 Dit  onderscheid  tussen  opzeg‐  en  schadebedingen  en  de  onderscheiden  behandeling  wordt  op 

kritiek onthaald in de doctrine: zie hiervoor F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 781 e.v. 
73  Zie o.m. Cass. 22 oktober 2009, Arr.Cass. 1999, 1318, Pas. 1999, 1373, JLMB 2000, 476, RCJB 2001, 

103, noot I. Moreau‐Margrève, RW 2001‐02, 1502, TBBR 2001, 552, TBH 2000, 181. 
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den nagaan, wordt een louter formele motiveringsplicht niet vaak bedongen 
in contracten. 

 
Een bedongen inhoudelijke motiveringsplicht is veel moeilijker te aanvaarden 
in een contract van onbepaalde duur. Dit zou inhouden dat de opzegbevoegd- 
heid niet langer te allen tijde kan worden uitgeoefend, maar enkel indien 
welbepaalde, vooraf beschreven omstandigheden (bv. change of control) zich 
voordoen. De opzeggende partij zou de opzegbeslissing dan verplicht op een 
van de in het contract omschreven redenen moeten gronden. In de mate deze 
redenen/omstandigheden zich nooit voordoen of kunnen voordoen, zou een 
contractpartij zelfs gevangen kunnen zijn in de contractband (van onbepaalde 
duur), wat niet kan worden toegelaten. Anders is het voor een contract van 
bepaalde duur. Als uitgangspunt geldt daar dat het contract niet (vroegtijdig) 
opzegbaar is. Indien de wet (of de gebruiken) niet in een (ruimere) opzegbe- 
voegdheid van dwingend recht heeft voorzien, valt niet in te zien waarom een 
tot bepaalde motieven beperkte conventionele opzegbevoegdheid problema- 
tisch zou zijn. 

 
19. Opzegvergoeding. Een opzegvergoeding kan worden omschreven als 
de geldelijke tegenprestatie voor (de uitoefening van) het opzegrecht62. Deze 
omschrijving vestigt er de aandacht op dat de opzegvergoeding geen vergoe- 
ding wegens wanprestatie is, maar gekoppeld wordt aan de uitoefening van 
een recht of een bevoegdheid63. Een dergelijke omschrijving vindt steun in de 
cassatierechtspraak64. 

 
Niet elke opzegging veronderstelt dat de opzeggende partij hiervoor een 
vergoeding betaalt aan de opgezegde partij. Het uitgangspunt houdt precies 
in dat de opzeggende partij geen opzegvergoeding verschuldigd is aan de 
opgezegde partij. Eventuele schade ten gevolge van een correcte opzegging 
blijft in beginsel liggen bij de opgezegde partij. De wetgever kan de betaling 
van een opzegvergoeding wel als verplichting naar voren schuiven65. Ook de 

 

 
 

62 Ook  in  die  zin  C.  Corgas‐Bernard,  La  résiliation  unilatérale  du  contrat  à  durée  déterminée, 
proefschrift, Université de Lille II, 2004, p. 327, nr. 630 en p. 328, nr. 633 e.v. 

63 Maar deze omschrijving belicht niet het hele verhaal. Een opzegging zorgt vaak voor nadeel voor 
de opgezegde partij. Contractpartijen zullen met het stipuleren van een vergoeding wellicht mede 
een compensatie van dit nadeel op het oog hebben. Schelhaas schrijft terecht dat een bedongen 
opzegvergoeding  enerzijds  als  tegenprestatie  voor  de  gecreëerde  beëindigingsmogelijkheid  geldt 
en  anderzijds  als  schadeloosstelling  voor  de  (voortijdige)  contractbeëindiging:  H.  Schelhaas, 
“Opzegbeding versus strafbeding” (noot onder Bergen 22 oktober 2003), TBBR 2005, p. 103. 

64  O.m. Cass. 8 december 1988, Arr.Cass. 1988‐89, 427, Pas. 1989, 389, noot; Cass. 22 oktober 1999, 
Arr.Cass. 1999, 1318, Pas. 1999, 1373, JLMB 2000, 476, RCJB 2001, 103, noot I. Moreau‐Margreve, 
RW 2001‐02, 1502, TBBR 2001, 552, TBH 2000, 181; Cass. 6 september 2002, Arr.Cass. 2002, 1737, 
Pas. 2002, 1546, RABG 2003, 637, RW 2004‐05, 300, noot, TBBR 2004, 106; Cass. 22 maart 2012, AR 
C.11.0551.N, www.cass.be. 

65  Bv. artikel VI.83.10° WER (zie ook voetnoot 25). Bv. ook artikel 13 van de wet van 21 december 2013 
betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, 
BS  31  december  2013  (“In  de  kredietovereenkomsten  gesloten  tussen  een  kredietgever  en  een 
onderneming zijn in elk geval onrechtmatig, de bedingen (…) die ertoe strekken: (…) 2° behoudens 
in geval van wanprestatie vanwege de onderneming, de kredietgever toe te staan de overeenkomst 
voor bepaalde duur eenzijdig te beëindigen zonder redelijke schadeloosstelling voor de onderneming, 
behoudens overmacht;”). 
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contractpartijen kunnen van de voormelde regel afwijken en in de betaling van 
een opzegvergoeding voorzien. 

 
Bv. “De Klant heeft het recht de Overeenkomst op gelijk welk ogenblik op te zeggen per 
aangetekend schrijven, mits hij X vergoedt voor (i) de op datum van opzegging door 
X geleverde diensten en (ii) de winstderving. De vergoeding voor winstderving wordt 
forfaitair vastgesteld op 5 maal 50 % van het Maandbedrag.”66 

 
De hoogte van deze vergoeding kunnen de partijen in principe zelf vastleggen 
(tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft)67 en dit zowel in contracten 
van bepaalde duur als in contracten van onbepaalde duur. Men zou nochtans 
de bedenking kunnen maken dat een zeer hoge opzegvergoeding het opzeg- 
recht te allen tijde in contracten van onbepaalde duur dreigt te doorkruisen. Uit 
het cassatiearrest van 16 oktober 196968 lijkt echter te volgen dat zelfs een vrij 
hoge opzegvergoeding kan worden bedongen in een contract van onbepaalde 
duur. Hierdoor wordt de uitoefening van het opzegrecht niet per se onmogelijk 
gemaakt. De beoordeling of een opzegvergoeding het opzegrecht wegbedingt 
(wat niet kan worden toegelaten in een contract van onbepaalde duur) dan wel 
de uitoefening ervan enkel hindert (wat wel zou kunnen), maakt een feitelijke 
appreciatie uit van de feitenrechter. In zekere zin zal de opzegbevoegdheid in 
een contract van onbepaalde duur nooit volledig wegbedongen worden door 
het bedingen van een zelfs uiterst hoge opzegvergoeding. Een partij die uit de 
contractband wenst te stappen, kan steeds beslissen de vergoeding te betalen. 
Evenwel, wanneer de vergoeding exorbitant hoog is, komt deze onzes inziens 
op gespannen voet te staan met de opzegbevoegdheid die inherent is aan het 
contract van onbepaalde duur. Onzes inziens moet een te verregaande aan- 
tasting van het opzegrecht, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
concrete omstandigheden, kunnen worden gesanctioneerd69. 

 
Het Hof van Cassatie heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat een beding 
dat een bedongen opzegvergoeding bevat70 geen schade- of strafbeding uit- 
maakt71. Dit brengt met zich mee dat de wettelijke matigingsbevoegdheid voor 
de rechter (artikel 1231, § 1 BW) die geldt voor buitensporige schadebedin- 
gen niet kan worden toegepast bij opzegbedingen, zelfs wanneer de rechter 
het bedrag van de bedongen opzegvergoeding overdreven hoog acht72. Het 
komt de rechter in de regel niet toe de verhouding tussen het overeengeko- 
men bedrag aan opzegvergoeding en de schade die door de opzegging kan 
worden veroorzaakt te beoordelen73. Ook in de lagere rechtspraak wordt deze 
regel toegepast. Zo overwoog de vrederechter van Zomergem: “omdat op- 

 
 

66 Voorbeeld  uit   de  praktijk.  De   termen  met   hoofdletter  worden   elders   in   de   overeenkomst 
gedefinieerd. 

67 Bv.  koninklijk  besluit  van  12  januari  2007  betreffende  het  gebruik  van  bepaalde  bedingen  in  de 
bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars, BS 19 januari 2007. 

68  Cass.  16  oktober  1969,  Arr.Cass.  1970,  167,  Pas.  1970,  147,  RCJB  1970,  527,  noot  M. Papier‐ 
Jamoulle. 

69 Hiervoor F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 777, nr. 967. 
70 In het Frans vaak aangeduid als “clause de dédit”. 
71 Zie de rechtspraak aangehaald in voetnoot 64. 
72 Dit  onderscheid  tussen  opzeg‐  en  schadebedingen  en  de  onderscheiden  behandeling  wordt  op 

kritiek onthaald in de doctrine: zie hiervoor F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 781 e.v. 
73  Zie o.m. Cass. 22 oktober 2009, Arr.Cass. 1999, 1318, Pas. 1999, 1373, JLMB 2000, 476, RCJB 2001, 

103, noot I. Moreau‐Margrève, RW 2001‐02, 1502, TBBR 2001, 552, TBH 2000, 181. 
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zegbedingen geen schadebedingen zijn, kunnen deze niet conform de Wet van 
23 november 199874 worden gematigd”75. Dit betekent niet dat de rechter nooit 
kan matigen. Matiging kan desgevallend wel plaatsvinden in het kader van de 
beteugeling van de schending van het verbod op rechtsmisbruik. Zo matigde 
het hof van beroep te Gent de door de opgezegde aannemer van de opzeg- 
gende opdrachtgever gevorderde opzegvergoeding. Het aannemingscontract 
betrof de bouw van een website en in het contract was een opzegvergoeding 
bedongen. Het hof overweegt dat de omstandigheden waarin appellante (de 
aannemer) zich in casu op de bedongen opzegvergoeding beroept (nl. nadat 
de aanvankelijk overeengekomen prijs diende te worden verhoogd omdat niet 
met adviescheques kon worden gewerkt zoals eerst voorgespiegeld) deze op- 
zegvergoeding (ad 50 %)76 onbillijk maken. Het hof besluit dat de handelswijze 
van appellante in de gegeven omstandigheden kennelijk onredelijk is en dat 
de matigende (beperkende) werking van de goede trouw noopt tot matiging 
van de vergoeding. Het hof oordeelt verder dat de sanctie bestaat in het her- 
leiden van de bedongen opzegvergoeding tot een bedrag dat een normaal 
redelijk zorgvuldig schuldeiser in de betrokken omstandigheden zou hebben 
geëist. Het hof beperkt het bedrag in casu tot 15 % van de aannemingssom77. 

 
20. Opzegtermijn. Men kan er niet omheen dat een contract van onbepaalde 
duur een precaire contractband tussen partijen tot stand brengt, aangezien elk 
van de partijen over een opzegrecht te allen tijde beschikt. De naleving van 
een opzegtermijn bij opzegging geeft de opgezegde partij minstens de ge- 
legenheid zich zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie die na 
opzegging ontstaat78. Bij de opzegging van een contract van onbepaalde duur 
doet de opzeggende partij er hoe dan ook goed aan een redelijke opzegter- 
mijn te respecteren, zelfs indien noch de wet, noch het contract in de naleving 
ervan hebben voorzien79. In het cassatiearrest van 7 juni 201280 wordt de nale- 
ving van een redelijke opzegtermijn uitdrukkelijk naar voren geschoven: “een 
overeenkomst van onbepaalde duur kan steeds eenzijdig worden opgezegd mits 
inachtneming van een redelijke termijn (…).” (eigen nadruk). 

 
Contractpartijen regelen vaak de na te leven opzegtermijn in een opzegbe- 
ding door te bepalen dat een redelijke, dan wel een concrete/welbepaalde 
opzegtermijn moet worden nageleefd bij opzegging. 

 
Bv. “Partij A kan de overeenkomst opzeggen via aangetekend schrijven en met inacht- 
name van een opzegtermijn van drie maanden. Deze opzegtermijn begint te lopen op 

 
 

74 Bedoeld wordt conform artikel 1231 BW. 
75 Vred. Zomergem 14 juli 2009, TBBR 2012, (116), 118. Ook in die zin Gent 25 januari 2013, NjW 2014, 

(557), 560  (waar het om een ambigue of  zelfs hybride beding gaat en het hof nagaat of het een 
opzeg‐ dan wel een schadebeding behelst); Vred. Zomergem 13 februari 2009, NjW 2009, 641, noot 
RS (de vrederechter toetst ook kort of het beding neerkomt op een onrechtmatige speculatie van de 
eiseres op een voortijdige beëindiging van het contract op initiatief van de verweerster). 

76 Het beding was niet zo duidelijk als een opzegbeding geformuleerd, maar het Hof aanvaardt deze 
kwalificatie en verbindt vervolgens de juiste gevolgen eraan. 

77 Gent 2 december 2011, TBBR 2015, 110. Bv. ook Vred. Zomergem 14 juli 2009, TBBR 2012, 116 (een 
opzegbeding in een woninghuurovereenkomst van korte duur). 

78 Een  opzegtermijn  kan  potentieel  verschillende  functies  vervullen,  zie  F. Vermander,  Opzegging, 
2014, p. 620‐623. 

79 Zie uitvoeriger F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 630, nr. 763  e.v. 
80  Cass. 7 juni 2012, Pas. 2012, 1317, RW 2013‐14, 903, noot. 
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de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de opzeg 
werd gegeven.” 

 
Een bedongen opzegtermijn waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 
dwingende wettelijke bepalingen, dient in beginsel te worden nageleefd (pac- 
ta sunt servanda). Nochtans, zelfs een stipte naleving van de bedongen opzeg- 
termijn maakt de opzegging niet onbetwistbaar. Een rechtsmisbruikcontrole 
blijft mogelijk. Zo zou de rechter bijvoorbeeld kunnen oordelen dat de opzeg- 
gende partij rechtsmisbruik pleegt door in de gegeven omstandigheden strikt 
vast te houden aan de bedongen opzegtermijn en niet in te gaan op de vraag 
van de medecontractant om een langere opzegtermijn na te leven81. 

 
Voor contracten gesloten tussen een onderneming en een consument dient te 
worden gewezen op artikel VI.83.11° WER. Hieruit volgt dat een beding waarin 
de onderneming wordt toegestaan een contract van onbepaalde duur op te 
zeggen zonder redelijke opzegtermijn als een onrechtmatig beding wordt be- 
schouwd. Bovendien is in dergelijke contracten ook onrechtmatig het beding 
dat de consument voor een onbepaalde termijn bindt, zonder duidelijke ver- 
melding van een redelijke opzegtermijn (artikel VI.83.18° WER). 

 
Voor de volledigheid wijzen wij erop dat het contract tijdens de opzegtermijn 
gewoon verder loopt en in beginsel door beide partijen verder dient te worden 
uitgevoerd. Partijen zouden evenwel op deze “uitloopperiode” kunnen antici- 
peren in hun contract door bijvoorbeeld te bepalen dat partijen van bepaalde 
verbintenissen bevrijd worden tijdens de opzegtermijn82. 

 
21. Periodieke beperking van het opzegrecht in contract van onbepaalde duur. 
Met een periodieke beperking van het opzegrecht in contracten van onbepaal- 
de duur hebben wij zelf minder moeite83.Wij menen dat een beperking van de 
mogelijkheid tot uitoefening van de opzegbevoegdheid in een contract van 
onbepaalde duur tot welbepaalde tijdstippen of periodes, de opzegbevoegd- 
heid niet werkelijk uitholt. Neemt men bijvoorbeeld een contract dat enkel 
zou kunnen worden opgezegd in de maanden oktober tot december van elk 
kalenderjaar. Kan men niet argumenteren dat een dergelijke contractuele mo- 
dalisering de opzegbevoegdheid geenszins uitsluit, doch enkel beperkt door 
een minimum aan stabiliteit in te bouwen? Na het verstrijken van de jaarlijkse 
periode waarin opzegging is toegelaten, kan de wederpartij er in voormelde 
hypothese immers op rekenen dat het contract minstens gedurende een aantal 
maanden (rustig) verder wordt uitgevoerd. Een dergelijke modaliteit laat toe 
de eigen activiteit beter af te stemmen op de (uitvoering van het) contract. 
Evenmin lijken hierdoor – toch niet in het algemeen beschouwd – de individu- 
ele vrijheid of bijvoorbeeld de vrije concurrentie wezenlijk te worden beperkt. 
We hebben elders aangetoond dat deze en andere bekommernissen finaal de 

 
 

81 Voor een toepassing in de rechtspraak van deze rechtsmisbruikcontrole Brussel 18 januari 2007, JT 
2007, 358. 

82 A.  De  Boeck  en  R. Van  Ransbeeck,  “De  opzegging  in  het  algemeen”  in  A. De  Boeck  en  R. Van 
Ransbeeck  (eds.),  Opzegging  van  handelscontracten,  Brussel,  Larcier,  2014,  p.  28.  Voor  een 
bespreking van “het contract tijdens de opzegtermijn” F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 695‐701. 

83 Vgl.  (geeft een andere mening weer)  I. Claeys en L. Phang, “Van bepaalde duur naar onbepaalde 
duur  en  terug”,  TPR  2008,  p. 452,  nr.  101  (“De  grens  zou  evenwel  worden  overschreden  indien 
de  opzegging  alleen  nog  op  welbepaalde  tijdstippen  mogelijk  zou  zijn  omdat  het  eenzijdig 
opzeggingsrecht dan niet meer te allen tijde zou kunnen worden [uitgeoefend]. …”). 
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zegbedingen geen schadebedingen zijn, kunnen deze niet conform de Wet van 
23 november 199874 worden gematigd”75. Dit betekent niet dat de rechter nooit 
kan matigen. Matiging kan desgevallend wel plaatsvinden in het kader van de 
beteugeling van de schending van het verbod op rechtsmisbruik. Zo matigde 
het hof van beroep te Gent de door de opgezegde aannemer van de opzeg- 
gende opdrachtgever gevorderde opzegvergoeding. Het aannemingscontract 
betrof de bouw van een website en in het contract was een opzegvergoeding 
bedongen. Het hof overweegt dat de omstandigheden waarin appellante (de 
aannemer) zich in casu op de bedongen opzegvergoeding beroept (nl. nadat 
de aanvankelijk overeengekomen prijs diende te worden verhoogd omdat niet 
met adviescheques kon worden gewerkt zoals eerst voorgespiegeld) deze op- 
zegvergoeding (ad 50 %)76 onbillijk maken. Het hof besluit dat de handelswijze 
van appellante in de gegeven omstandigheden kennelijk onredelijk is en dat 
de matigende (beperkende) werking van de goede trouw noopt tot matiging 
van de vergoeding. Het hof oordeelt verder dat de sanctie bestaat in het her- 
leiden van de bedongen opzegvergoeding tot een bedrag dat een normaal 
redelijk zorgvuldig schuldeiser in de betrokken omstandigheden zou hebben 
geëist. Het hof beperkt het bedrag in casu tot 15 % van de aannemingssom77. 

 
20. Opzegtermijn. Men kan er niet omheen dat een contract van onbepaalde 
duur een precaire contractband tussen partijen tot stand brengt, aangezien elk 
van de partijen over een opzegrecht te allen tijde beschikt. De naleving van 
een opzegtermijn bij opzegging geeft de opgezegde partij minstens de ge- 
legenheid zich zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie die na 
opzegging ontstaat78. Bij de opzegging van een contract van onbepaalde duur 
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Contractpartijen regelen vaak de na te leven opzegtermijn in een opzegbe- 
ding door te bepalen dat een redelijke, dan wel een concrete/welbepaalde 
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Bv. “Partij A kan de overeenkomst opzeggen via aangetekend schrijven en met inacht- 
name van een opzegtermijn van drie maanden. Deze opzegtermijn begint te lopen op 

 
 

74 Bedoeld wordt conform artikel 1231 BW. 
75 Vred. Zomergem 14 juli 2009, TBBR 2012, (116), 118. Ook in die zin Gent 25 januari 2013, NjW 2014, 

(557), 560  (waar het om een ambigue of  zelfs hybride beding gaat en het hof nagaat of het een 
opzeg‐ dan wel een schadebeding behelst); Vred. Zomergem 13 februari 2009, NjW 2009, 641, noot 
RS (de vrederechter toetst ook kort of het beding neerkomt op een onrechtmatige speculatie van de 
eiseres op een voortijdige beëindiging van het contract op initiatief van de verweerster). 

76 Het beding was niet zo duidelijk als een opzegbeding geformuleerd, maar het Hof aanvaardt deze 
kwalificatie en verbindt vervolgens de juiste gevolgen eraan. 

77 Gent 2 december 2011, TBBR 2015, 110. Bv. ook Vred. Zomergem 14 juli 2009, TBBR 2012, 116 (een 
opzegbeding in een woninghuurovereenkomst van korte duur). 

78 Een  opzegtermijn  kan  potentieel  verschillende  functies  vervullen,  zie  F. Vermander,  Opzegging, 
2014, p. 620‐623. 

79 Zie uitvoeriger F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 630, nr. 763  e.v. 
80  Cass. 7 juni 2012, Pas. 2012, 1317, RW 2013‐14, 903, noot. 
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de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de opzeg 
werd gegeven.” 

 
Een bedongen opzegtermijn waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 
dwingende wettelijke bepalingen, dient in beginsel te worden nageleefd (pac- 
ta sunt servanda). Nochtans, zelfs een stipte naleving van de bedongen opzeg- 
termijn maakt de opzegging niet onbetwistbaar. Een rechtsmisbruikcontrole 
blijft mogelijk. Zo zou de rechter bijvoorbeeld kunnen oordelen dat de opzeg- 
gende partij rechtsmisbruik pleegt door in de gegeven omstandigheden strikt 
vast te houden aan de bedongen opzegtermijn en niet in te gaan op de vraag 
van de medecontractant om een langere opzegtermijn na te leven81. 
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melding van een redelijke opzegtermijn (artikel VI.83.18° WER). 

 
Voor de volledigheid wijzen wij erop dat het contract tijdens de opzegtermijn 
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21. Periodieke beperking van het opzegrecht in contract van onbepaalde duur. 
Met een periodieke beperking van het opzegrecht in contracten van onbepaal- 
de duur hebben wij zelf minder moeite83.Wij menen dat een beperking van de 
mogelijkheid tot uitoefening van de opzegbevoegdheid in een contract van 
onbepaalde duur tot welbepaalde tijdstippen of periodes, de opzegbevoegd- 
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maanden (rustig) verder wordt uitgevoerd. Een dergelijke modaliteit laat toe 
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81 Voor een toepassing in de rechtspraak van deze rechtsmisbruikcontrole Brussel 18 januari 2007, JT 
2007, 358. 

82 A.  De  Boeck  en  R. Van  Ransbeeck,  “De  opzegging  in  het  algemeen”  in  A. De  Boeck  en  R. Van 
Ransbeeck  (eds.),  Opzegging  van  handelscontracten,  Brussel,  Larcier,  2014,  p.  28.  Voor  een 
bespreking van “het contract tijdens de opzegtermijn” F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 695‐701. 

83 Vgl.  (geeft een andere mening weer)  I. Claeys en L. Phang, “Van bepaalde duur naar onbepaalde 
duur  en  terug”,  TPR  2008,  p. 452,  nr.  101  (“De  grens  zou  evenwel  worden  overschreden  indien 
de  opzegging  alleen  nog  op  welbepaalde  tijdstippen  mogelijk  zou  zijn  omdat  het  eenzijdig 
opzeggingsrecht dan niet meer te allen tijde zou kunnen worden [uitgeoefend]. …”). 
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grondslag vormen van het opzegrecht in contracten van onbepaalde duur. Men 
dient in het licht hiervan een voorbehoud te maken voor het geval de over- 
eengekomen periodiciteit de grondslagen van het opzegrecht wel aantast, bij- 
voorbeeld omdat slechts een zeer korte nuttige periode om op te zeggen werd 
bepaald84. 

 
Ons standpunt vindt steun in de moderne doctrine. VanDen BergHe geeft aan 
dat een beperking van de gemeenrechtelijke opzegging door te voorzien dat 
de opzegging niet op elk ogenblik kan gebeuren maar slechts op periodieke 
tijdstippen, niet strijdig is met de openbare orde85. 

 
22. Minimumduur. Een andere modaliteit die men soms terugvindt in op- 
zegbedingen in contracten van onbepaalde duur is de bepaling van een mi- 
nimumduur, te begrijpen als een (eerste) periode (bijv. één jaar) gedurende 
welke het contract niet kan worden opgezegd. 

 
Bv. “De overeenkomst [van onbepaalde duur] kan door elk van de partijen worden op- 
gezegd met naleving van een opzegtermijn van drie maanden vanaf de eerste verjaar- 
dag van de overeenkomst.Tijdens het eerste kalenderjaar vanaf de inwerkingtreding van 
de overeenkomst is de overeenkomst niet opzegbaar.” 

 
Bv. “De Overeenkomst neemt aanvang op datum van ondertekening en wordt aange- 
gaan voor een onbepaalde duur. De Overeenkomst kan niet worden opgezegd voor 
01.07.2016.Vanaf 01.07.2016 kan de Overeenkomst worden opgezegd door iedere partij, 
per aangetekend schrijven en mits naleving van een opzegtermijn van zes maanden”86. 

 
De opzegmogelijkheid wordt als het ware gedurende een eerste periode be- 
vroren en ontdooit pas na het verstrijken van die periode. Een dergelijke mi- 
nimumduur is naar onze mening niet per definitie onverenigbaar met het al- 
gemeen beginsel van opzegbaarheid in contracten van onbepaalde duur. Het 
bedingen van een vaste minimumduur kan dan ook principieel worden toege- 
laten87 en dient ook niet per se te leiden tot een herkwalificatie in een contract 
van bepaalde duur88, tenzij een wettelijke bepaling anders doet besluiten. Ook 
hier geldt het voorbehoud dat door het bedingen van een minimumduur de 
voormelde fundamentele waarden die aan het opzegrecht ten grondslag lig- 
gen (zoals de individuele vrijheid) niet wezenlijk mogen worden aangetast. Dit 
houdt wellicht in dat deze minimumduur niet te lang mag zijn. 

 
 
 
 
 

 

84 Zie F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 519, nr. 633. 
85 O. Vanden Berghe, De duur en het einde van handelscontracten beheren, Gent, Larcier, 2010, p. 12‐ 

13, nr. 13. 
86 Voorbeelden uit de praktijk. 
87 Ook  K.  Andries,  “Duur,  duurzaamheid  en  beëindiging  van  contractuele  relaties  vanuit  een 

gemeenrechtelijk perspectief”  in P. Naeyaert en E. Terryn  (eds.), Beëindiging van overeenkomsten 
met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, p. 21, nr. 20; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations,  Brussel,  Bruylant,  2010,  p. 985‐986,  nr.  658.  Vgl.  anders  L. Cornelis,  “De  duur  van 
het  contract met  opeenvolgende  prestaties”  in  L. Cornelis  e.a., Het  contract met  opeenvolgende 
prestaties, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, 1991, p. 75, nr. 26. 

88 In recente rechtspraak Kh. Luik 25 juni 2013, NjW 2014, 608, noot RS (een beding voorzag er in een 
minimale duur van 12 maanden in een contract van onbepaalde duur). 
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F. Rechterlijke controlemogelijkheden en remedies 
 
1. De rechter kan a posteriori controleren 

 
23. Een eventuele controle a posteriori. Daar waar een voorafgaande rechter- 
lijke machtiging zich niet opdringt bij opzegging, kan een eventuele rechterlij- 
ke controle a posteriori nooit worden uitgesloten89. Zo kan de opgezegde partij 
na de opzegging een rechter vatten, indien zij van oordeel is dat de opzegging 
“niet correct” is verlopen. Juridisch laat “niet correct” zich in essentie op twee 
manieren vertalen. De opgezegde partij kan aan de opzeggende partij voor- 
eerst verwijten dat deze niet regelmatig (of niet rechtsgeldig) heeft opgezegd. 
Daarnaast kan de opgezegde partij stellen dat de opzeggende partij abusief of 
onrechtmatig heeft opgezegd. De rechter kan dan ook een tweevoudige rech- 
terlijke controle uitvoeren: een regelmatigheids- en een rechtmatigheidstoet- 
sing90. 

 
De regelmatigheidstoetsing houdt vooreerst in dat de rechter kan nagaan of de 
opzeggende partij wel op een opzeggrond kan steunen. Een rechter zal, indien 
hiertoe gevat, kunnen verifiëren of de opzeggende partij in casu wel de be- 
voegdheid had om zich (vroegtijdig) uit de contractuele band te bevrijden op 
grond van een contractueel beding, op grond van de gebruiken, op grond van 
een wettelijke bepaling of op grond van een algemeen beginsel in contracten 
van onbepaalde duur. De op beëindiging gerichte wil van een van de contract- 
partijen zal slechts het beoogde rechtsgevolg hebben, indien en in de mate 
een opzegbevoegdheid/opzeggrond bestaat. De rechterlijke controle houdt 
daar niet op. Zoals benadrukt dient steeds een kennisgeving plaats te vinden. 
Ook hebben de contractpartijen of de wetgever mogelijk vastgelegd welke 
andere voorwaarden of modaliteiten de opzeggende partij dient na te leven bij 
de opzegging van het contract. De naleving hiervan kan worden gecontroleerd 
door de rechter91. 

 
De rechtmatigheidstoetsing situeert zich op een ander niveau. De a posteriori- 
controle moet immers ook verhinderen dat de opzegbeslissing, een partijbe- 
slissing, arbitrair zou zijn. Bij de rechtmatigheidscontrole gaat de rechter na of 
de opzeggende partij de opzegbevoegdheid zonder schending van het ver- 
bod op rechtsmisbruik uitoefende. In de praktijk blijkt dat een opgezegde par- 

 
 

 

89 S.  Stijns, De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten,  Antwerpen, 
Maklu, 1994, p. 487, nr. 356. 

90 De terminologieis ontleend aan Stijns. Zieo.m. S.  Stijns,“Debeëindigingvandekredietovereenkomst: 
macht en onmacht van de (kortgeding)rechter”, TBH 1996, p. 112‐113, nr. 13 en (recent) S. Stijns, 
“Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in S. Stijns en 
P. Wéry (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, p. 131‐133, nr. 59. 

91 Zie  C. Delforge,  La  spécificité  des  contrats  à  long  terme  entre  firmes,  proefschrift,  onuitg., UCL, 
2006,  p. 162,  nr.  175;  O. Stevens,  “De  kortgedingrechter  en  de  eenzijdige  beëindiging  van  een 
kredietovereenkomst  van  bepaalde  duur”  (noot  onder  Brussel  11  december  2001),  Bank  Fin.R. 
2002, p. 295‐296, nr. 23; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht 
van  de  (kortgeding)rechter”,  TBH  1996,  i.h.b.  p.  112,  nr.  13;  K.  Vanderschot,  “De  bindende 
derdenbeslissing en de partijbeslissing in België en Nederland” in J. Smits en S. Stijns (eds.), Inhoud 
en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
p. 446‐447, nr. 29. Voor een toepassing bv. Vz.Kh. Antwerpen 24 juli 2002, Bank Fin.R. 2002, 298, 
P&B 2002, 272. 
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gen (zoals de individuele vrijheid) niet wezenlijk mogen worden aangetast. Dit 
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84 Zie F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 519, nr. 633. 
85 O. Vanden Berghe, De duur en het einde van handelscontracten beheren, Gent, Larcier, 2010, p. 12‐ 

13, nr. 13. 
86 Voorbeelden uit de praktijk. 
87 Ook  K.  Andries,  “Duur,  duurzaamheid  en  beëindiging  van  contractuele  relaties  vanuit  een 

gemeenrechtelijk perspectief”  in P. Naeyaert en E. Terryn  (eds.), Beëindiging van overeenkomsten 
met handelstussenpersonen, Brugge, die Keure, 2009, p. 21, nr. 20; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations,  Brussel,  Bruylant,  2010,  p. 985‐986,  nr.  658.  Vgl.  anders  L. Cornelis,  “De  duur  van 
het  contract met  opeenvolgende  prestaties”  in  L. Cornelis  e.a., Het  contract met  opeenvolgende 
prestaties, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, 1991, p. 75, nr. 26. 
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89 S.  Stijns, De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten,  Antwerpen, 
Maklu, 1994, p. 487, nr. 356. 

90 De terminologieis ontleend aan Stijns. Zieo.m. S.  Stijns,“Debeëindigingvandekredietovereenkomst: 
macht en onmacht van de (kortgeding)rechter”, TBH 1996, p. 112‐113, nr. 13 en (recent) S. Stijns, 
“Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in S. Stijns en 
P. Wéry (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, p. 131‐133, nr. 59. 

91 Zie  C. Delforge,  La  spécificité  des  contrats  à  long  terme  entre  firmes,  proefschrift,  onuitg., UCL, 
2006,  p. 162,  nr.  175;  O. Stevens,  “De  kortgedingrechter  en  de  eenzijdige  beëindiging  van  een 
kredietovereenkomst  van  bepaalde  duur”  (noot  onder  Brussel  11  december  2001),  Bank  Fin.R. 
2002, p. 295‐296, nr. 23; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht 
van  de  (kortgeding)rechter”,  TBH  1996,  i.h.b.  p.  112,  nr.  13;  K.  Vanderschot,  “De  bindende 
derdenbeslissing en de partijbeslissing in België en Nederland” in J. Smits en S. Stijns (eds.), Inhoud 
en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
p. 446‐447, nr. 29. Voor een toepassing bv. Vz.Kh. Antwerpen 24 juli 2002, Bank Fin.R. 2002, 298, 
P&B 2002, 272. 
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tij wel vaker inroept dat de opzeggende partij abusievelijk heeft gehandeld92. 
De rechter zal dan kunnen nagaan of deze laatste partij bij de opzegging de 
grenzen van de redelijke rechtsuitoefening kennelijk heeft overschreden. Deze 
redelijkheidstoetsing is een marginale toetsing93. Een opzegbeslissing is pas 
onrechtmatig, indien de uitoefening van het recht door de opzeggende partij 
kennelijk niet strookt met wat de behoorlijke uitoefening van dat recht kan zijn 
in de gegeven omstandigheden94. 

 
 

2.         De rechter kan ook remediëren 
 

24. Contractuele wanprestatie. Een contractpartij die een overeenkomst on- 
regelmatig opzegt begaat een contractuele fout95. Ook misbruik maken van 
een contractueel recht dient te worden gekwalificeerd als een contractuele 
fout; een wanprestatie waarvoor de opzeggende partij aansprakelijk is96. De 
vraag rijst welke maatregelen de rechter kan opleggen ingeval hij een derge- 
lijke contractuele fout (al dan niet prima facie)97 vaststelt. 

 
25. Schadevergoeding. De opgezegde partij vordert soms enkel een scha- 
devergoeding van de opzeggende partij, ter vergoeding van de schade gele- 
den door de foutieve opzegging. Deze remedie is weinig controversieel. De 
toekenning van schadevergoeding zal in een concreet geschil overigens soms 
de enige haalbare of zelfs goede oplossing uitmaken. Men denke aan de abu- 
sieve opzegging van een onderaannemingscontract door de hoofdaannemer, 
waarbij de werken die de onderaannemer diende uit te voeren, inmiddels zijn 
uitgevoerd door de hoofdaannemer zelf of door een derde98.Wellicht zal enkel 
de toekenning van schadevergoeding aan de onderaannemer nog een effici- 
ente remedie uitmaken. 

 
26. Herstel van de contractband. Een opgezegde partij vordert soms een 
maatregel in rechte (vaak voor de kortgedingrechter) die neerkomt op een ge- 

 
 
 

 

92 Zie bv. de feiten die aanleiding gaven tot Cass. 17  januari 2011, Pas. 2011, 200, TBBR 2013, 400, 
TBH  2013,  617,  noot  P. Proesmans  (waar  werd  ingeroepen  dat  de  kredietverstrekker  een  eerste 
kredietovereenkomst abusievelijk had opgezegd). Zie bv. ook Brussel 18 januari 2007, JT 2007, 358 
(inzake rekeningovereenkomsten); Brussel 14 september 2006, Bank Fin.R. 2007, 40. 

93 Ook: A. De Boeck en R. Van Ransbeeck, “De opzegging in het algemeen” in A. De Boeck en R. Van 
Ransbeeck (eds.), Opzegging van handelscontracten, Brussel, Larcier, 2014, p. 33. 

94 Inzake  partijbeslissingen  in  het  algemeen  E.  Dirix  en  A.  Van  Oevelen,  “Kroniek  van  het 
verbintenissenrecht  (1985‐1992)”,  RW  1992‐93,  p.  1219,  nr.  24;  S.  Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, p. 66, nr. 89; K. Vanderschot, “De sanctionering 
van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes 
van de matigende werking van de goede trouw”, TBBR 2005, p. 91, nr. 6; P. Wéry, “‘Partijbeslissing’ 
et règlement d’un concours” (noot onder Luik 11 juni 1996), JLMB 1997, p. 1526, nr. 5. 

95 Brussel 1 oktober 2004, DAOR 2005, afl. 73, 22; Brussel 30 april 2009, TBH 2010, 525. 
96 Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983‐84, 52, Pas. 1984, 55, JT 1985, 56, noot S. Dufrène, RCJB 

1986,  282,  noot  J.L.  Fagnart,  TBH  1984,  276,  noot  W. Rauws;  S. Stijns,  “De  beëindiging  van  de 
kredietovereenkomst: macht  en  onmacht  van  de  (kortgeding)rechter”, TBH 1996,  p. 142,  nr.  44; 
A. Van Oevelen, “De sanctie van het misbruik van contractuele rechten” (noot onder Cass. 8 februari 
2001), RW 2001‐02, p. 780, nr. 3. 

97 Het zal ook vaak de kortgedingrechter zijn die met een opzeggeschil wordt geconfronteerd. 
98 Zie: S. Busscher, “Enkele gebruikelijke bedingen bij onderaanneming”, T.Aann. 2014, p. 379, nr. 24. 

99 JURISPRUDENTIELE ONTWIKKELINGEN ROND BEEINDIGINGSBEDINGEN 
 

 
 
 

hele of gedeeltelijke voortzetting of herstel van de opgezegde overeenkomst99. 
De toekenning van een dergelijke maatregel is wel controversieel, zeker wan- 
neer het opgezegde contracten van onbepaalde duur betreft. 

 
Wij stelden elders100 voorop dat een (gedwongen) voortzetting van het con- 
tract na een foutieve opzegging in beginsel kan worden teruggebracht tot een 
(gedwongen) uitvoering in natura van het opgezegde contract101. Uitvoering in 
natura, een gekende remedie voor een contractuele wanprestatie (in casu een 
foutieve opzegging), primeert in het Belgische recht op de uitvoering bij equi- 
valent of schadeherstel102. Op het eerste gezicht verhindert dan ook weinig een 
rechterlijk herstel van de contractband of de gedwongen voortzetting van een 
contract na een foutieve opzegging, indien de foutief opgezegde partij hierom 
verzoekt. De rechter zou op vordering van de opgezegde partij, als remedie 
voor de contractuele wanprestatie, een bevel tot uitvoering in natura van het 
contract moeten kunnen geven, waardoor het contract inderdaad moet worden 
voortgezet. 

 
Voor het herstel door de rechter van foutief opgezegde contracten van bepaal- 
de duur vindt men vandaag ook steun in de doctrine en in de rechtspraak103. 
Een dergelijke maatregel blijft evenwel zeer controversieel voor opgezegde 
contracten van onbepaalde duur. 

 
De juridische analyse is dan ook complexer dan hiervoor voorgesteld. De uit- 
voering in natura geniet wel primauteit, maar een vordering tot uitvoering in 
natura zal niet steeds slagen. Wanneer uitvoering in natura niet meer moge- 
lijk is of kennelijk onredelijk zou zijn, zal de vordering hiertoe worden afge- 
wezen104. Hier raakt men een belangrijk knelpunt aan voor het herstel van de 
contractband na de foutieve opzegging van een contract van onbepaalde duur. 
Men lijkt er met name veelal van uit te gaan dat gedwongen uitvoering in natura 
onmogelijk is in geval het contract eerst op een foutieve wijze werd opgezegd. 

 
 

99 Een beknopte kroniek van rechtspraak opgenomen in F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 834‐837, 
toont aan dat een contractpartij die wordt geconfronteerd met een eenzijdige beëindigingsbeslissing 
(opzegging of ontbinding wegens wanprestatie) van de wederpartij de rechter inderdaad vaak om 
een maatregel verzoekt, die neerkomt op de gehele of gedeeltelijke voorzetting van het contract. Zo 
blijkt bijvoorbeeld dat een kredietnemer die meent dat er iets schort aan de eenzijdige beëindiging 
van het kredietcontract door de bank, soms om een dergelijke herstelmaatregel verzoekt om op die 
manier, al dan niet voorlopig, verder van het krediet te kunnen genieten. 

100 O.m. F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 890, nr. 1063 en verder i.h.b. p. 1023‐1030. 
101 De  termen  “voorzetting”  en  “herstel  (van  de  contractband)”  worden  als  generieke  termen 

aangewend. Juridisch laat zich dit meer precies vertalen als ofwel een uitvoering  in natura, ofwel 
een herstel in natura van de schade (een niet‐pecuniaire vorm van schadeherstel, zie ook verder). 
Het herstel in natura van de schade is geen onbekend begrip meer in het Belgische recht. 

102    Cass. 30 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 270, Pas. 2003, 227, JLMB 2004, 672, RW 2005‐06, 1219, TBBR 
2004, 405. Eerder o.m. Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, 80; Cass. 17 maart 1921, Pas. 1921, 297; 
Cass. 30 januari 1965, Pas. 1965, 538, RCJB 1966, 77, noot J. Dabin, RW 1964‐65, 1553, noot; Cass. 
5 januari 1968, Pas. 1968, 567; Cass. 14 april 1994, Arr.Cass. 1994, 374, Pas. 1994, 370, Act.dr. 1996, 
23, noot P. Wéry, JLMB 1995, 1240, noot J.‐F. Jeunehomme, RW 1995‐96, 532. 

103 Zie de verwijzingen in F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 943‐944, nr. 1118 en voetnoten aldaar. 
104 Bv. Bergen 5 maart 2003, JT 2004, 12; Luik 21 april 2005, TBBR 2006, 394; S. Stijns, “Uitdrukkelijk 

ontbindende   bedingen,   ontbindende   voorwaarden   en   vervangingsbedingen”   in   S. Stijns   en 
K.  Vanderschot  (eds.),  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van 
contracten,  Antwerpen,  Intersentia,  2006,  p.  77‐78,  nr.  2;  W.  Van  Gerven,  Verbintenissenrecht, 
Leuven, Acco, 2006, p. 183‐184. 
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tij wel vaker inroept dat de opzeggende partij abusievelijk heeft gehandeld92. 
De rechter zal dan kunnen nagaan of deze laatste partij bij de opzegging de 
grenzen van de redelijke rechtsuitoefening kennelijk heeft overschreden. Deze 
redelijkheidstoetsing is een marginale toetsing93. Een opzegbeslissing is pas 
onrechtmatig, indien de uitoefening van het recht door de opzeggende partij 
kennelijk niet strookt met wat de behoorlijke uitoefening van dat recht kan zijn 
in de gegeven omstandigheden94. 

 
 

2.         De rechter kan ook remediëren 
 

24. Contractuele wanprestatie. Een contractpartij die een overeenkomst on- 
regelmatig opzegt begaat een contractuele fout95. Ook misbruik maken van 
een contractueel recht dient te worden gekwalificeerd als een contractuele 
fout; een wanprestatie waarvoor de opzeggende partij aansprakelijk is96. De 
vraag rijst welke maatregelen de rechter kan opleggen ingeval hij een derge- 
lijke contractuele fout (al dan niet prima facie)97 vaststelt. 

 
25. Schadevergoeding. De opgezegde partij vordert soms enkel een scha- 
devergoeding van de opzeggende partij, ter vergoeding van de schade gele- 
den door de foutieve opzegging. Deze remedie is weinig controversieel. De 
toekenning van schadevergoeding zal in een concreet geschil overigens soms 
de enige haalbare of zelfs goede oplossing uitmaken. Men denke aan de abu- 
sieve opzegging van een onderaannemingscontract door de hoofdaannemer, 
waarbij de werken die de onderaannemer diende uit te voeren, inmiddels zijn 
uitgevoerd door de hoofdaannemer zelf of door een derde98.Wellicht zal enkel 
de toekenning van schadevergoeding aan de onderaannemer nog een effici- 
ente remedie uitmaken. 

 
26. Herstel van de contractband. Een opgezegde partij vordert soms een 
maatregel in rechte (vaak voor de kortgedingrechter) die neerkomt op een ge- 

 
 
 

 

92 Zie bv. de feiten die aanleiding gaven tot Cass. 17  januari 2011, Pas. 2011, 200, TBBR 2013, 400, 
TBH  2013,  617,  noot  P. Proesmans  (waar  werd  ingeroepen  dat  de  kredietverstrekker  een  eerste 
kredietovereenkomst abusievelijk had opgezegd). Zie bv. ook Brussel 18 januari 2007, JT 2007, 358 
(inzake rekeningovereenkomsten); Brussel 14 september 2006, Bank Fin.R. 2007, 40. 

93 Ook: A. De Boeck en R. Van Ransbeeck, “De opzegging in het algemeen” in A. De Boeck en R. Van 
Ransbeeck (eds.), Opzegging van handelscontracten, Brussel, Larcier, 2014, p. 33. 

94 Inzake  partijbeslissingen  in  het  algemeen  E.  Dirix  en  A.  Van  Oevelen,  “Kroniek  van  het 
verbintenissenrecht  (1985‐1992)”,  RW  1992‐93,  p.  1219,  nr.  24;  S.  Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, p. 66, nr. 89; K. Vanderschot, “De sanctionering 
van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes 
van de matigende werking van de goede trouw”, TBBR 2005, p. 91, nr. 6; P. Wéry, “‘Partijbeslissing’ 
et règlement d’un concours” (noot onder Luik 11 juni 1996), JLMB 1997, p. 1526, nr. 5. 

95 Brussel 1 oktober 2004, DAOR 2005, afl. 73, 22; Brussel 30 april 2009, TBH 2010, 525. 
96 Cass. 19 september 1983, Arr.Cass. 1983‐84, 52, Pas. 1984, 55, JT 1985, 56, noot S. Dufrène, RCJB 

1986,  282,  noot  J.L.  Fagnart,  TBH  1984,  276,  noot  W. Rauws;  S. Stijns,  “De  beëindiging  van  de 
kredietovereenkomst: macht  en  onmacht  van  de  (kortgeding)rechter”, TBH 1996,  p. 142,  nr.  44; 
A. Van Oevelen, “De sanctie van het misbruik van contractuele rechten” (noot onder Cass. 8 februari 
2001), RW 2001‐02, p. 780, nr. 3. 

97 Het zal ook vaak de kortgedingrechter zijn die met een opzeggeschil wordt geconfronteerd. 
98 Zie: S. Busscher, “Enkele gebruikelijke bedingen bij onderaanneming”, T.Aann. 2014, p. 379, nr. 24. 

99 JURISPRUDENTIELE ONTWIKKELINGEN ROND BEEINDIGINGSBEDINGEN 
 

 
 
 

hele of gedeeltelijke voortzetting of herstel van de opgezegde overeenkomst99. 
De toekenning van een dergelijke maatregel is wel controversieel, zeker wan- 
neer het opgezegde contracten van onbepaalde duur betreft. 

 
Wij stelden elders100 voorop dat een (gedwongen) voortzetting van het con- 
tract na een foutieve opzegging in beginsel kan worden teruggebracht tot een 
(gedwongen) uitvoering in natura van het opgezegde contract101. Uitvoering in 
natura, een gekende remedie voor een contractuele wanprestatie (in casu een 
foutieve opzegging), primeert in het Belgische recht op de uitvoering bij equi- 
valent of schadeherstel102. Op het eerste gezicht verhindert dan ook weinig een 
rechterlijk herstel van de contractband of de gedwongen voortzetting van een 
contract na een foutieve opzegging, indien de foutief opgezegde partij hierom 
verzoekt. De rechter zou op vordering van de opgezegde partij, als remedie 
voor de contractuele wanprestatie, een bevel tot uitvoering in natura van het 
contract moeten kunnen geven, waardoor het contract inderdaad moet worden 
voortgezet. 

 
Voor het herstel door de rechter van foutief opgezegde contracten van bepaal- 
de duur vindt men vandaag ook steun in de doctrine en in de rechtspraak103. 
Een dergelijke maatregel blijft evenwel zeer controversieel voor opgezegde 
contracten van onbepaalde duur. 

 
De juridische analyse is dan ook complexer dan hiervoor voorgesteld. De uit- 
voering in natura geniet wel primauteit, maar een vordering tot uitvoering in 
natura zal niet steeds slagen. Wanneer uitvoering in natura niet meer moge- 
lijk is of kennelijk onredelijk zou zijn, zal de vordering hiertoe worden afge- 
wezen104. Hier raakt men een belangrijk knelpunt aan voor het herstel van de 
contractband na de foutieve opzegging van een contract van onbepaalde duur. 
Men lijkt er met name veelal van uit te gaan dat gedwongen uitvoering in natura 
onmogelijk is in geval het contract eerst op een foutieve wijze werd opgezegd. 

 
 

99 Een beknopte kroniek van rechtspraak opgenomen in F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 834‐837, 
toont aan dat een contractpartij die wordt geconfronteerd met een eenzijdige beëindigingsbeslissing 
(opzegging of ontbinding wegens wanprestatie) van de wederpartij de rechter inderdaad vaak om 
een maatregel verzoekt, die neerkomt op de gehele of gedeeltelijke voorzetting van het contract. Zo 
blijkt bijvoorbeeld dat een kredietnemer die meent dat er iets schort aan de eenzijdige beëindiging 
van het kredietcontract door de bank, soms om een dergelijke herstelmaatregel verzoekt om op die 
manier, al dan niet voorlopig, verder van het krediet te kunnen genieten. 

100 O.m. F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 890, nr. 1063 en verder i.h.b. p. 1023‐1030. 
101 De  termen  “voorzetting”  en  “herstel  (van  de  contractband)”  worden  als  generieke  termen 

aangewend. Juridisch laat zich dit meer precies vertalen als ofwel een uitvoering  in natura, ofwel 
een herstel in natura van de schade (een niet‐pecuniaire vorm van schadeherstel, zie ook verder). 
Het herstel in natura van de schade is geen onbekend begrip meer in het Belgische recht. 

102    Cass. 30 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 270, Pas. 2003, 227, JLMB 2004, 672, RW 2005‐06, 1219, TBBR 
2004, 405. Eerder o.m. Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, 80; Cass. 17 maart 1921, Pas. 1921, 297; 
Cass. 30 januari 1965, Pas. 1965, 538, RCJB 1966, 77, noot J. Dabin, RW 1964‐65, 1553, noot; Cass. 
5 januari 1968, Pas. 1968, 567; Cass. 14 april 1994, Arr.Cass. 1994, 374, Pas. 1994, 370, Act.dr. 1996, 
23, noot P. Wéry, JLMB 1995, 1240, noot J.‐F. Jeunehomme, RW 1995‐96, 532. 

103 Zie de verwijzingen in F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 943‐944, nr. 1118 en voetnoten aldaar. 
104 Bv. Bergen 5 maart 2003, JT 2004, 12; Luik 21 april 2005, TBBR 2006, 394; S. Stijns, “Uitdrukkelijk 

ontbindende   bedingen,   ontbindende   voorwaarden   en   vervangingsbedingen”   in   S. Stijns   en 
K.  Vanderschot  (eds.),  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van 
contracten,  Antwerpen,  Intersentia,  2006,  p.  77‐78,  nr.  2;  W.  Van  Gerven,  Verbintenissenrecht, 
Leuven, Acco, 2006, p. 183‐184. 
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In de mate men aanneemt dat de foutieve opzegging hoe dan ook tot de defi- 
nitieve en onherroepelijke beëindiging van het contract van onbepaalde duur 
heeft geleid, zou men inderdaad kunnen stellen dat een uitvoering in natura 
niet langer mogelijk is. Hoe kan men immers een contract (gedwongen) ver- 
der uitvoeren dat reeds definitief werd beëindigd door een weliswaar foutieve 
opzegging? 

 
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 9 maart 1973105, in absolute be- 
woordingen, de gedwongen uitvoering voor een opgezegde overeenkomst 
van onbepaalde duur juridisch onmogelijk genoemd:“Overwegende dat, nu de 
eenzijdige verbreking het onmiddellijk tenietgaan van de overeenkomst mede- 
brengt, zij de toevlucht tot de gedwongen uitvoering, weze het bij equivalent, juri- 
disch onmogelijk maakt en slechts tot herstel van bewezen schade aanleiding kan 
geven” (eigen onderlijning)106. Ook in de doctrine en in de lagere rechtspraak 
neemt men vaak aan dat de opzegging van een contract van onbepaalde duur 
het contract definitief, onherroepelijk en/of onmiddellijk doet tenietgaan107. 
Men weigert op grond hiervan doorgaans een herstel van de contractband 
zelfs na de foutieve opzegging van het contract. Enkel schadevergoeding zou 
tot de mogelijkheden behoren. 

 
Wij hebben evenwel aangetoond dat meer ruimte kan worden gemaakt voor 
een herstel van de contractband na een onregelmatige of onrechtmatige op- 
zegging, ook in een contract van onbepaalde duur. De theorie dient dan ook te 
worden verfijnd. Deze verfijning kan zowel via het leerstuk van het herstel in 
natura van de schade als via de figuur van onwerkzaamheid. 

 
27. Verfijning theorie via herstel in natura van de schade. Ook indien wordt 
aanvaard dat uitvoering in natura niet langer mogelijk is na een foutieve opzeg- 
ging van een contract van onbepaalde duur, omdat de opzegging een cesuur 
in de contractband teweeg heeft gebracht, kan een herstel van de contract- 
band juridisch-theoretisch nog steeds worden toegekend. Een herstel van de 

 
 

 

105    Cass. 9 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 671, Pas. 1973, 640. 
106    Zie  ook  Cass.  6  november  1987,  Arr.Cass.  1987‐88,  310,  Pas.  1988,  292,  TBH  1988,  182,  noot 

J. M. Nelissen‐Grade. Een recenter arrest van het Hof van Cassatie kan verwarring stichten: Cass. 
12 januari 2007, Pas. 2007, 71, DAOR 2007, afl. 84, 455, RW 2008‐09, 607, TBBR 2009, 152, noot 
P. Naeyaert. Voor een analyse van deze cassatiearresten, zie F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 951 
e.v. 

107  Bv.  (in  de  doctrine)  J.‐P.  Buyle,  “Interventions  nouvelles  du  juge  en  droit  bancaire”,  DAOR  1989, 
afl. 10, p. 57 (met verwijzing naar het cassatiearrest van 1973); T. Delahaye, Résiliation et résolution 
unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel,  Bruylant,  1984,  p. 219‐220,  nr.  184;  C. Delforge, 
“L’unilatéralismeetlafinducontrat” in P. Wéry (ed.), Lafinducontrat, Luik, Ed. Formation Permanente 
CUP, 2001, p. 112, nr. 76; L. Demeyere, “Rechtshandelingen ter beëindiging van overeenkomsten” in 
X, De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, 1993, p. 24‐ 
25, nr. 19 en nr. 21; D. Mougenot, Principes de droit judiciaire privé, Brussel, Larcier, 2009, p. 193, 
nr. 209; P. Naeyaert, “Voorlopige maatregelen bij de opzegging van een concessieovereenkomst van 
onbepaalde duur”  (noot  onder Cass.  12  januari  2007), TBBR 2009,  p. 159‐160, nr.  7; O. Stevens, 
“De  kortgedingrechter  en  de  eenzijdige  beëindiging  van  een  kredietovereenkomst  van  bepaalde 
duur” (noot onder Brussel 11 december 2001), Bank Fin.R. 2002, p. 294; S. Stijns, “De beëindiging 
van  de  kredietovereenkomst:  macht  en  onmacht  van  de  (kortgeding)rechter”,  TBH  1996,  i.h.b. 
(samenvattend)  p. 162,  nr.  71;  P. Van  Ommeslaghe,  “Les  obligations.  Examen  de  jurisprudence”, 
RCJB 1988,  p. 39,  nr.  148;  P. Wéry,  “Vue  d’ensemble  sur  les  causes  d’extinction  des  contrats”  in 
P. Wéry (ed.), La fin du contrat, Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 29, nr. 20. 
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contractband laat zich immers ook vertalen naar een herstel in natura van de 
schade108. Herstel in natura van de schade is een vorm van uitvoering bij equi- 
valent (of schadeherstel anders dan in pecuniaire vorm). 

 
Hoewel ook deze piste wordt uitgesloten door de absolute bewoordingen in 
het cassatiearrest van 9 maart 1973, werd geen overtuigend argument gevon- 
den voor deze uitsluiting. Dit betekent niet noodzakelijk dat de piste van een 
herstel van de contractband ten titel van herstel in natura van de schade steeds 
wenselijk is in een welbepaalde casus, maar juridisch is het een verdedigbare 
piste109. 

 
28. Verfijning theorie via onwerkzaamheidsfiguur. De theorie kan ook worden 
verfijnd door de toepassing van de figuur van onwerkzaamheid, in het bijzon- 
der voor onregelmatig opgezegde contracten. Men moet er, naar onze mening, 
vanuit gaan dat wie onder bepaalde voorwaarden beslissingsbevoegd is – in 
casu bevoegd om een opzegbeslissing te nemen – maar zich buiten de (toepas- 
sings)voorwaarden plaatst of bevindt, geen werkzame beslissing kan nemen110. 
Men denke aan een contractpartij die een contract gesloten heeft voor een 
vaste duur van drie jaar, reeds tijdens het eerste jaar besluit op te zeggen, 
terwijl noch het contract, noch de wet, noch de gebruiken in een (vroegtijdige) 
opzegbevoegdheid hebben voorzien. Het contract blijft dan gewoon verder 
bestaan niettegenstaande de (onregelmatig) genomen opzegbeslissing, om- 
dat deze opzegbeslissing niet de beoogde rechtsgevolgen (de beëindiging 
van het contract) krijgt. Deze invalshoek kan worden aangeduid met de term 
onwerkzaamheid. Reeds eerder schreven wij dat in de Belgische doctrine en 
rechtspraak affiniteit bestaat met de onwerkzaamheid111, maar we dienden toe 
te geven dat de onwerkzaamheid als figuur vaak niet wordt (h)erkend. Inmid- 
dels heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 11 mei 2012112 onzes inziens de 
figuur, of minstens de idee van onwerkzaamheid erkend in het kader van een 
foutieve inwerkingstelling van een uitdrukkelijk ontbindend beding. 

 
De benadering van de onregelmatige opzegging via de figuur van onwerk- 
zaamheid ondersteunt een pleidooi voor een ruimere mogelijkheid van een 
herstel van de contractband, zelfs na een onregelmatige opzegging van een 
contract van onbepaalde duur. Dit herstel van de contractband kan dan boven- 
dien gesteund worden op de remedie van uitvoering in natura van de overeen- 
komst. Dit laat zich als volgt begrijpen. Men neemt, zoals vermeld, veelal aan 
dat een herstel van de contractband na de opzegging van een contract van on- 

 
 

108 Over  herstel  in  natura  van  de  schade  P.  Wéry,  “Les  condamnations  non‐pécuniaires  dans  le 
contentieux de la responsabilité” in B. Dubuisson et P. Jourdain (dir.), Le dommage et sa réparation 
dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 
2015, 59‐128; P. Wéry, Droit des obligations, I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 
p. 527‐530, nrs. 599‐601. 

109 Het opzegrecht in contracten van onbepaalde duur mag wel niet fundamenteel worden aangetast. 
Maar een in de tijd beperkte (gedwongen) voortzetting van het contract van onbepaalde duur (bv. 
gedurende  een  periode  die  overeenstemt met  de  niet‐nageleefde  opzegtermijn)  lijkt  in  het  licht 
hiervan niet problematisch. 

110 Zie  vnl.  ook  S. Stijns, De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten, 
1994, p. 504, nr. 371; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht van 
de (kortgeding)rechter”, TBH 1996, p. 1‐165. 

111 F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 982 e.v. 
112 Cass. 11 mei 2012, Pas. 2012, 1066 en JLMB 2013, 1018 (hierna besproken, onder randnr. 63). 
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In de mate men aanneemt dat de foutieve opzegging hoe dan ook tot de defi- 
nitieve en onherroepelijke beëindiging van het contract van onbepaalde duur 
heeft geleid, zou men inderdaad kunnen stellen dat een uitvoering in natura 
niet langer mogelijk is. Hoe kan men immers een contract (gedwongen) ver- 
der uitvoeren dat reeds definitief werd beëindigd door een weliswaar foutieve 
opzegging? 

 
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 9 maart 1973105, in absolute be- 
woordingen, de gedwongen uitvoering voor een opgezegde overeenkomst 
van onbepaalde duur juridisch onmogelijk genoemd:“Overwegende dat, nu de 
eenzijdige verbreking het onmiddellijk tenietgaan van de overeenkomst mede- 
brengt, zij de toevlucht tot de gedwongen uitvoering, weze het bij equivalent, juri- 
disch onmogelijk maakt en slechts tot herstel van bewezen schade aanleiding kan 
geven” (eigen onderlijning)106. Ook in de doctrine en in de lagere rechtspraak 
neemt men vaak aan dat de opzegging van een contract van onbepaalde duur 
het contract definitief, onherroepelijk en/of onmiddellijk doet tenietgaan107. 
Men weigert op grond hiervan doorgaans een herstel van de contractband 
zelfs na de foutieve opzegging van het contract. Enkel schadevergoeding zou 
tot de mogelijkheden behoren. 

 
Wij hebben evenwel aangetoond dat meer ruimte kan worden gemaakt voor 
een herstel van de contractband na een onregelmatige of onrechtmatige op- 
zegging, ook in een contract van onbepaalde duur. De theorie dient dan ook te 
worden verfijnd. Deze verfijning kan zowel via het leerstuk van het herstel in 
natura van de schade als via de figuur van onwerkzaamheid. 

 
27. Verfijning theorie via herstel in natura van de schade. Ook indien wordt 
aanvaard dat uitvoering in natura niet langer mogelijk is na een foutieve opzeg- 
ging van een contract van onbepaalde duur, omdat de opzegging een cesuur 
in de contractband teweeg heeft gebracht, kan een herstel van de contract- 
band juridisch-theoretisch nog steeds worden toegekend. Een herstel van de 

 
 

 

105    Cass. 9 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 671, Pas. 1973, 640. 
106    Zie  ook  Cass.  6  november  1987,  Arr.Cass.  1987‐88,  310,  Pas.  1988,  292,  TBH  1988,  182,  noot 

J. M. Nelissen‐Grade. Een recenter arrest van het Hof van Cassatie kan verwarring stichten: Cass. 
12 januari 2007, Pas. 2007, 71, DAOR 2007, afl. 84, 455, RW 2008‐09, 607, TBBR 2009, 152, noot 
P. Naeyaert. Voor een analyse van deze cassatiearresten, zie F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 951 
e.v. 

107  Bv.  (in  de  doctrine)  J.‐P.  Buyle,  “Interventions  nouvelles  du  juge  en  droit  bancaire”,  DAOR  1989, 
afl. 10, p. 57 (met verwijzing naar het cassatiearrest van 1973); T. Delahaye, Résiliation et résolution 
unilatérales  en  droit  commercial  belge,  Brussel,  Bruylant,  1984,  p. 219‐220,  nr.  184;  C. Delforge, 
“L’unilatéralismeetlafinducontrat” in P. Wéry (ed.), Lafinducontrat, Luik, Ed. Formation Permanente 
CUP, 2001, p. 112, nr. 76; L. Demeyere, “Rechtshandelingen ter beëindiging van overeenkomsten” in 
X, De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, 1993, p. 24‐ 
25, nr. 19 en nr. 21; D. Mougenot, Principes de droit judiciaire privé, Brussel, Larcier, 2009, p. 193, 
nr. 209; P. Naeyaert, “Voorlopige maatregelen bij de opzegging van een concessieovereenkomst van 
onbepaalde duur”  (noot onder Cass.  12  januari  2007), TBBR 2009,  p. 159‐160, nr.  7; O. Stevens, 
“De  kortgedingrechter  en  de  eenzijdige  beëindiging  van  een  kredietovereenkomst  van  bepaalde 
duur” (noot onder Brussel 11 december 2001), Bank Fin.R. 2002, p. 294; S. Stijns, “De beëindiging 
van  de  kredietovereenkomst:  macht  en  onmacht  van  de  (kortgeding)rechter”,  TBH  1996,  i.h.b. 
(samenvattend)  p. 162,  nr.  71;  P. Van  Ommeslaghe,  “Les  obligations.  Examen  de  jurisprudence”, 
RCJB 1988,  p. 39,  nr.  148;  P. Wéry,  “Vue  d’ensemble  sur  les  causes  d’extinction  des  contrats”  in 
P. Wéry (ed.), La fin du contrat, Luik, Ed. Formation Permanente CUP, 2001, p. 29, nr. 20. 
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contractband laat zich immers ook vertalen naar een herstel in natura van de 
schade108. Herstel in natura van de schade is een vorm van uitvoering bij equi- 
valent (of schadeherstel anders dan in pecuniaire vorm). 

 
Hoewel ook deze piste wordt uitgesloten door de absolute bewoordingen in 
het cassatiearrest van 9 maart 1973, werd geen overtuigend argument gevon- 
den voor deze uitsluiting. Dit betekent niet noodzakelijk dat de piste van een 
herstel van de contractband ten titel van herstel in natura van de schade steeds 
wenselijk is in een welbepaalde casus, maar juridisch is het een verdedigbare 
piste109. 

 
28. Verfijning theorie via onwerkzaamheidsfiguur. De theorie kan ook worden 
verfijnd door de toepassing van de figuur van onwerkzaamheid, in het bijzon- 
der voor onregelmatig opgezegde contracten. Men moet er, naar onze mening, 
vanuit gaan dat wie onder bepaalde voorwaarden beslissingsbevoegd is – in 
casu bevoegd om een opzegbeslissing te nemen – maar zich buiten de (toepas- 
sings)voorwaarden plaatst of bevindt, geen werkzame beslissing kan nemen110. 
Men denke aan een contractpartij die een contract gesloten heeft voor een 
vaste duur van drie jaar, reeds tijdens het eerste jaar besluit op te zeggen, 
terwijl noch het contract, noch de wet, noch de gebruiken in een (vroegtijdige) 
opzegbevoegdheid hebben voorzien. Het contract blijft dan gewoon verder 
bestaan niettegenstaande de (onregelmatig) genomen opzegbeslissing, om- 
dat deze opzegbeslissing niet de beoogde rechtsgevolgen (de beëindiging 
van het contract) krijgt. Deze invalshoek kan worden aangeduid met de term 
onwerkzaamheid. Reeds eerder schreven wij dat in de Belgische doctrine en 
rechtspraak affiniteit bestaat met de onwerkzaamheid111, maar we dienden toe 
te geven dat de onwerkzaamheid als figuur vaak niet wordt (h)erkend. Inmid- 
dels heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 11 mei 2012112 onzes inziens de 
figuur, of minstens de idee van onwerkzaamheid erkend in het kader van een 
foutieve inwerkingstelling van een uitdrukkelijk ontbindend beding. 

 
De benadering van de onregelmatige opzegging via de figuur van onwerk- 
zaamheid ondersteunt een pleidooi voor een ruimere mogelijkheid van een 
herstel van de contractband, zelfs na een onregelmatige opzegging van een 
contract van onbepaalde duur. Dit herstel van de contractband kan dan boven- 
dien gesteund worden op de remedie van uitvoering in natura van de overeen- 
komst. Dit laat zich als volgt begrijpen. Men neemt, zoals vermeld, veelal aan 
dat een herstel van de contractband na de opzegging van een contract van on- 

 
 

108 Over  herstel  in  natura  van  de  schade  P.  Wéry,  “Les  condamnations  non‐pécuniaires  dans  le 
contentieux de la responsabilité” in B. Dubuisson et P. Jourdain (dir.), Le dommage et sa réparation 
dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 
2015, 59‐128; P. Wéry, Droit des obligations, I, Théorie générale du contrat, Brussel, Larcier, 2010, 
p. 527‐530, nrs. 599‐601. 

109 Het opzegrecht in contracten van onbepaalde duur mag wel niet fundamenteel worden aangetast. 
Maar een in de tijd beperkte (gedwongen) voortzetting van het contract van onbepaalde duur (bv. 
gedurende  een  periode  die  overeenstemt met  de  niet‐nageleefde  opzegtermijn)  lijkt  in  het  licht 
hiervan niet problematisch. 

110 Zie  vnl.  ook  S. Stijns, De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten, 
1994, p. 504, nr. 371; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht van 
de (kortgeding)rechter”, TBH 1996, p. 1‐165. 

111 F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 982 e.v. 
112 Cass. 11 mei 2012, Pas. 2012, 1066 en JLMB 2013, 1018 (hierna besproken, onder randnr. 63). 
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bepaalde duur onmogelijk zou zijn geworden. De cassatierechtspraak uit 1973 
verbindt deze onmogelijkheid van een gedwongen uitvoering met name aan 
het onmiddellijke tenietgaan van het contract van onbepaalde duur door (een 
zelfs foutieve) opzegging (supra, randnr. 26). Hoewel in het bijzonder het cassa- 
tiearrest van 12 januari 2007 de deur op een kier heeft gezet voor een ruimere 
mogelijkheid voor de (kortgeding)rechter van een herstel van de contractband 
na opzegging (via het opleggen van beperkte maatregelen113), kan men deze 
nog steeds actuele rechtspraak niet negeren. Welnu, men ziet in dat de figuur 
van onwerkzaamheid hier een belangrijke opening verschaft. Indien men aan- 
vaardt dat ook de onregelmatige opzegging van een contract van onbepaalde 
duur onwerkzaam kan zijn, ontstaat geenszins een juridische onmogelijkheid 
voor een verdere uitvoering in natura van het contract. De onwerkzame opzeg- 
beslissing heeft het contract dan immers niet kunnen beëindigen, omdat zij 
de beoogde rechtsgevolgen ontbeert. Aangezien er geen sprake is van een 
cesuur of van een onmiddellijk of definitief tenietgaan van het contract (het 
contract loopt gewoon verder niettegenstaande de foute opzegging), is er ook 
geen onmogelijkheid voor de rechter om de uitvoering in natura te bevelen. 

 
Naar onze mening is de figuur van onwerkzaamheid niet onverenigbaar met het 
opzegrecht in contracten van onbepaalde duur, dat van openbare orde wordt 
geacht. Ook de onregelmatige opzegging van een contract van onbepaalde 
duur kan, volgens ons, soms onwerkzaam zijn. Zo hebben wij het standpunt 
verdedigd dat contractpartijen (bepaalde)114 bedongen opzegvoorwaarden 
en -modaliteiten ook in contracten van onbepaalde duur tot werkzaamheids- 
vereisten kunnen verheffen. Indien partijen bijvoorbeeld hebben bedongen 
dat de kennisgeving via een aangetekend schrijven dient te gebeuren, valt niet 
in te zien waarom men niet kan aanvaarden dat bv. een mondelinge kennisge- 
ving niet de beoogde beëindiging met zich meebrengt. Een dergelijke, eerder 
formele verplichting beperkt het opzegrecht in contracten van onbepaalde 
duur nauwelijks en het zorgt er ook geenszins voor dat de partij die wil opzeg- 
gen eeuwigdurend verbonden blijft115. 

 
De figuur van onwerkzaamheid is minder geschikt voor de analyse van de abu- 
sieve opzegging. Het lijkt ons, zeker in de huidige stand van het recht, juister 
ervan uit te gaan dat een regelmatige, doch abusieve opzegging werkzaam is. 
Nochtans kan, via een specifieke sanctie voor de schending van het verbod op 
rechtsmisbruik, toch een herstel van de contractband worden bewerkstelligd 
na een abusieve opzegging van een contract (zelfs van onbepaalde duur). Im- 
mers de rechter kan – indien hij dit een aangepaste sanctie acht – de uitwer- 
king geheel (of gedeeltelijk) ontnemen aan de abusieve opzegbeslissing116. 

 
 

113 Op  de  mogelijkheid  voor  de  opgezegde  partij  om  beperkte  maatregelen  te  vorderen  voor  de 
kortgedingrechter gaan we niet in. 

114    Zie F. Vermander, Opzegging, 2014, i.h.b. p. 1018‐1022, nrs. 1191‐1192. 
115 Dit  geldt  bijvoorbeeld  ook  wanneer  de  naleving  van  een  louter  formele  motiveringsplicht  bij 

opzegging wordt opgelegd. Elke contractpartij kan dan nog steeds te allen tijde uit de contractband 
treden, de opzeggende partij moet enkel de reden – welke deze ook is – expliciteren. 

116 Dit  ligt  in  de  lijn  van wat het Hof  van Cassatie  in  zijn  arrest  van 8  februari  2001  (Arr.Cass.  2001, 
245, Pas. 2001, 244, JT 2002, 475, RW 2001‐02, 778, noot A. Van Oevelen, T.Not. 2001, 473, noot 
C. Dewulf)  heeft  beslist. Het  recht ontzeggen om  zich op een beding  te beroepen  in  de gegeven 
omstandigheden  (cf. cassatiearrest  van 8  februari  2001,  zie  randnr.  65) of de uitwerking aan een 
onredelijke beslissing genomen op grond van een beding ontnemen, komt (nagenoeg) op hetzelfde 
neer. Zie ook S. Stijns,  “Het verbod op misbruik van contractuele  rechten:  lees de bijsluiter voor 
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Het geheel ontnemen van uitwerking aan de opzegbeslissing brengt een her- 
stel van de contractband met zich mee117. Een herstel van de contractband is 
derhalve denkbaar in geval van een onrechtmatige of abusieve opzegging118. 
De rechter dient hierbij wel omzichtig te werk te gaan. Juridisch-technisch laat 
ook deze rechtsmisbruiksanctie zich als een herstel in natura van de schade 
analyseren119 en de rechter dient er onder meer over te waken dat hij niet meer 
toekent dan een (volledig) herstel van de schade veroorzaakt door het mis- 
bruik120. 

 
 
III. UITDRUKKELIJK ONTBINDENDE BEDINGEN 

 
A.        Situering 

 
29. Omschrijving van de keuze tussen uitvoering en ontbinding wegens wan- 
prestatie. In een wederkerig contract heeft het slachtoffer van een wanprestatie, 
de schuldeiser, krachtens art. 1184 BW een keuzerecht. Hij kan immers kiezen 
tussen de gedwongen uitvoering van het contract en de ontbinding ervan, des- 
gevallend met een bijkomende schadevergoeding121. Anders gezegd, de bena- 
deelde schuldeiser zal mogen kiezen tussen de voortzetting en de beëindiging 
van zijn overeenkomst. Dit keuzerecht komt uitsluitend toe aan de schuldeiser 
en kan hem noch door de rechter noch door de debiteur worden opgelegd122. 

 
 

 

gebruik!” in S. Stijns en P. Wéry (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 
p. 120, nr. 45 (“Het [Hof van Cassatie] lijkt dan ook te aanvaarden dat de sanctie van rechtsmisbruik 
van  eender welk  contractueel  recht  kan  bestaan  in  het  volledig  of  gedeeltelijk  ontzeggen  van  de 
rechtsuitoefening”). Zie ook bij Stijns  (ibid., p. 122 e.v.) de recentste cassatiearresten  in het kader 
van de sanctionering van de schending van het verbod op rechtsmisbruik. 

117 Voor  abusievelijke  ontbindingsbeslissingen  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  S.  Stijns  en  K.  Vanderschot  (eds.), 
Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  Antwerpen, 
Intersentia, 2006, p. 118, nr. 59. 

118 Uitvoeriger F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 1038, nr. 1207. 
119 En dus niet als uitvoering in natura F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 1024‐1025, nr. 1195. 
120 Zie S. Stijns,  “Het  verbod op misbruik van  contractuele  rechten:  lees de bijsluiter  voor gebruik!” 

in  S. Stijns  en  P. Wéry  (eds.),  De  rol  van  de  rechter  in  het  contract,  Brugge,  die  Keure,  2014, 
p. 120, nr. 46. Verder, voor de gevolgen van deze kwalificatie van herstel  in natura van de schade 
F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 1026‐1028, nr. 1196. 

121    Cass. 30 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 270, Pas. 2003, 227, RW 2005‐06, 1219, TBBR 2004, 405 en 
JLMB 2004, 672; Cass. 15 april 1994, Arr.Cass. 1994, 378, Pas. 1994, 373, R.Cass. 1994, 230, met 
noot S. Stijns; Cass. 2 februari 1989, Arr.Cass. 1988‐89, 655, Pas. 1989, 589, RW 1989‐90, 538 en 
RCJB 1994, 361, noot M. Vanwijck‐Alexandre; Cass. 13 december 1985, Arr.Cass. 1985‐86, 561, Pas. 
1986, 488, RW 1986‐87, 933 en JT 1987, 163. Uitvoerig over het keuzerecht: S. Stijns, De gerechtelijke 
en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 229‐257 
en 258‐385; S. Stijns,  “Het  keuzerecht  van de  schuldeiser  tussen de gedwongen uitvoering en de 
gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst: mogelijkheden en moeilijkheden” (noot onder Cass. 
15 april 1994), R.Cass. 1994, 230 e.v.; S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende 
voorwaarden en vervangingsbedingen” in S. Stijns en K. Vanderschot (eds.), Contractuele clausules 
rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77), nr. 6 
e.v. 

122    Cass. 30 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 270, Pas. 2003, 227, RW 2005‐06, 1219, TBBR 2004, 405 en 
JLMB 2004,  672;  Cass.  5  september 1980, Arr.Cass. 1980‐81,  12,  Pas.  1981,  17  en RW 1980‐81, 
1323 met concl. Adv.‐Gen. Ballet; Cass. 22 mei 1981, Arr.Cass. 1980‐81, 1105 en Pas. 1981, 1267; 
Cass. 21 november 1974, Arr.Cass. 1975, 350 en Pas. 1975, 322. S. Stijns, De gerechtelijke en de 
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bepaalde duur onmogelijk zou zijn geworden. De cassatierechtspraak uit 1973 
verbindt deze onmogelijkheid van een gedwongen uitvoering met name aan 
het onmiddellijke tenietgaan van het contract van onbepaalde duur door (een 
zelfs foutieve) opzegging (supra, randnr. 26). Hoewel in het bijzonder het cassa- 
tiearrest van 12 januari 2007 de deur op een kier heeft gezet voor een ruimere 
mogelijkheid voor de (kortgeding)rechter van een herstel van de contractband 
na opzegging (via het opleggen van beperkte maatregelen113), kan men deze 
nog steeds actuele rechtspraak niet negeren. Welnu, men ziet in dat de figuur 
van onwerkzaamheid hier een belangrijke opening verschaft. Indien men aan- 
vaardt dat ook de onregelmatige opzegging van een contract van onbepaalde 
duur onwerkzaam kan zijn, ontstaat geenszins een juridische onmogelijkheid 
voor een verdere uitvoering in natura van het contract. De onwerkzame opzeg- 
beslissing heeft het contract dan immers niet kunnen beëindigen, omdat zij 
de beoogde rechtsgevolgen ontbeert. Aangezien er geen sprake is van een 
cesuur of van een onmiddellijk of definitief tenietgaan van het contract (het 
contract loopt gewoon verder niettegenstaande de foute opzegging), is er ook 
geen onmogelijkheid voor de rechter om de uitvoering in natura te bevelen. 

 
Naar onze mening is de figuur van onwerkzaamheid niet onverenigbaar met het 
opzegrecht in contracten van onbepaalde duur, dat van openbare orde wordt 
geacht. Ook de onregelmatige opzegging van een contract van onbepaalde 
duur kan, volgens ons, soms onwerkzaam zijn. Zo hebben wij het standpunt 
verdedigd dat contractpartijen (bepaalde)114 bedongen opzegvoorwaarden 
en -modaliteiten ook in contracten van onbepaalde duur tot werkzaamheids- 
vereisten kunnen verheffen. Indien partijen bijvoorbeeld hebben bedongen 
dat de kennisgeving via een aangetekend schrijven dient te gebeuren, valt niet 
in te zien waarom men niet kan aanvaarden dat bv. een mondelinge kennisge- 
ving niet de beoogde beëindiging met zich meebrengt. Een dergelijke, eerder 
formele verplichting beperkt het opzegrecht in contracten van onbepaalde 
duur nauwelijks en het zorgt er ook geenszins voor dat de partij die wil opzeg- 
gen eeuwigdurend verbonden blijft115. 

 
De figuur van onwerkzaamheid is minder geschikt voor de analyse van de abu- 
sieve opzegging. Het lijkt ons, zeker in de huidige stand van het recht, juister 
ervan uit te gaan dat een regelmatige, doch abusieve opzegging werkzaam is. 
Nochtans kan, via een specifieke sanctie voor de schending van het verbod op 
rechtsmisbruik, toch een herstel van de contractband worden bewerkstelligd 
na een abusieve opzegging van een contract (zelfs van onbepaalde duur). Im- 
mers de rechter kan – indien hij dit een aangepaste sanctie acht – de uitwer- 
king geheel (of gedeeltelijk) ontnemen aan de abusieve opzegbeslissing116. 

 
 

113 Op  de  mogelijkheid  voor  de  opgezegde  partij  om  beperkte  maatregelen  te  vorderen  voor  de 
kortgedingrechter gaan we niet in. 

114    Zie F. Vermander, Opzegging, 2014, i.h.b. p. 1018‐1022, nrs. 1191‐1192. 
115 Dit  geldt  bijvoorbeeld  ook  wanneer  de  naleving  van  een  louter  formele  motiveringsplicht  bij 

opzegging wordt opgelegd. Elke contractpartij kan dan nog steeds te allen tijde uit de contractband 
treden, de opzeggende partij moet enkel de reden – welke deze ook is – expliciteren. 

116 Dit  ligt  in  de  lijn  van wat het Hof  van Cassatie  in  zijn  arrest  van 8  februari  2001  (Arr.Cass.  2001, 
245, Pas. 2001, 244, JT 2002, 475, RW 2001‐02, 778, noot A. Van Oevelen, T.Not. 2001, 473, noot 
C. Dewulf)  heeft  beslist. Het  recht ontzeggen om  zich op een beding  te beroepen  in  de gegeven 
omstandigheden  (cf. cassatiearrest  van 8  februari  2001,  zie  randnr.  65) of de uitwerking aan een 
onredelijke beslissing genomen op grond van een beding ontnemen, komt (nagenoeg) op hetzelfde 
neer. Zie ook S. Stijns,  “Het verbod op misbruik van contractuele  rechten:  lees de bijsluiter voor 
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Het geheel ontnemen van uitwerking aan de opzegbeslissing brengt een her- 
stel van de contractband met zich mee117. Een herstel van de contractband is 
derhalve denkbaar in geval van een onrechtmatige of abusieve opzegging118. 
De rechter dient hierbij wel omzichtig te werk te gaan. Juridisch-technisch laat 
ook deze rechtsmisbruiksanctie zich als een herstel in natura van de schade 
analyseren119 en de rechter dient er onder meer over te waken dat hij niet meer 
toekent dan een (volledig) herstel van de schade veroorzaakt door het mis- 
bruik120. 

 
 
III. UITDRUKKELIJK ONTBINDENDE BEDINGEN 

 
A.        Situering 

 
29. Omschrijving van de keuze tussen uitvoering en ontbinding wegens wan- 
prestatie. In een wederkerig contract heeft het slachtoffer van een wanprestatie, 
de schuldeiser, krachtens art. 1184 BW een keuzerecht. Hij kan immers kiezen 
tussen de gedwongen uitvoering van het contract en de ontbinding ervan, des- 
gevallend met een bijkomende schadevergoeding121. Anders gezegd, de bena- 
deelde schuldeiser zal mogen kiezen tussen de voortzetting en de beëindiging 
van zijn overeenkomst. Dit keuzerecht komt uitsluitend toe aan de schuldeiser 
en kan hem noch door de rechter noch door de debiteur worden opgelegd122. 

 
 

 

gebruik!” in S. Stijns en P. Wéry (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 
p. 120, nr. 45 (“Het [Hof van Cassatie] lijkt dan ook te aanvaarden dat de sanctie van rechtsmisbruik 
van  eender welk  contractueel  recht  kan  bestaan  in  het  volledig  of  gedeeltelijk  ontzeggen  van  de 
rechtsuitoefening”). Zie ook bij Stijns  (ibid., p. 122 e.v.) de recentste cassatiearresten  in het kader 
van de sanctionering van de schending van het verbod op rechtsmisbruik. 

117 Voor  abusievelijke  ontbindingsbeslissingen  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  S.  Stijns  en  K.  Vanderschot  (eds.), 
Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  Antwerpen, 
Intersentia, 2006, p. 118, nr. 59. 

118 Uitvoeriger F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 1038, nr. 1207. 
119 En dus niet als uitvoering in natura F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 1024‐1025, nr. 1195. 
120 Zie S. Stijns,  “Het  verbod op misbruik van  contractuele  rechten:  lees de bijsluiter  voor gebruik!” 

in  S. Stijns  en  P. Wéry  (eds.),  De  rol  van  de  rechter  in  het  contract,  Brugge,  die  Keure,  2014, 
p. 120, nr. 46. Verder, voor de gevolgen van deze kwalificatie van herstel  in natura van de schade 
F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 1026‐1028, nr. 1196. 

121    Cass. 30 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 270, Pas. 2003, 227, RW 2005‐06, 1219, TBBR 2004, 405 en 
JLMB 2004, 672; Cass. 15 april 1994, Arr.Cass. 1994, 378, Pas. 1994, 373, R.Cass. 1994, 230, met 
noot S. Stijns; Cass. 2 februari 1989, Arr.Cass. 1988‐89, 655, Pas. 1989, 589, RW 1989‐90, 538 en 
RCJB 1994, 361, noot M. Vanwijck‐Alexandre; Cass. 13 december 1985, Arr.Cass. 1985‐86, 561, Pas. 
1986, 488, RW 1986‐87, 933 en JT 1987, 163. Uitvoerig over het keuzerecht: S. Stijns, De gerechtelijke 
en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 229‐257 
en 258‐385; S. Stijns,  “Het  keuzerecht  van de  schuldeiser  tussen de gedwongen uitvoering en de 
gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst: mogelijkheden en moeilijkheden” (noot onder Cass. 
15 april 1994), R.Cass. 1994, 230 e.v.; S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende 
voorwaarden en vervangingsbedingen” in S. Stijns en K. Vanderschot (eds.), Contractuele clausules 
rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (77), nr. 6 
e.v. 

122    Cass. 30 januari 2003, Arr.Cass. 2003, 270, Pas. 2003, 227, RW 2005‐06, 1219, TBBR 2004, 405 en 
JLMB 2004,  672;  Cass.  5  september 1980, Arr.Cass. 1980‐81,  12,  Pas.  1981,  17  en RW 1980‐81, 
1323 met concl. Adv.‐Gen. Ballet; Cass. 22 mei 1981, Arr.Cass. 1980‐81, 1105 en Pas. 1981, 1267; 
Cass. 21 november 1974, Arr.Cass. 1975, 350 en Pas. 1975, 322. S. Stijns, De gerechtelijke en de 
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Maar dit keuzerecht is geen discretionair recht: de wijze waarop de schuld- 
eiser zijn keuze uitoefent, kan bekritiseerd worden door de schuldenaar en 
kan door een rechter getoetst worden aan de redelijkheid en de billijkheid. In 
een arrest van 16 januari 1986 besliste het Hof van Cassatie inderdaad dat de 
uitoefening door de schuldeiser van zijn exclusieve keuzebevoegdheid geen 
rechtsmisbruik mag uitmaken, wat een schending zou zijn van het artikel 1134, 
lid 3 BW123. De sanctionering van dit misbruik van keuzerecht mag er zelfs in 
bestaan dat de rechter een keuzewijziging doorvoert. Dit arrest kende navol- 
ging124. De keuzewijziging bij ‘misbruik van keuzerecht’ werd in een arrest van 
6 januari 2011 nogmaals bevestigd door het Hof van Cassatie als een mogelijke 
vorm van matiging door een rechter125.Wij verdedigden reeds vroeger dat een 
dergelijke controle op rechtsmisbruik van de keuze in remedie evenzeer kan 
plaatsvinden wanneer een contractant een remedie kiest dat door een clausule 
is georganiseerd, bijvoorbeeld door een uitdrukkelijk ontbindend beding126. 
Hierna zal blijken dat het Hof van Cassatie inmiddels erkend heeft dat ook de 
uitoefening van een uitdrukkelijk ontbindend beding kan getoetst worden op 
rechtsmisbruik (nr. 60 e.v.). 

 
30. Omschrijving van de ontbinding wegens wanprestatie. Kiest de schuldei- 
ser in een geval van wanprestatie voor de beëindiging van het contract en wil 
hij dit steunen op de wanprestatie van zijn schuldenaar – en eventueel ook een 
schadevergoeding eisen – zal hij voor de ontbinding moeten kiezen. Ontbin- 
den betekent hier het retroactief ongedaan maken van een wederkerig con- 
tract wanneer de schuldeiser aantoont dat er een voldoende ernstige wanpres- 
tatie is gepleegd door zijn schuldenaar. De ontbinding is, net als de opzegging 
en de ontbinding door een ontbindende voorwaarde, een wijze waarop het 
contract eindigt en de contractanten voortaan bevrijd zijn, maar de ontbinding 
is ook een sanctie lastens de nalatige schuldenaar. Dit verklaart waarom enige 
rechterlijke controle mogelijk moet zijn en waarom een ontbinding gepaard 
kan gaan met een schadevergoeding aan de schuldeiser. De opzegging en 

 
 

buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nr. 231; P. Wéry, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 670. 

123    Cass.  16  januari  1986, Arr.Cass. 1985‐86, 683, Pas.  1986,  602,  JT 1986, 404, RCJB 1991,  4, noot 
M. Fontaine, RW  1987‐88,  1470,  noot  A. Van Oevelen  en  TBBR 1987,  130.  Bevestigd  door  Cass. 
27  februari  2004, Res  Jur.Imm. 2004,  189.  A. Van Oevelen  “De  goede  trouw bij  de  keuze  tussen 
de gerechtelijke ontbinding en de gedwongen uitvoering van een wederkerige overeenkomst”, RW 
1987‐88,  1470; M. Fontaine,  “La  mise  en  oeuvre  de  la  résolution  des  contrats  synallagmatiques 
pour inexécution fautive”, RCJB 1991, 4. 

124 Zie  uitvoerig  S. Stijns,  “Het  verbod  op misbruik  van  contractuele  rechten:  lees  de  bijsluiter  voor 
gebruik!” in S. Stijns en P. Wéry (eds.), De rol van de rechter in het contract – Le juge et le contrat, 
Brugge,  die  Keure,  2014,  (75),  nrs.  31,  42‐44  en  58.  Zie  de  vele  toepassingen  in  het  huurrecht 
S. Stijns, S. Jansen en F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen 
recht”  in M. Dambre, B. Hubeau  en  S. Stijns, Handboek Algemeen Huurrecht  in Reeks Huurrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, (685), nrs. 31‐32 en 35‐39. 

125 Het  ging  over  misbruik  van  de  gedwongen  uitvoering  bij  equivalent  (de  huurder  vorderde  een 
vervangende schadevergoeding), wat zeer zelden wordt vastgesteld: Cass. 6 januari 2011, Pas. 2011, 
44, concl. A. Henkes, TBBR 2012, 388, noot P. Bazier, TBO 2011, 109, concl. A. Henkes. Zie voor de 
analyse van dit arrest S. Stijns, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter 
voor  gebruik!”  in  S. Stijns en P. Wéry  (eds.), De  rol  van de  rechter  in  het  contract  –  Le  juge  et  le 
contrat, Brugge, die Keure, 2014, (75), nr. 58. 

126 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nr. 7. 
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de ontbinding krachtens een ontbindende voorwaarde zijn daarentegen geen 
sancties voor een verweten wanprestatie. De ontbinding wegens wanprestatie 
heeft in de regel ook retroactieve werking, zoals de ontbindende voorwaarde, 
wat dan weer een belangrijk verschil uitmaakt met de opzegging127. De drie 
figuren en hun organisatie in contractuele bedingen worden hier vergeleken 
omdat men ze in de praktijk vaak verwart. Hun kenmerken, uitoefeningswijze 
en gevolgen (onder meer op het vlak van de controle door de rechter a poste- 
riori) verschillen nochtans128. 

 
31. Drie regimes voor de ontbinding wegens wanprestatie. Kiest de bena- 
deelde schuldeiser voor de ontbinding van zijn contract, dan bieden zich in 
het Belgische gemeen contractenrecht drie ontbindingsregimes aan: het wet- 
telijke regime van art. 1184 BW met de gerechtelijke ontbinding, het conven- 
tionele regime waarbij het contract een uitdrukkelijk ontbindend beding bevat 
dat een buitengerechtelijke ontbinding organiseert en het uitzonderingsregi- 
me waarbij men, in uitzonderlijke omstandigheden, een buitengerechtelijke 
ontbinding aanvaardt op loutere partijverklaring129. In sommige contracten 
bestaat geen keuze tussen de drie regimes. Dit is het geval bij huurcontracten 
vermits art. 1762bis BW de uitdrukkelijk ontbindende bedingen verbiedt in 
huurcontracten. Dit brengt meteen met zich mee dat ook de buitengerechte- 
lijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden uitgesloten is130. 

 
Kiest de schuldeiser voor de gerechtelijke ontbinding, moet hij deze in rechte 
vorderen. De rechter moet hier dus verplichtend en voorafgaandelijk aan de 
ontbinding tussenkomen. De gerechtelijke ontbinding vereist een procedure 
en het is de rechter die de ontbinding bij vonnis of arrest moet uitspreken. Dit 
impliceert ook dat de rechter gebruik kan maken van zijn zgn. ‘soevereine’ 
appreciatiebevoegdheid (zie hierover verder, nr. 32). Men verklaart deze ver- 
plicht voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter door het sanctionerend 
karakter van de ontbinding: met de ontbinding van de overeenkomst wordt de 
toerekenbare tekortkoming van de debiteur gesanctioneerd en wordt tegelijk 

 
 

 

127 Voor  een  recent  werk  dat  de  retroactiviteit  van  de  ontbinding  wegens  wanprestatie  en  de 
ontbindende  voorwaarde  analyseert,  zie:  R.  Jafferali,  La  rétroactivité  dans  le  contrat,  Brussel, 
Bruylant, 2014, 1315 p. 

128 Deze vergelijkingsoefening maakten we al in 2006, maar we betrokken er de vervangingsbedingen 
en  de  keuzerechtsbedingen  bij.  Zie  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende 
voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de 
beëindiging van contracten, 2006, (77), nr. 22 e.v. 

129 I. Samoy en S. Van Loock, “Actuele ontwikkelingen inzake uitvoering en beëindiging van contracten” 
in  S. Stijns,  V. Sagaert,  I. Samoy  en  A. De  Boeck  (eds.), Verbintenissenrecht,  Themis‐cahier  nr.  75, 
2012‐2013,  Brugge,  die  Keure,  2012,  (101),  nr.  33;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek 
1,  Brugge,  die  Keure,  2005,  nr.  267;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende 
voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de 
beëindiging van contracten, 2006, (77), nr. 22‐25; S. Stijns, “La dissolution du contrat par un acte 
unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in P. Van Ommeslaghe (prés.) 
et J.F. Germain (coord.), La volonté unilatérale dans le contrat, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 
2008, (325), nr. 13 e.v. 

130 I. Samoy en S. Van Loock, “Actuele ontwikkelingen inzake uitvoering en beëindiging van contracten” 
in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (101), nr. 33; S. Stijns, S. Jansen en 
F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht” in M. Dambre, 
B. Hubeau en S. Stijns, Handboek Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(685), nrs. 40‐42 en 65‐73. 
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Maar dit keuzerecht is geen discretionair recht: de wijze waarop de schuld- 
eiser zijn keuze uitoefent, kan bekritiseerd worden door de schuldenaar en 
kan door een rechter getoetst worden aan de redelijkheid en de billijkheid. In 
een arrest van 16 januari 1986 besliste het Hof van Cassatie inderdaad dat de 
uitoefening door de schuldeiser van zijn exclusieve keuzebevoegdheid geen 
rechtsmisbruik mag uitmaken, wat een schending zou zijn van het artikel 1134, 
lid 3 BW123. De sanctionering van dit misbruik van keuzerecht mag er zelfs in 
bestaan dat de rechter een keuzewijziging doorvoert. Dit arrest kende navol- 
ging124. De keuzewijziging bij ‘misbruik van keuzerecht’ werd in een arrest van 
6 januari 2011 nogmaals bevestigd door het Hof van Cassatie als een mogelijke 
vorm van matiging door een rechter125.Wij verdedigden reeds vroeger dat een 
dergelijke controle op rechtsmisbruik van de keuze in remedie evenzeer kan 
plaatsvinden wanneer een contractant een remedie kiest dat door een clausule 
is georganiseerd, bijvoorbeeld door een uitdrukkelijk ontbindend beding126. 
Hierna zal blijken dat het Hof van Cassatie inmiddels erkend heeft dat ook de 
uitoefening van een uitdrukkelijk ontbindend beding kan getoetst worden op 
rechtsmisbruik (nr. 60 e.v.). 

 
30. Omschrijving van de ontbinding wegens wanprestatie. Kiest de schuldei- 
ser in een geval van wanprestatie voor de beëindiging van het contract en wil 
hij dit steunen op de wanprestatie van zijn schuldenaar – en eventueel ook een 
schadevergoeding eisen – zal hij voor de ontbinding moeten kiezen. Ontbin- 
den betekent hier het retroactief ongedaan maken van een wederkerig con- 
tract wanneer de schuldeiser aantoont dat er een voldoende ernstige wanpres- 
tatie is gepleegd door zijn schuldenaar. De ontbinding is, net als de opzegging 
en de ontbinding door een ontbindende voorwaarde, een wijze waarop het 
contract eindigt en de contractanten voortaan bevrijd zijn, maar de ontbinding 
is ook een sanctie lastens de nalatige schuldenaar. Dit verklaart waarom enige 
rechterlijke controle mogelijk moet zijn en waarom een ontbinding gepaard 
kan gaan met een schadevergoeding aan de schuldeiser. De opzegging en 

 
 

buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nr. 231; P. Wéry, Droit des obligations, I, 
Brussel, Larcier, 2011, nr. 670. 

123    Cass.  16  januari  1986, Arr.Cass. 1985‐86, 683, Pas.  1986,  602,  JT 1986, 404, RCJB 1991,  4, noot 
M. Fontaine, RW  1987‐88,  1470,  noot  A. Van Oevelen  en  TBBR 1987,  130.  Bevestigd  door  Cass. 
27  februari  2004, Res  Jur.Imm. 2004,  189.  A. Van Oevelen  “De  goede  trouw bij  de  keuze  tussen 
de gerechtelijke ontbinding en de gedwongen uitvoering van een wederkerige overeenkomst”, RW 
1987‐88,  1470; M. Fontaine,  “La  mise  en  oeuvre  de  la  résolution  des  contrats  synallagmatiques 
pour inexécution fautive”, RCJB 1991, 4. 

124 Zie  uitvoerig  S. Stijns,  “Het  verbod  op misbruik  van  contractuele  rechten:  lees  de  bijsluiter  voor 
gebruik!” in S. Stijns en P. Wéry (eds.), De rol van de rechter in het contract – Le juge et le contrat, 
Brugge,  die  Keure,  2014,  (75),  nrs.  31,  42‐44  en  58.  Zie  de  vele  toepassingen  in  het  huurrecht 
S. Stijns, S. Jansen en F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen 
recht”  in M. Dambre, B. Hubeau  en  S. Stijns, Handboek Algemeen Huurrecht  in Reeks Huurrecht, 
Brugge, die Keure, 2015, (685), nrs. 31‐32 en 35‐39. 

125 Het  ging  over  misbruik  van  de  gedwongen  uitvoering  bij  equivalent  (de  huurder  vorderde  een 
vervangende schadevergoeding), wat zeer zelden wordt vastgesteld: Cass. 6 januari 2011, Pas. 2011, 
44, concl. A. Henkes, TBBR 2012, 388, noot P. Bazier, TBO 2011, 109, concl. A. Henkes. Zie voor de 
analyse van dit arrest S. Stijns, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter 
voor  gebruik!”  in  S. Stijns en P. Wéry  (eds.), De  rol  van de  rechter  in  het  contract  –  Le  juge  et  le 
contrat, Brugge, die Keure, 2014, (75), nr. 58. 

126 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nr. 7. 
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de ontbinding krachtens een ontbindende voorwaarde zijn daarentegen geen 
sancties voor een verweten wanprestatie. De ontbinding wegens wanprestatie 
heeft in de regel ook retroactieve werking, zoals de ontbindende voorwaarde, 
wat dan weer een belangrijk verschil uitmaakt met de opzegging127. De drie 
figuren en hun organisatie in contractuele bedingen worden hier vergeleken 
omdat men ze in de praktijk vaak verwart. Hun kenmerken, uitoefeningswijze 
en gevolgen (onder meer op het vlak van de controle door de rechter a poste- 
riori) verschillen nochtans128. 

 
31. Drie regimes voor de ontbinding wegens wanprestatie. Kiest de bena- 
deelde schuldeiser voor de ontbinding van zijn contract, dan bieden zich in 
het Belgische gemeen contractenrecht drie ontbindingsregimes aan: het wet- 
telijke regime van art. 1184 BW met de gerechtelijke ontbinding, het conven- 
tionele regime waarbij het contract een uitdrukkelijk ontbindend beding bevat 
dat een buitengerechtelijke ontbinding organiseert en het uitzonderingsregi- 
me waarbij men, in uitzonderlijke omstandigheden, een buitengerechtelijke 
ontbinding aanvaardt op loutere partijverklaring129. In sommige contracten 
bestaat geen keuze tussen de drie regimes. Dit is het geval bij huurcontracten 
vermits art. 1762bis BW de uitdrukkelijk ontbindende bedingen verbiedt in 
huurcontracten. Dit brengt meteen met zich mee dat ook de buitengerechte- 
lijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden uitgesloten is130. 

 
Kiest de schuldeiser voor de gerechtelijke ontbinding, moet hij deze in rechte 
vorderen. De rechter moet hier dus verplichtend en voorafgaandelijk aan de 
ontbinding tussenkomen. De gerechtelijke ontbinding vereist een procedure 
en het is de rechter die de ontbinding bij vonnis of arrest moet uitspreken. Dit 
impliceert ook dat de rechter gebruik kan maken van zijn zgn. ‘soevereine’ 
appreciatiebevoegdheid (zie hierover verder, nr. 32). Men verklaart deze ver- 
plicht voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter door het sanctionerend 
karakter van de ontbinding: met de ontbinding van de overeenkomst wordt de 
toerekenbare tekortkoming van de debiteur gesanctioneerd en wordt tegelijk 

 
 

 

127 Voor  een  recent  werk  dat  de  retroactiviteit  van  de  ontbinding  wegens  wanprestatie  en  de 
ontbindende  voorwaarde  analyseert,  zie:  R.  Jafferali,  La  rétroactivité  dans  le  contrat,  Brussel, 
Bruylant, 2014, 1315 p. 

128 Deze vergelijkingsoefening maakten we al in 2006, maar we betrokken er de vervangingsbedingen 
en  de  keuzerechtsbedingen  bij.  Zie  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende 
voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de 
beëindiging van contracten, 2006, (77), nr. 22 e.v. 

129 I. Samoy en S. Van Loock, “Actuele ontwikkelingen inzake uitvoering en beëindiging van contracten” 
in  S. Stijns,  V. Sagaert,  I. Samoy  en  A. De  Boeck  (eds.), Verbintenissenrecht,  Themis‐cahier  nr.  75, 
2012‐2013,  Brugge,  die  Keure,  2012,  (101),  nr.  33;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek 
1,  Brugge,  die  Keure,  2005,  nr.  267;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende 
voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de 
beëindiging van contracten, 2006, (77), nr. 22‐25; S. Stijns, “La dissolution du contrat par un acte 
unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in P. Van Ommeslaghe (prés.) 
et J.F. Germain (coord.), La volonté unilatérale dans le contrat, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 
2008, (325), nr. 13 e.v. 

130 I. Samoy en S. Van Loock, “Actuele ontwikkelingen inzake uitvoering en beëindiging van contracten” 
in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (101), nr. 33; S. Stijns, S. Jansen en 
F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht” in M. Dambre, 
B. Hubeau en S. Stijns, Handboek Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, Brugge, die Keure, 2015, 
(685), nrs. 40‐42 en 65‐73. 
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de schuldeiser van zijn eigen verbintenissen bevrijd131. Door het stipuleren van 
een uitdrukkelijk ontbindend beding kunnen de contractanten zelf een vorm 
van buitengerechtelijke ontbinding organiseren in hun contract. Nu het gerech- 
telijk karakter van de ontbinding niet tot het wezen van deze rechtsfiguur be- 
hoort, heeft men van oudsher aanvaard dat art. 1184 BW slechts aanvullend 
recht bevat132. In beginsel mogen de partijen dan ook uitdrukkelijk ontbinden- 
de bedingen stipuleren, zelfs wanneer zij de voorafgaandelijke tussenkomst 
van de rechter uitsluiten. Maar partijen kunnen niet elke tussenkomst van de 
rechter uitsluiten, integendeel, een eventuele controle door de rechter a poste- 
riori blijft steeds mogelijk. 

 
Hebben de contractanten niet voorzien in een uitdrukkelijk ontbindend beding, 
dan waren zij vroeger enkel op de gerechtelijke weg aangewezen. Sinds de la- 
gere rechtspraak133 en een haast unanieme rechtsleer ook los van een uitdruk- 
kelijk ontbindend beding, een buitengerechtelijke ontbinding voorstaan134, kan 
men gewag maken van het bestaan van een derde ontbindingsregime. Deze 
eenzijdige ontbinding is echter enkel te verantwoorden indien uitzonderlijke 
omstandigheden (zoals hoogdringendheid, schadebeperkingsplicht, vertrou- 
wensbreuk, …) de preventieve tussenkomst van de rechter en de uitoefening 
van zijn wettelijke uitstelbevoegdheid (art. 1184, lid 3 BW) zinloos maken. Net 
als bij een uitdrukkelijk ontbindend beding biedt ook hier een eventuele en 
a posteriori-controle van de rechter voldoende bescherming aan de schulde- 
naar.Wij hebben deze figuur gesteund op een a contrario-interpretatie van het 
art. 1184, derde lid BW135. Dit derde regime van buitengerechtelijke ontbinding 

 
 

131 Voor nadere uitleg over de gerechtelijke ontbinding  verwijzen wij naar onze  volgende publicaties 
(chronologisch): S. Stijns, Degerechtelijke endebuitengerechtelijke ontbinding vanovereenkomsten, 
1994, 708 p.; S. Stijns,  “La  résolution pour  inexécution des contrats  synallagmatiques,  sa mise en 
œuvre et  ses effets”  in Les obligations  contractuelles,  Brussel,  Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 
375‐459; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, nrs. 267‐290; S. Stijns, C. Goethals 
en S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten” 
in I. Samoy  en  P. Wéry  (eds.),  Meerpartijenovereenkomsten  –  Contrats  multipartites,  Brugge, 
die  Keure,  2013,  113‐184;  S. Stijns,  S. Jansen  en  F. Peeraer,  “Schorsing  en  beëindiging  van  de 
huurovereenkomst naar gemeen recht” in Handboek Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, 
(685), nrs. 43‐56. 

132 S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 325‐ 
385. 

133 Zie  de  lagere  rechtspraak  aangehaald  in  de  bijdrage  van  S. Jansen  in  dit  cahier,  nrs.  10‐11.  Voor 
de periode vooraf, zie de rechtspraak geciteerd bij S. Stijns, S. Jansen en F. Peeraer, “Schorsing en 
beëindiging  van  de  huurovereenkomst  naar  gemeen  recht”  in Handboek  Algemeen Huurrecht  in 
Reeks Huurrecht, 2015, (685) nr. 71. 

134 Zo  bv.  V. Pirson,  “Les  clauses  relatives  à  la  résolution  des  contrats”  in  P. Wéry  (ed.),  Les  clauses 
applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brugge, die Keure, 2001, (93) nr. 11; 
S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 386‐ 
512;  S. Stijns,  “La  dissolution  du  contrat  par  un  acte  unilatéral  en  cas  de  faute  dans  l’exécution 
ou de vice de formation”  in La volonté unilatérale dans  le contrat, 2008,  (325), nrs. 36‐37 en ref. 
aldaar  in voetn. 200; A. Van Oevelen,  “Kroniek van het verbintenissenrecht”, RW 2004‐05,  (1641) 
nr. 38; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 897‐904; P. Wéry, Droit 
des  obligations,  I,  Brussel,  Larcier,  2011,  nrs.  789‐799.  Zie  evenwel  anders  J. Baeck,  “(Feitelijk?) 
vooruitlopen op de vernietiging en de ontbinding van contracten”, TPR 2008, (321) 321‐374; J. Baeck, 
“(R)evolutie in ontbindingsland?” (noot onder Cass. 16 februari 2009), RW 2011‐12, (1844) 1844‐ 
1849; L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 590‐593. 

135 Telkens  de  uitstelverlening  door  de  rechter  nutteloos  of  onmogelijk  is  geworden  (bv.  door 
spoedeisendheid),  moet  deze  tussenkomst  van  de  rechter  niet  meer  verplicht  voorafgaandelijk 
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heeft evenwel een groot nadeel: het is nog niet met zekerheid erkend door 
het Hof van Cassatie. De twee arresten van 2 mei 2002136 bevatten immers nog 
onduidelijkheden aangaande de grondslag, de toepassingsvoorwaarden en de 
gevolgen van een buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandig- 
heden137. Het arrest van 16 februari 2009 bevestigt de arresten van 2002 (wat 
de onduidelijkheid over de grondslag en de gevolgen niet wegneemt), maar 
preciseert nu wel de toepassingsvoorwaarden138. Helaas stroken de toepas- 
singsvoorwaarden die het Hof opsomt niet met de (strengere) voorwaarden 
die de meerderheid van de auteurs en van de lagere rechtspraak voorstaan 
en toepassen... De beslissende voorwaarde om buitengerechtelijk te mogen 
ontbinden wanneer er een uitdrukkelijk ontbindend beding ontbreekt, werd 
achterwege gelaten want het Hof maakt geen gewag van het vereiste van uit- 
zonderlijke omstandigheden (zoals hoogdringendheid, de schadebeperkings- 
plicht, het feit dat elke verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is 
geworden, het wegvallen van het nodige vertrouwen tussen de contractanten). 
Uit de stand van zaken – gemaakt door Sanne janSen in haar bijdrage (nrs. 4-11) 
in dit cahier – blijkt dat ondanks deze onzekerheid, de rechtspraak van de fei- 
tenrechters de figuur erkent en toepast. 

 
32. Belangrijkste onderscheid tussen de drie regimes: de rol van de rechter 
bij de ontbinding (klassieke opvatting). De rol van de rechter bij de beoorde- 
ling van de voldoende ernst van de tekortkoming en van de gepaste sanctie 
voor deze wanprestatie, maakt het onderscheid duidelijk tussen het wette- 
lijke, gerechtelijke regime van de ontbinding en de twee buitengerechtelijke 
regimes. Men weet dat de rechter bij een gerechtelijke ontbinding beschikt 
over een zeer ruime beoordelingsmarge. Ondanks het feit dat artikel 1184, 
lid 3 BW de rechter enkel een uitstelbevoegdheid toekent, hebben de klas- 
sieke rechtspraak en rechtsleer de rechter voorzien van een bijzonder ruime, 
zogenaamd ‘soevereine’ appreciatiebevoegdheid wanneer hij gevat is door 
een eis in gerechtelijke ontbinding139. Het is een vaste rechtspraak van het Hof 
van Cassatie die aan de rechter de verplichting (oplegt) om na te gaan of de 

 
 

 

plaatsgrijpen: S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, nr. 285; S. Stijns, S. Jansen en 
F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht”  in Handboek 
Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, (685), nrs. 69‐70. 

136    Cass.  2 mei  2002,  AR  C.99.0277.N, Arr.Cass. 2002,  1167, NJW 2002,  24,  noot, Pas.  2002,  1046, 
RCJB 2004, 291, RW 2002‐03, 501, noot A. Van Oevelen en TBBR 2003, 337; Cass. 2 mei 2002, AR 
C.01.0185.N, Arr.Cass. 2002, 1177, Pas. 2002, 1051, RCJB 2004, 293, noot P. Wéry en TBBR 2003, 339. 

137  Zie  de  kritische  en  uitvoerige  analyse  van  S. Stijns,  “De  buitengerechtelijke  ontbinding  wegens 
wanprestatie  in  wederkerige  overeenkomsten:  door  het  Hof  van  Cassatie  erkend,  doch  tegelijk 
miskend”, TBBR 2003,(258) nrs. 24 e.v.; A. Van Oevelen,“Debuitengerechtelijkeontbindingsverklaring 
van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van Cassatie aanvaard” (noot 
onder Cass. 2 mei 2002), RW 2002‐03, (503) nrs. 4 e.v.; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 
Brussel, Bruylant, 2010, 900‐904; P. Wéry, “La résolution unilatérale des contrats synallagmatiques, 
enfin  admise?”  (noot  onder  Cass.  2  mei  2002),  RCJB  2004,  (300)  nr.  18  e.v.;  P. Wéry, Droit  des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 794‐798. 

138     Cass. 16 februari 2009, Arr.Cass. 2009, 537, JT 2010, 352, noot M. Dupont, Pas. 2009, 485, RW 2011‐ 
12, 1843, noot J. Baeck, TBH 2009, 722 en TBO 2009, 245, noot. Zie voor een overzicht M. Dupont, 
“La résolution unilatérale: (encore) une occasion manquée pour la Cour de cassation” (noot onder 
Cass. 16 februari 2009), JT 2010, (341) 341 e.v.; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, 
900‐904; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nrs. 794‐799. 

139  Zie uitvoeriger S.  Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
1994, nrs. 155‐156 en onze kritiek nrs. 157‐159. 
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de schuldeiser van zijn eigen verbintenissen bevrijd131. Door het stipuleren van 
een uitdrukkelijk ontbindend beding kunnen de contractanten zelf een vorm 
van buitengerechtelijke ontbinding organiseren in hun contract. Nu het gerech- 
telijk karakter van de ontbinding niet tot het wezen van deze rechtsfiguur be- 
hoort, heeft men van oudsher aanvaard dat art. 1184 BW slechts aanvullend 
recht bevat132. In beginsel mogen de partijen dan ook uitdrukkelijk ontbinden- 
de bedingen stipuleren, zelfs wanneer zij de voorafgaandelijke tussenkomst 
van de rechter uitsluiten. Maar partijen kunnen niet elke tussenkomst van de 
rechter uitsluiten, integendeel, een eventuele controle door de rechter a poste- 
riori blijft steeds mogelijk. 

 
Hebben de contractanten niet voorzien in een uitdrukkelijk ontbindend beding, 
dan waren zij vroeger enkel op de gerechtelijke weg aangewezen. Sinds de la- 
gere rechtspraak133 en een haast unanieme rechtsleer ook los van een uitdruk- 
kelijk ontbindend beding, een buitengerechtelijke ontbinding voorstaan134, kan 
men gewag maken van het bestaan van een derde ontbindingsregime. Deze 
eenzijdige ontbinding is echter enkel te verantwoorden indien uitzonderlijke 
omstandigheden (zoals hoogdringendheid, schadebeperkingsplicht, vertrou- 
wensbreuk, …) de preventieve tussenkomst van de rechter en de uitoefening 
van zijn wettelijke uitstelbevoegdheid (art. 1184, lid 3 BW) zinloos maken. Net 
als bij een uitdrukkelijk ontbindend beding biedt ook hier een eventuele en 
a posteriori-controle van de rechter voldoende bescherming aan de schulde- 
naar.Wij hebben deze figuur gesteund op een a contrario-interpretatie van het 
art. 1184, derde lid BW135. Dit derde regime van buitengerechtelijke ontbinding 

 
 

131 Voor nadere uitleg over de gerechtelijke ontbinding  verwijzen wij naar onze  volgende publicaties 
(chronologisch): S. Stijns, Degerechtelijke endebuitengerechtelijke ontbinding vanovereenkomsten, 
1994, 708 p.; S. Stijns,  “La  résolution pour  inexécution des contrats  synallagmatiques,  sa mise en 
œuvre et  ses effets”  in Les obligations  contractuelles,  Brussel,  Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, 
375‐459; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, nrs. 267‐290; S. Stijns, C. Goethals 
en S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten” 
in I. Samoy  en  P. Wéry  (eds.),  Meerpartijenovereenkomsten  –  Contrats  multipartites,  Brugge, 
die  Keure,  2013,  113‐184;  S. Stijns,  S. Jansen  en  F. Peeraer,  “Schorsing  en  beëindiging  van  de 
huurovereenkomst naar gemeen recht” in Handboek Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, 
(685), nrs. 43‐56. 

132 S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 325‐ 
385. 

133 Zie  de  lagere  rechtspraak  aangehaald  in  de  bijdrage  van  S. Jansen  in  dit  cahier,  nrs.  10‐11.  Voor 
de periode vooraf, zie de rechtspraak geciteerd bij S. Stijns, S. Jansen en F. Peeraer, “Schorsing en 
beëindiging  van  de  huurovereenkomst  naar  gemeen  recht”  in Handboek  Algemeen Huurrecht  in 
Reeks Huurrecht, 2015, (685) nr. 71. 

134 Zo  bv.  V. Pirson,  “Les  clauses  relatives  à  la  résolution  des  contrats”  in  P. Wéry  (ed.),  Les  clauses 
applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brugge, die Keure, 2001, (93) nr. 11; 
S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 386‐ 
512;  S. Stijns,  “La  dissolution  du  contrat  par  un  acte  unilatéral  en  cas  de  faute  dans  l’exécution 
ou de vice de formation”  in La volonté unilatérale dans  le contrat, 2008,  (325), nrs. 36‐37 en ref. 
aldaar  in voetn. 200; A. Van Oevelen,  “Kroniek van het verbintenissenrecht”, RW 2004‐05,  (1641) 
nr. 38; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 897‐904; P. Wéry, Droit 
des  obligations,  I,  Brussel,  Larcier,  2011,  nrs.  789‐799.  Zie  evenwel  anders  J. Baeck,  “(Feitelijk?) 
vooruitlopen op de vernietiging en de ontbinding van contracten”, TPR 2008, (321) 321‐374; J. Baeck, 
“(R)evolutie in ontbindingsland?” (noot onder Cass. 16 februari 2009), RW 2011‐12, (1844) 1844‐ 
1849; L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nrs. 590‐593. 

135 Telkens  de  uitstelverlening  door  de  rechter  nutteloos  of  onmogelijk  is  geworden  (bv.  door 
spoedeisendheid),  moet  deze  tussenkomst  van  de  rechter  niet  meer  verplicht  voorafgaandelijk 
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heeft evenwel een groot nadeel: het is nog niet met zekerheid erkend door 
het Hof van Cassatie. De twee arresten van 2 mei 2002136 bevatten immers nog 
onduidelijkheden aangaande de grondslag, de toepassingsvoorwaarden en de 
gevolgen van een buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandig- 
heden137. Het arrest van 16 februari 2009 bevestigt de arresten van 2002 (wat 
de onduidelijkheid over de grondslag en de gevolgen niet wegneemt), maar 
preciseert nu wel de toepassingsvoorwaarden138. Helaas stroken de toepas- 
singsvoorwaarden die het Hof opsomt niet met de (strengere) voorwaarden 
die de meerderheid van de auteurs en van de lagere rechtspraak voorstaan 
en toepassen... De beslissende voorwaarde om buitengerechtelijk te mogen 
ontbinden wanneer er een uitdrukkelijk ontbindend beding ontbreekt, werd 
achterwege gelaten want het Hof maakt geen gewag van het vereiste van uit- 
zonderlijke omstandigheden (zoals hoogdringendheid, de schadebeperkings- 
plicht, het feit dat elke verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is 
geworden, het wegvallen van het nodige vertrouwen tussen de contractanten). 
Uit de stand van zaken – gemaakt door Sanne janSen in haar bijdrage (nrs. 4-11) 
in dit cahier – blijkt dat ondanks deze onzekerheid, de rechtspraak van de fei- 
tenrechters de figuur erkent en toepast. 

 
32. Belangrijkste onderscheid tussen de drie regimes: de rol van de rechter 
bij de ontbinding (klassieke opvatting). De rol van de rechter bij de beoorde- 
ling van de voldoende ernst van de tekortkoming en van de gepaste sanctie 
voor deze wanprestatie, maakt het onderscheid duidelijk tussen het wette- 
lijke, gerechtelijke regime van de ontbinding en de twee buitengerechtelijke 
regimes. Men weet dat de rechter bij een gerechtelijke ontbinding beschikt 
over een zeer ruime beoordelingsmarge. Ondanks het feit dat artikel 1184, 
lid 3 BW de rechter enkel een uitstelbevoegdheid toekent, hebben de klas- 
sieke rechtspraak en rechtsleer de rechter voorzien van een bijzonder ruime, 
zogenaamd ‘soevereine’ appreciatiebevoegdheid wanneer hij gevat is door 
een eis in gerechtelijke ontbinding139. Het is een vaste rechtspraak van het Hof 
van Cassatie die aan de rechter de verplichting (oplegt) om na te gaan of de 

 
 

 

plaatsgrijpen: S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, nr. 285; S. Stijns, S. Jansen en 
F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht”  in Handboek 
Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, (685), nrs. 69‐70. 

136    Cass.  2 mei  2002,  AR  C.99.0277.N, Arr.Cass. 2002,  1167, NJW 2002,  24,  noot, Pas.  2002,  1046, 
RCJB 2004, 291, RW 2002‐03, 501, noot A. Van Oevelen en TBBR 2003, 337; Cass. 2 mei 2002, AR 
C.01.0185.N, Arr.Cass. 2002, 1177, Pas. 2002, 1051, RCJB 2004, 293, noot P. Wéry en TBBR 2003, 339. 

137  Zie  de  kritische  en  uitvoerige  analyse  van  S. Stijns,  “De  buitengerechtelijke  ontbinding  wegens 
wanprestatie  in  wederkerige  overeenkomsten:  door  het  Hof  van  Cassatie  erkend,  doch  tegelijk 
miskend”, TBBR 2003,(258) nrs. 24 e.v.; A. Van Oevelen,“Debuitengerechtelijkeontbindingsverklaring 
van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van Cassatie aanvaard” (noot 
onder Cass. 2 mei 2002), RW 2002‐03, (503) nrs. 4 e.v.; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 
Brussel, Bruylant, 2010, 900‐904; P. Wéry, “La résolution unilatérale des contrats synallagmatiques, 
enfin  admise?”  (noot  onder  Cass.  2  mei  2002),  RCJB  2004,  (300)  nr.  18  e.v.;  P. Wéry, Droit  des 
obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nrs. 794‐798. 

138     Cass. 16 februari 2009, Arr.Cass. 2009, 537, JT 2010, 352, noot M. Dupont, Pas. 2009, 485, RW 2011‐ 
12, 1843, noot J. Baeck, TBH 2009, 722 en TBO 2009, 245, noot. Zie voor een overzicht M. Dupont, 
“La résolution unilatérale: (encore) une occasion manquée pour la Cour de cassation” (noot onder 
Cass. 16 februari 2009), JT 2010, (341) 341 e.v.; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, 
900‐904; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nrs. 794‐799. 

139  Zie uitvoeriger S.  Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
1994, nrs. 155‐156 en onze kritiek nrs. 157‐159. 
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beweerde tekortkoming voldoende zwaarwichtig is om de gevorderde ontbin- 
ding te rechtvaardigen140. Recent werd dit nog bevestigd in arresten van het 
Hof van Cassatie van 28 oktober 2013 en van 24 september 2009: “De rechter 
die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van een wederkerige 
overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de door 
partijen aangegane verbintenissen en, aan de hand van de feitelijke omstandig- 
heden, te beoordelen of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om 
de ontbinding uit te spreken”141. De doctrine deelt haast eensgezind de opvat- 
ting dat de rechter de ernst van de tekortkoming dient af te wegen tegen de 
ernst van de ontbindingssanctie142,143. Krachtens zijn ruime appreciatiemacht 
kiest de rechter ook welke sanctie hij zal verbinden aan de op hun voldoende 
ernst gewogen tekortkomingen. Dit toont duidelijk aan dat de rechter de op- 
portuniteit van de ontbinding toetst144. De rechter kan derhalve kiezen tussen 
verschillende mogelijke sancties145, maar de uitgesproken sanctie moet aange- 
past zijn aan de ernst van de tekortkomingen146. 

 
33. Belangrijkste onderscheid tussen de drie regimes: de rol van de rechter 
bij de ontbinding (moderne opvatting). De hedendaagse doctrine heeft de klas- 
sieke invulling van de bevoegdheden van de rechter bij een ontbinding sterk 
genuanceerd. In plaats van een beweerde ruime ‘opportuniteitstoetsing’ van 

 
 

140    Cass. 9  juni 1961, Pas. 1962, 1104, RW 1961‐62, 1701 en  JT 1961, 667; Cass. 28 mei 1965, Pas. 
1965, (1051) 1053; Cass. 9 september 1965, Pas. 1966, 47 en RW 1967‐68, 791; Cass. 8 april 1976 
(impl.), Arr.Cass. 1976, 914, Pas. 1976, 880 en RW 1976‐77, 377; Cass. 12 november 1976, Arr.Cass. 
1977, 293 en Pas. 1977, 291; Cass. 13 maart 1981, RW 1982‐83, 1049 en T.Vred. 1983, 104; Cass. 
31 januari 1991, Arr.Cass. 1990‐91, 584, Pas. 1991, 520, RW 1991‐92, 774 en T.Not. 1991, 444. 

141     Cass. 28 oktober 2013, Pas. 2013, 2062 en TBH 2014, 106; Cass. 24 september 2009, Arr.Cass. 2009, 
2097, Pas. 2009, 1979, RABG 2009, 1311, RW 2010‐11, 1346, noot J. De Weggheleire, TBBR 2012, 
158, noot M. Dambre, TBH 2010, 90, TBH 2010, 249 en TBO 2010, 9. Zie ook Cass. 26 december 
2014, AR C.14.0168N, www.cass.be. 

142 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 889; M. Fontaine, 
“La  mise  en  œuvre  de  la  résolution  des  contrats  synallagmatiques  pour  inexécution  fautive”, 
RCJB 1991,  (5) nrs. 14‐15;  J.‐F. Germain, “L’appréciation de  la gravité du manquement en matière 
de  résolution  de  contrats  synallagmatiques”,  TBBR  2006,  (456)  456  e.v.;  S. Stijns,  S. Jansen  en 
F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht”  in Handboek 
Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, (685), nr. 48; S. Stijns, “La dissolution du contrat par 
un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale 
dans le contrat, 2008, (325), nrs. 15‐16; S. Stijns, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, 193; 
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, 878 en 894‐896; P. Wéry, Droit des obligations, I, 
2011, nrs. 668 en 671. 

143 Deze  ingrijpende  rol  van  de  rechter  bij  de  gerechtelijke  ontbinding  wordt  evenwel  bekeken  als 
een  globale  en  volledige controleopdracht  en  wordt  gestoeld  op  een  ruime  en  aanvechtbare 
interpretatie van het derde lid van artikel 1184 BW (de uitstelbevoegdheid), wat meteen verklaart 
waarom men die controle eveneens voorafgaand aan de ontbinding doet plaatsgrijpen. 

144 In die zin K. De Greve, “Huur en gerechtelijke ontbinding: enkele topics”, NNK 2012, (3) nr. 4; S. Stijns, 
De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten,  1994,  nr.  188  en  de 
kritiek hierop in nr. 159; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nr. 673. Bij de keuze voor gedwongen 
uitvoering, mag de  rechter daarentegen enkel  in  geval  van  rechtsmisbruik aan belangenafweging 
doen. Bij de keuze voor de gerechtelijke ontbinding wordt dergelijke belangenafweging hem door 
een vaste cassatierechtspraak opgelegd. 

145 Zie S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, nr. 272‐273. 
146 Hoe de rechter dit concreet moet doen, wordt goed geïllustreerd in gevallen van huurontbinding. 

Zie  voor  een  recent  overzicht  van  de  rechtspraak  op  dit  punt  S. Stijns,  S. Jansen  en  F. Peeraer, 
“Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht”  in Handboek Algemeen 
Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, (685), nr. 49‐51. 
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de rechter, kent de moderne doctrine de rechter slechts een mogelijkheid 
toe tot een (marginale) redelijkheidscontrole of een controle op misbruik van 
het ontbindingsrecht147. Men hanteert dan ook volgend onderscheid in de be- 
voegdheden van de rechter bij een ontbinding wegens wanprestatie: 

 
- enerzijds bezit de rechter een hem wettelijk toevertrouwde uitstelbe- 

voegdheid (artikel 1184, lid 3 BW) waarbij hij uitsluitend oordeelt over 
de opportuniteit van een uitstel voor nakoming door de debiteur (en dus 
niet over de opportuniteit van de gevorderde ontbinding); 

 
- anderzijds, beschikt de rechter over de bevoegdheid om de voldoende 

ernst van de tekortkoming te beoordelen in verhouding tot de ontbin- 
dingssanctie, hetzij een matigingsbevoegdheid148. 

 
Het is deze laatste matigingsbevoegdheid die, volgens de recente doctrine, 
een toepassing uitmaakt van het verbod op rechtsmisbruik149. De rechter toetst 
hier inderdaad of de ontbinding als sanctie aangepast is aan de tekortkoming. 
De matigingsbevoegdheid van de rechter wordt dan ook best op de redelijk- 
heidsnorm van artikel 1134, lid 3 BW gesteund en dient een marginale toetsing 
(en dus geen opportuniteitstoetsing) in te houden. 

 
 
 

 

147 Zo bijvoorbeeld K. De Greve, “Huur en gerechtelijke ontbinding: enkele topics”, NNK 2012, (3) nr. 4; 
P.A. Foriers, “Observations sur  le thème de  l’abus de droit en matière contractuelle”  (noot onder 
Cass. 30 januari 1992), RCJB 1994, (189) nr. 23; S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding  van overeenkomsten,  1994,   nrs.   202,   129‐144,   145‐146,   150‐154,   159,   183,   202 
en  304‐323;  A.  Van  Oevelen,  “De  buitengerechtelijke  ontbindingsverklaring  van  wederkerige 
overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van Cassatie aanvaard” (noot onder Cass. 2 mei 
2002), RW 2002‐03, (503) nr. 4; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nr. 671. 

148 Men mag niet vergeten dat deze bevoegdheid van zuiver pretoriaanse oorsprong is. Zij staat immers 
niet in artikel 1184 BW maar komt neer op een appreciatiemacht die de rechters zichzelf hebben 
toegeëigend  in  de  tweede  helft  van  de  negentiende  eeuw.  Die  eeuwenoude  rechtspraak meent 
ten onrechte de ruime appreciatiebevoegdheid van de rechter te kunnen steunen op het derde lid 
van artikel  1184 BW – dat nochtans  slechts  een  beperkte uitstelbevoegdheid  verleent  –  en  leidt 
daaruit af dat ook de matigingsbevoegdheid preventief dient plaats te vinden. Historisch onderzoek 
wijst nochtans uit dat het derde  lid  van artikel 1184 BW slechts één bevoegdheid wil  toekennen 
aan de  rechter – een uitstelbevoegdheid – en dat dit ook de enige  reden  is geweest waarom de 
rechterlijke  tussenkomst voorafgaandelijk aan de ontbinding dient plaats  te hebben.  Zie S. Stijns, 
De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten,  1994,  nrs.  119‐128; 
P. Wéry, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 671. 

149 K. De Greve, “Huur en gerechtelijke ontbinding: enkele topics”, NNK 2012, (3) nr. 4; M. Fontaine, “La 
mise en œuvre de la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive”, RCJB 1991, 
(5) nr. 11/3; P.A. Foriers, “Observations sur  le thème de  l’abus de droit en matière contractuelle” 
(noot onder Cass. 30  januari 1992), RCJB 1994,  (189) nr. 23 e.v.;  J.‐F. Germain, “L’appréciation de 
la  gravité  du manquement  en matière  de  résolution  de  contrats  synallagmatiques”, TBBR 2006, 
(456) nrs. 4‐5; S. Stijns, C. Goethals en S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering 
bij  meerpartijenovereenkomsten”  in  I. Samoy  en  P. Wéry  (eds.), Meerpartijenovereenkomsten – 
Contrats multipartites, Brugge, die Keure, 2013, (113), nr. 31; S. Stijns, “La dissolution du contrat par 
un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale 
dans le contrat, 2008, (325), nrs. 17‐21; S. Stijns, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, 195; 
S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 202, 
129‐144, 145‐146, 150‐154, 159, 183, 202 en 304‐323; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 
2010, 895‐896; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nr. 671. 
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beweerde tekortkoming voldoende zwaarwichtig is om de gevorderde ontbin- 
ding te rechtvaardigen140. Recent werd dit nog bevestigd in arresten van het 
Hof van Cassatie van 28 oktober 2013 en van 24 september 2009: “De rechter 
die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van een wederkerige 
overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de door 
partijen aangegane verbintenissen en, aan de hand van de feitelijke omstandig- 
heden, te beoordelen of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om 
de ontbinding uit te spreken”141. De doctrine deelt haast eensgezind de opvat- 
ting dat de rechter de ernst van de tekortkoming dient af te wegen tegen de 
ernst van de ontbindingssanctie142,143. Krachtens zijn ruime appreciatiemacht 
kiest de rechter ook welke sanctie hij zal verbinden aan de op hun voldoende 
ernst gewogen tekortkomingen. Dit toont duidelijk aan dat de rechter de op- 
portuniteit van de ontbinding toetst144. De rechter kan derhalve kiezen tussen 
verschillende mogelijke sancties145, maar de uitgesproken sanctie moet aange- 
past zijn aan de ernst van de tekortkomingen146. 

 
33. Belangrijkste onderscheid tussen de drie regimes: de rol van de rechter 
bij de ontbinding (moderne opvatting). De hedendaagse doctrine heeft de klas- 
sieke invulling van de bevoegdheden van de rechter bij een ontbinding sterk 
genuanceerd. In plaats van een beweerde ruime ‘opportuniteitstoetsing’ van 

 
 

140    Cass. 9  juni 1961, Pas. 1962, 1104, RW 1961‐62, 1701 en  JT 1961, 667; Cass. 28 mei 1965, Pas. 
1965, (1051) 1053; Cass. 9 september 1965, Pas. 1966, 47 en RW 1967‐68, 791; Cass. 8 april 1976 
(impl.), Arr.Cass. 1976, 914, Pas. 1976, 880 en RW 1976‐77, 377; Cass. 12 november 1976, Arr.Cass. 
1977, 293 en Pas. 1977, 291; Cass. 13 maart 1981, RW 1982‐83, 1049 en T.Vred. 1983, 104; Cass. 
31 januari 1991, Arr.Cass. 1990‐91, 584, Pas. 1991, 520, RW 1991‐92, 774 en T.Not. 1991, 444. 

141     Cass. 28 oktober 2013, Pas. 2013, 2062 en TBH 2014, 106; Cass. 24 september 2009, Arr.Cass. 2009, 
2097, Pas. 2009, 1979, RABG 2009, 1311, RW 2010‐11, 1346, noot J. De Weggheleire, TBBR 2012, 
158, noot M. Dambre, TBH 2010, 90, TBH 2010, 249 en TBO 2010, 9. Zie ook Cass. 26 december 
2014, AR C.14.0168N, www.cass.be. 

142 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr. 889; M. Fontaine, 
“La  mise  en  œuvre  de  la  résolution  des  contrats  synallagmatiques  pour  inexécution  fautive”, 
RCJB 1991,  (5) nrs. 14‐15;  J.‐F. Germain, “L’appréciation de  la gravité du manquement en matière 
de  résolution  de  contrats  synallagmatiques”,  TBBR  2006,  (456)  456  e.v.;  S. Stijns,  S. Jansen  en 
F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht”  in Handboek 
Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, (685), nr. 48; S. Stijns, “La dissolution du contrat par 
un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale 
dans le contrat, 2008, (325), nrs. 15‐16; S. Stijns, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, 193; 
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, 878 en 894‐896; P. Wéry, Droit des obligations, I, 
2011, nrs. 668 en 671. 

143 Deze  ingrijpende  rol  van  de  rechter  bij  de  gerechtelijke  ontbinding  wordt  evenwel  bekeken  als 
een  globale  en  volledige controleopdracht  en  wordt  gestoeld  op  een  ruime  en  aanvechtbare 
interpretatie van het derde lid van artikel 1184 BW (de uitstelbevoegdheid), wat meteen verklaart 
waarom men die controle eveneens voorafgaand aan de ontbinding doet plaatsgrijpen. 

144 In die zin K. De Greve, “Huur en gerechtelijke ontbinding: enkele topics”, NNK 2012, (3) nr. 4; S. Stijns, 
De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten,  1994,  nr.  188  en  de 
kritiek hierop in nr. 159; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nr. 673. Bij de keuze voor gedwongen 
uitvoering, mag de  rechter daarentegen enkel  in  geval  van  rechtsmisbruik aan belangenafweging 
doen. Bij de keuze voor de gerechtelijke ontbinding wordt dergelijke belangenafweging hem door 
een vaste cassatierechtspraak opgelegd. 

145 Zie S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, nr. 272‐273. 
146 Hoe de rechter dit concreet moet doen, wordt goed geïllustreerd in gevallen van huurontbinding. 

Zie  voor  een  recent  overzicht  van  de  rechtspraak  op  dit  punt  S. Stijns,  S. Jansen  en  F. Peeraer, 
“Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht”  in Handboek Algemeen 
Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, (685), nr. 49‐51. 
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de rechter, kent de moderne doctrine de rechter slechts een mogelijkheid 
toe tot een (marginale) redelijkheidscontrole of een controle op misbruik van 
het ontbindingsrecht147. Men hanteert dan ook volgend onderscheid in de be- 
voegdheden van de rechter bij een ontbinding wegens wanprestatie: 

 
- enerzijds bezit de rechter een hem wettelijk toevertrouwde uitstelbe- 

voegdheid (artikel 1184, lid 3 BW) waarbij hij uitsluitend oordeelt over 
de opportuniteit van een uitstel voor nakoming door de debiteur (en dus 
niet over de opportuniteit van de gevorderde ontbinding); 

 
- anderzijds, beschikt de rechter over de bevoegdheid om de voldoende 

ernst van de tekortkoming te beoordelen in verhouding tot de ontbin- 
dingssanctie, hetzij een matigingsbevoegdheid148. 

 
Het is deze laatste matigingsbevoegdheid die, volgens de recente doctrine, 
een toepassing uitmaakt van het verbod op rechtsmisbruik149. De rechter toetst 
hier inderdaad of de ontbinding als sanctie aangepast is aan de tekortkoming. 
De matigingsbevoegdheid van de rechter wordt dan ook best op de redelijk- 
heidsnorm van artikel 1134, lid 3 BW gesteund en dient een marginale toetsing 
(en dus geen opportuniteitstoetsing) in te houden. 

 
 
 

 

147 Zo bijvoorbeeld K. De Greve, “Huur en gerechtelijke ontbinding: enkele topics”, NNK 2012, (3) nr. 4; 
P.A. Foriers, “Observations sur  le thème de  l’abus de droit en matière contractuelle”  (noot onder 
Cass. 30 januari 1992), RCJB 1994, (189) nr. 23; S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding  van overeenkomsten,  1994,   nrs.   202,   129‐144,   145‐146,   150‐154,   159,   183,   202 
en  304‐323;  A.  Van  Oevelen,  “De  buitengerechtelijke  ontbindingsverklaring  van  wederkerige 
overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van Cassatie aanvaard” (noot onder Cass. 2 mei 
2002), RW 2002‐03, (503) nr. 4; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nr. 671. 

148 Men mag niet vergeten dat deze bevoegdheid van zuiver pretoriaanse oorsprong is. Zij staat immers 
niet in artikel 1184 BW maar komt neer op een appreciatiemacht die de rechters zichzelf hebben 
toegeëigend  in  de  tweede  helft  van  de  negentiende  eeuw.  Die  eeuwenoude  rechtspraak meent 
ten onrechte de ruime appreciatiebevoegdheid van de rechter te kunnen steunen op het derde lid 
van artikel  1184 BW – dat nochtans  slechts  een  beperkte uitstelbevoegdheid  verleent  –  en  leidt 
daaruit af dat ook de matigingsbevoegdheid preventief dient plaats te vinden. Historisch onderzoek 
wijst nochtans uit dat het derde  lid  van artikel 1184 BW slechts één bevoegdheid wil  toekennen 
aan de  rechter – een uitstelbevoegdheid – en dat dit ook de enige  reden  is geweest waarom de 
rechterlijke  tussenkomst voorafgaandelijk aan de ontbinding dient plaats  te hebben.  Zie S. Stijns, 
De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten,  1994,  nrs.  119‐128; 
P. Wéry, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2011, nr. 671. 

149 K. De Greve, “Huur en gerechtelijke ontbinding: enkele topics”, NNK 2012, (3) nr. 4; M. Fontaine, “La 
mise en œuvre de la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive”, RCJB 1991, 
(5) nr. 11/3; P.A. Foriers, “Observations sur  le thème de  l’abus de droit en matière contractuelle” 
(noot onder Cass. 30  januari 1992), RCJB 1994,  (189) nr. 23 e.v.;  J.‐F. Germain, “L’appréciation de 
la  gravité  du manquement  en matière  de  résolution  de  contrats  synallagmatiques”, TBBR 2006, 
(456) nrs. 4‐5; S. Stijns, C. Goethals en S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering 
bij  meerpartijenovereenkomsten”  in  I. Samoy  en  P. Wéry  (eds.), Meerpartijenovereenkomsten – 
Contrats multipartites, Brugge, die Keure, 2013, (113), nr. 31; S. Stijns, “La dissolution du contrat par 
un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale 
dans le contrat, 2008, (325), nrs. 17‐21; S. Stijns, Leerboek verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, 195; 
S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 202, 
129‐144, 145‐146, 150‐154, 159, 183, 202 en 304‐323; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 
2010, 895‐896; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nr. 671. 
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34. De rol van de rechter bij de ontbinding: verplicht preventief (gerechtelijk 
regime) of facultatief en a posteriori (buitengerechtelijke regimes). Het belang- 
rijkste besluit dat volgt uit de geschetste evolutie in de opvattingen over de 
rol van de rechter is dat enkel de wettelijke uitstelbevoegdheid noodzakelijk 
vooraf aan de ontbinding moet worden uitgeoefend door een rechter. De mati- 
gingsbevoegdheid van de rechter kan daarentegen probleemloos a posteriori 
plaatsvinden. Bij de twee vormen van buitengerechtelijke ontbinding komt de 
rechter slechts eventueel en a posteriori tussen en verliest hij dus zijn uitstelbe- 
voegdheid. Zijn matigingsbevoegdheid of de controle op rechtsmisbruik blijft 
daarentegen overeind. Uit de toepassingen van uitdrukkelijk ontbindende be- 
dingen in de rechtspraak zal hierna duidelijk naar voor komen dat het Hof van 
Cassatie en de feitenrechters dit onderscheid goed hebben begrepen en de a 
posteriori-controle op rechtsmisbruik bevestigen resp. toepassen (zie verder, 
nrs. 57-60). 

 
 

B.        Begripsomschrijving 
 

35. Algemene definitie van het uitdrukkelijk ontbindend beding. In de praktijk 
komen uitdrukkelijk ontbindende bedingen in verscheidene gradaties voor. 
De definitie ervan moet dan ook voldoende ruim zijn. In de ruimste zin opgevat 
is een uitdrukkelijk ontbindend beding elke contractuele clausule waarmee de 
partijen de gerechtelijke ontbinding als sanctie bij een wanprestatie, toepasselijk 
verklaren of daarentegen (vaak op afwijkende wijze) aanpassen150. In de enge zin 
opgevat – en dit is de betekenis die de meeste bedingen over ontbinding bij 
wanprestatie hebben – is een uitdrukkelijk ontbindend beding (pacte commis- 
soire of clause résolutoire expresse) een contractuele clausule waarmee de par- 
tijen afwijken van de gerechtelijke ontbinding door de verplicht voorafgaande 
tussenkomst van de rechter uit te sluiten en de benadeelde schuldeiser eenzijdig 
over de ontbinding te laten beslissen. Men maakt de ontbinding dus buitenge- 
rechtelijk. Tenzij een wettelijke bepaling van dwingende aard het uitdrukkelijk 
ontbindend beding in een bijzondere overeenkomst (rechtstreeks of onrecht- 
streeks) uitsluit, zijn al de vormen van contractuele afwijkingen op het vlak van 
de ontbinding in principe geoorloofd vermits art. 1184 BW slechts aanvullend 
recht is (zie verder, nr. 39). Krachtens de wilsautonomie vermogen partijen dus 
zelfs de preventieve tussenkomst van de rechter uit te schakelen, ondanks het 
drastische karakter van de sanctie151. 

 
36. Het beding organiseert of moduleert de gerechtelijke ontbinding. Het is 
mogelijk dat een uitdrukkelijk ontbindend beding erop gericht is om het recht 
op de gerechtelijke ontbinding te bevestigen, in te voeren of te beperken tot 

 
 

150 S.  Stijns,  C.  Goethals  en  S.  Jansen,  “De  ontbinding  en  de  exceptie  van  niet‐uitvoering  bij 
meerpartijenovereenkomsten”  in  I.  Samoy    en    P.  Wéry    (eds.),    Meerpartijenovereenkomsten, 
2013,  (113),  nr.  22;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en 
vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van 
contracten,  2006,  77  nr.  29;  S. Stijns,  De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van 
overeenkomsten,  1994,  nr.  325,  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  G.L.  Ballon,  H. De  Decker, 
V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman en A. Verbeke  (eds.), Contractuele  clausules, Gemeenrechtelijke 
clausules, vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1561. 

151 P. Wéry, “Les clauses relatives au remplacement du débiteur défaillant” in P. Wéry (ed.), Les clauses 
applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brugge, die Keure, 2001, 229‐248; 
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 595. 

111 JURISPRUDENTIELE ONTWIKKELINGEN ROND BEEINDIGINGSBEDINGEN 
 

 
 
 

welbepaalde, in het contract opgesomde ernstige wanprestaties152. Zo kunnen 
de contractanten het wettelijk keuzerecht of de mogelijkheid van een gerech- 
telijke ontbinding louter voor de duidelijkheid bevestigen of ze kunnen het 
invoeren in een eenzijdig contract of in een contract waar de gerechtelijke ont- 
binding onzeker is153 of bij een wet van suppletieve aard is uitgesloten154. Con- 
tractanten zullen vaker overgaan tot het oplijsten van de tekortkomingen die 
voldoende ernstig geacht worden en die dus met zekerheid een gerechtelijke 
ontbinding van hun contract moeten rechtvaardigen. In al deze gevallen blijft 
de voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter echter noodzakelijk155. 

 
Bv. “Bij elke tekortkoming van één van de partijen, heeft de andere partij de mogelijk- 
heid om de overeenkomst te laten ontbinden.” 

 
Bv. “Le contrat sera résolu si une des parties ne l’exécute point.” 

 
37. Het beding organiseert een buitengerechtelijke ontbinding. De uitdruk- 
kelijk ontbindende bedingen die men in de contractuele praktijk meestal 
ontmoet, beogen de organisatie van een buitengerechtelijke ontbinding. Zij 
bevatten dus een afwijking op het wettelijke regime. Met deze vorm wil de 
schuldeiser bij een wanprestatie van zijn schuldenaar ontsnappen aan de ver- 
plichte, voorafgaande tussenkomst van de rechter156. Krachtens dit uitdrukkelijk 
ontbindend beding zal niet de rechter, maar het slachtoffer van de wanpres- 
tatie eigenmachtig beslissen over de ontbinding van de overeenkomst. In zijn 
sterkste vorm zal het uitdrukkelijk ontbindend beding bovendien een vrijstel- 
ling van ingebrekestelling bevatten ten voordele van de schuldeiser (zie hier- 
over verder, nr. 53). Deze bedingen bevatten vaak een opsomming van de te- 
kortkomingen die een dergelijke eenzijdige ontbinding mogelijk maken. Gaat 

 
 

152 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, 
in Contractuele clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, 77 nr. 30. 

153 Dit was vroeger het geval voor de dading. Of de gerechtelijke ontbinding van een dading mogelijk is, 
bleef betwist tot aan Cass. 6 april 1977, Arr.Cass. 1977, 844 en Pas. 1977, 836. 

154 In die zin voor de lijfrente Cass. 28 mei 1964, Pas. 1964, 1017, RW 1964‐65, 957, JT 1964, 633, Rev. 
Prat.Not. 1965, 40, noot J.B. en RGEN 1965, 9. 

155    Cass. 28 mei 1964, Pas. 1964, 1017, RW 1964‐65, 957, JT 1964, 633, Rev.Prat.Not. 1965, 40, noot 
J.B.  en  RGEN  1965,  9;  Rb.  Hasselt  28  oktober  1999,  TBBR  2000,  111.  S. Stijns,  C. Goethals  en 
S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten”  in 
Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  22;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  77  nr.  30;  S. Stijns,  De  gerechtelijke  en  de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nr. 343; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations, I, 2010, nr. 596; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nr. 753. 

156  L.  Demeyere,  “Ontbindingsbedingen”  in  L.  Demeyere,  A.  Van  Oevelen  en  F.  Walschot    (eds.), 
Nuttige  tips  voor  goede  contracten,  Mechelen,  Kluwer,  2004,  (80)  nr.  3;  V. Pirson,  “Les  clauses 
relatives à la résolution des contrats” in Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations 
contractuelles,  2001,  (93),  105‐125;  S.  Stijns,  C.  Goethals  en  S.  Jansen,  “De  ontbinding  en  de 
exceptie  van  niet‐uitvoering  bij  meerpartijenovereenkomsten”  in  Meerpartijenovereenkomsten, 
2013,  (113),  nr.  22;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en 
vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van 
contracten,  2006,  77  nr.  31;  S. Stijns,  Leerboek  verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  196;  S. Stijns, 
De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 325 en 344‐ 
346; T. Tanghe, “Ontbindingsclausules” in Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 
2, 2013, 1561‐1562; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations,  I, 2010, nr. 596; P. Wéry, Droit des 
obligations, I, 2011, nr. 751. 
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34. De rol van de rechter bij de ontbinding: verplicht preventief (gerechtelijk 
regime) of facultatief en a posteriori (buitengerechtelijke regimes). Het belang- 
rijkste besluit dat volgt uit de geschetste evolutie in de opvattingen over de 
rol van de rechter is dat enkel de wettelijke uitstelbevoegdheid noodzakelijk 
vooraf aan de ontbinding moet worden uitgeoefend door een rechter. De mati- 
gingsbevoegdheid van de rechter kan daarentegen probleemloos a posteriori 
plaatsvinden. Bij de twee vormen van buitengerechtelijke ontbinding komt de 
rechter slechts eventueel en a posteriori tussen en verliest hij dus zijn uitstelbe- 
voegdheid. Zijn matigingsbevoegdheid of de controle op rechtsmisbruik blijft 
daarentegen overeind. Uit de toepassingen van uitdrukkelijk ontbindende be- 
dingen in de rechtspraak zal hierna duidelijk naar voor komen dat het Hof van 
Cassatie en de feitenrechters dit onderscheid goed hebben begrepen en de a 
posteriori-controle op rechtsmisbruik bevestigen resp. toepassen (zie verder, 
nrs. 57-60). 

 
 

B.        Begripsomschrijving 
 

35. Algemene definitie van het uitdrukkelijk ontbindend beding. In de praktijk 
komen uitdrukkelijk ontbindende bedingen in verscheidene gradaties voor. 
De definitie ervan moet dan ook voldoende ruim zijn. In de ruimste zin opgevat 
is een uitdrukkelijk ontbindend beding elke contractuele clausule waarmee de 
partijen de gerechtelijke ontbinding als sanctie bij een wanprestatie, toepasselijk 
verklaren of daarentegen (vaak op afwijkende wijze) aanpassen150. In de enge zin 
opgevat – en dit is de betekenis die de meeste bedingen over ontbinding bij 
wanprestatie hebben – is een uitdrukkelijk ontbindend beding (pacte commis- 
soire of clause résolutoire expresse) een contractuele clausule waarmee de par- 
tijen afwijken van de gerechtelijke ontbinding door de verplicht voorafgaande 
tussenkomst van de rechter uit te sluiten en de benadeelde schuldeiser eenzijdig 
over de ontbinding te laten beslissen. Men maakt de ontbinding dus buitenge- 
rechtelijk. Tenzij een wettelijke bepaling van dwingende aard het uitdrukkelijk 
ontbindend beding in een bijzondere overeenkomst (rechtstreeks of onrecht- 
streeks) uitsluit, zijn al de vormen van contractuele afwijkingen op het vlak van 
de ontbinding in principe geoorloofd vermits art. 1184 BW slechts aanvullend 
recht is (zie verder, nr. 39). Krachtens de wilsautonomie vermogen partijen dus 
zelfs de preventieve tussenkomst van de rechter uit te schakelen, ondanks het 
drastische karakter van de sanctie151. 

 
36. Het beding organiseert of moduleert de gerechtelijke ontbinding. Het is 
mogelijk dat een uitdrukkelijk ontbindend beding erop gericht is om het recht 
op de gerechtelijke ontbinding te bevestigen, in te voeren of te beperken tot 

 
 

150 S.  Stijns,  C.  Goethals  en  S.  Jansen,  “De  ontbinding  en  de  exceptie  van  niet‐uitvoering  bij 
meerpartijenovereenkomsten”  in  I.  Samoy    en    P.  Wéry    (eds.),    Meerpartijenovereenkomsten, 
2013,  (113),  nr.  22;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en 
vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van 
contracten,  2006,  77  nr.  29;  S. Stijns,  De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van 
overeenkomsten,  1994,  nr.  325,  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  G.L.  Ballon,  H. De  Decker, 
V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman en A. Verbeke  (eds.), Contractuele  clausules, Gemeenrechtelijke 
clausules, vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2013, 1561. 

151 P. Wéry, “Les clauses relatives au remplacement du débiteur défaillant” in P. Wéry (ed.), Les clauses 
applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brugge, die Keure, 2001, 229‐248; 
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 595. 

111 JURISPRUDENTIELE ONTWIKKELINGEN ROND BEEINDIGINGSBEDINGEN 
 

 
 
 

welbepaalde, in het contract opgesomde ernstige wanprestaties152. Zo kunnen 
de contractanten het wettelijk keuzerecht of de mogelijkheid van een gerech- 
telijke ontbinding louter voor de duidelijkheid bevestigen of ze kunnen het 
invoeren in een eenzijdig contract of in een contract waar de gerechtelijke ont- 
binding onzeker is153 of bij een wet van suppletieve aard is uitgesloten154. Con- 
tractanten zullen vaker overgaan tot het oplijsten van de tekortkomingen die 
voldoende ernstig geacht worden en die dus met zekerheid een gerechtelijke 
ontbinding van hun contract moeten rechtvaardigen. In al deze gevallen blijft 
de voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter echter noodzakelijk155. 

 
Bv. “Bij elke tekortkoming van één van de partijen, heeft de andere partij de mogelijk- 
heid om de overeenkomst te laten ontbinden.” 

 
Bv. “Le contrat sera résolu si une des parties ne l’exécute point.” 

 
37. Het beding organiseert een buitengerechtelijke ontbinding. De uitdruk- 
kelijk ontbindende bedingen die men in de contractuele praktijk meestal 
ontmoet, beogen de organisatie van een buitengerechtelijke ontbinding. Zij 
bevatten dus een afwijking op het wettelijke regime. Met deze vorm wil de 
schuldeiser bij een wanprestatie van zijn schuldenaar ontsnappen aan de ver- 
plichte, voorafgaande tussenkomst van de rechter156. Krachtens dit uitdrukkelijk 
ontbindend beding zal niet de rechter, maar het slachtoffer van de wanpres- 
tatie eigenmachtig beslissen over de ontbinding van de overeenkomst. In zijn 
sterkste vorm zal het uitdrukkelijk ontbindend beding bovendien een vrijstel- 
ling van ingebrekestelling bevatten ten voordele van de schuldeiser (zie hier- 
over verder, nr. 53). Deze bedingen bevatten vaak een opsomming van de te- 
kortkomingen die een dergelijke eenzijdige ontbinding mogelijk maken. Gaat 

 
 

152 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, 
in Contractuele clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, 77 nr. 30. 

153 Dit was vroeger het geval voor de dading. Of de gerechtelijke ontbinding van een dading mogelijk is, 
bleef betwist tot aan Cass. 6 april 1977, Arr.Cass. 1977, 844 en Pas. 1977, 836. 

154 In die zin voor de lijfrente Cass. 28 mei 1964, Pas. 1964, 1017, RW 1964‐65, 957, JT 1964, 633, Rev. 
Prat.Not. 1965, 40, noot J.B. en RGEN 1965, 9. 

155    Cass. 28 mei 1964, Pas. 1964, 1017, RW 1964‐65, 957, JT 1964, 633, Rev.Prat.Not. 1965, 40, noot 
J.B.  en  RGEN  1965,  9;  Rb.  Hasselt  28  oktober  1999,  TBBR  2000,  111.  S. Stijns,  C. Goethals  en 
S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten”  in 
Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  22;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  77  nr.  30;  S. Stijns,  De  gerechtelijke  en  de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nr. 343; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations, I, 2010, nr. 596; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, nr. 753. 

156  L.  Demeyere,  “Ontbindingsbedingen”  in  L.  Demeyere,  A.  Van  Oevelen  en  F.  Walschot    (eds.), 
Nuttige  tips  voor  goede  contracten,  Mechelen,  Kluwer,  2004,  (80)  nr.  3;  V. Pirson,  “Les  clauses 
relatives à la résolution des contrats” in Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations 
contractuelles,  2001,  (93),  105‐125;  S.  Stijns,  C.  Goethals  en  S.  Jansen,  “De  ontbinding  en  de 
exceptie  van  niet‐uitvoering  bij  meerpartijenovereenkomsten”  in  Meerpartijenovereenkomsten, 
2013,  (113),  nr.  22;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en 
vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van 
contracten,  2006,  77  nr.  31;  S. Stijns,  Leerboek  verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  196;  S. Stijns, 
De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 325 en 344‐ 
346; T. Tanghe, “Ontbindingsclausules” in Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 
2, 2013, 1561‐1562; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations,  I, 2010, nr. 596; P. Wéry, Droit des 
obligations, I, 2011, nr. 751. 
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het om een lijst die nadrukkelijk limitatief is, zal deze lijst aan de opgesomde 
wanprestaties een voldoende ernstig karakter geven (die een rechter nadien 
moeilijk(er) in vraag kan stellen) (zie hierover verder, nr. 52). Volgende voor- 
beelden van een dergelijk uitdrukkelijk ontbindend beding bevestigen dat 
het gaat om een ontbinding op loutere partijverklaring. 

 
Bv. “Het contract zal zonder de voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter door de 
benadeelde partij eigenmachtig kunnen worden ontbonden in geval van een ernstige 
contractuele tekortkoming van de medecontractant.” 

 
Bv.“Si le client ne respecte pas ses obligations, nous avons le droit, sans préjudice de nos 
autres droits, de rompre les contrats avec ce client sans demande en justice.” 

 
Bv. “De factor heeft het recht het contract eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen, 
indien de leverancier een ernstige inbreuk maakt op één der bepalingen van deze 
overeenkomst.”157 

 
 

C. Nut 
 

38. Komen tot een ware ontbinding op partijverklaring. Men zal vaststellen 
dat alle verschijningsvormen van het uitdrukkelijk ontbindend beding tot doel 
hebben de positie van de schuldeiser in een contract te versterken, minstens 
door elke twijfel over de ontbindbaarheid van het contract bij wanprestatie 
weg te nemen. Maar het voordeel van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
is het grootst bij de tweede verschijningsvorm, namelijk de bedingen waar- 
bij men een buitengerechtelijke of eenzijdige ontbinding mogelijk wil maken. 
Vanaf hier zullen wij ons in deze bijdrage op deze soort bedingen toeleggen. 

 
De bedingen willen de beslissing over de ontbinding in de handen van de 
schuldeiser – en niet van de rechter – laten en willen hem ook de apprecia- 
tie van de voldoende ernst van de tekortkoming toekennen. Het nut van deze 
uitdrukkelijk ontbindende bedingen houdt dus verband met de geschetste 
verschillende rol die de rechter toekomt bij een gerechtelijke resp. buiten- 
gerechtelijke wijze van ontbinden (zie hoger, nrs. 32-34). De achterliggende 
bedoeling van de partijen is meestal tweevoudig: vooreerst willen zij de voor- 
afgaandelijke rechterlijke tussenkomst omzeilen omwille van de trage proces- 
gang en de aanhoudende gerechtelijke achterstand; ten tweede willen zij, voor 
zover als mogelijk, de grote onzekerheid verbonden aan de ruime appreciatie- 
bevoegdheid van de rechter over de voldoende ernst van de tekortkoming en 
over de aangepaste sanctie, vermijden158. Dit tweevoudige doel zouden zij ook 
kunnen bereiken door een beroep te doen op het derde ontbindingsregime, 
de buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden. Gelet op 
de onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de aangehaalde arresten van 
het Hof van Cassatie over deze uitzonderlijke buitengerechtelijke ontbinding, 
blijft het aan te raden om uitdrukkelijk ontbindende bedingen te stipuleren. 
Daarbij komt nog dat de rechtspraak en de rechtsleer deze buitengerechtelij- 

 
 

157 Uit een factoringcontract: Antwerpen 26 februari 2001, TBH 2002, 618. 
158 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, 

in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 31; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 596; P. Wéry, Droit des obligations, I, 
2011, nr. 751. 
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ke ontbinding onderwerpen aan strenge voorwaarden, namelijk dat er uitzon- 
derlijke omstandigheden voorhanden moeten zijn (zoals hoogdringendheid, 
schadebeperkingsplicht, manifeste onbekwaamheid van de schuldenaar, …) 
die de omzeiling van de wettelijke, voorafgaande uitstelbevoegdheid van de 
rechter kunnen verantwoorden. In een uitdrukkelijk ontbindend beding hoeft 
men de voorwaarden voor de ontbinding op partijverklaring niet strenger te 
maken en gelden die uitzonderlijke omstandigheden niet om zich op het be- 
ding te kunnen beroepen. 

 
 
D. Geoorloofdheid 

 
39. Principe en wettelijke uitzonderingen. Uitdrukkelijke ontbindende bedin- 
gen zijn in principe geoorloofd. Krachtens de wilsautonomie is het de contrac- 
tanten toegelaten om af te wijken van de aanvullende bepalingen uit art. 1184 
BW en om de preventieve rol van de rechter uit te schakelen159. Toch acht de 
wetgever het soms nodig om hun geldigheid op dwingende wijze uit te slui- 
ten wanneer hij zich van de voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter wil 
verzekeren. Dit is, bijvoorbeeld, het geval in de huur- (art. 1762bis BW) en de 
pachtcontracten (art. 29, lid 3 Pachtwet)160. In het kader van een consumenten- 
krediet wordt een uitdrukkelijk ontbindend beding slechts onder beperkende 
voorwaarden als geldig aanvaard (art. VII.105 WER (vroeger art. 29 WCK)). 

 
40. Onrechtstreekse beperkingen? De vraag of uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen toegelaten zijn, rijst ook telkens de wetgever op dwingende wijze 
bepaalde wijzen van beëindiging van een overeenkomst organiseert zonder 
evenwel het gemeen recht van artikel 1184 BW uit te sluiten. In de mate het 
beding afbreuk zou doen aan het ingevoerde beschermingsmechanisme, zal 
het uitdrukkelijk ontbindend beding ongeoorloofd zijn161. Dit is bijvoorbeeld 
het geval voor de arbeidsovereenkomst waar de wetgever de wijze van be- 
eindiging van deze overeenkomst regelt, i.h.b. met het ontslag om dringende 

 
 

159    Zie art. 1656 BW en Cass. 19 april 1979, Arr.Cass. 1978‐79, 984, noot, Pas. 1979, 981, RW 1979‐ 
80,  825,  TBH  1980,  440,  noot  Maussion,  RCJB  1981,  26,  met  noot  R. Butzler  en  M. Colpaert, 
“La  licéité  de  la  clause  résolutoire  expresse  dans  le  contrat  de  concession  exclusive”.  Zie  verder 
V. Pirson,  “Les  clauses  relatives  à  la  résolution  des  contrats”  in  Les  clauses  applicables  en  cas 
d’inexécution  des  obligations  contractuelles,  2001,  (93)  nr.  19;  S. Stijns,  De  gerechtelijke  en  de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 325 en 331; S. Stijns, “Uitdrukkelijk 
ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele 
clausules rond de  (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nr. 51; T. Tanghe, 
“Ontbindingsclausules” in Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1565; 
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations,  I,  2010, nrs. 595‐597; P. Wéry, Droit des obligations,  I, 
2011, nr. 751‐752. 

160 Zodra  het  gebruik  van  dergelijke  bedingen  in  een  contract  bij  wet  verboden  is,  kunnen  beide 
partijen van die bescherming genieten. Zo besliste het Hof van Cassatie dat artikel 1762bis BW het 
uitdrukkelijk ontbindend beding verbiedt ongeacht of het de huurder of de verhuurder sanctioneert: 
Cass. 24 maart 1994, Arr.Cass. 1994, 305, Pas. 1994, 304, JLMB 1994, 765 en RW 1995‐96, 1451, 
noot A. Van Oevelen. Zie verder over deze bepaling inzake (onroerende) huur: S. Stijns, S. Jansen en 
F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht”  in Handboek 
Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, (685) nrs. 41‐42 en 63‐68. 

161 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  52;  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules,  Gemeenrechtelijke  clausules, 
vol. 2, 2013, 1567. 
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het om een lijst die nadrukkelijk limitatief is, zal deze lijst aan de opgesomde 
wanprestaties een voldoende ernstig karakter geven (die een rechter nadien 
moeilijk(er) in vraag kan stellen) (zie hierover verder, nr. 52). Volgende voor- 
beelden van een dergelijk uitdrukkelijk ontbindend beding bevestigen dat 
het gaat om een ontbinding op loutere partijverklaring. 

 
Bv. “Het contract zal zonder de voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter door de 
benadeelde partij eigenmachtig kunnen worden ontbonden in geval van een ernstige 
contractuele tekortkoming van de medecontractant.” 

 
Bv.“Si le client ne respecte pas ses obligations, nous avons le droit, sans préjudice de nos 
autres droits, de rompre les contrats avec ce client sans demande en justice.” 

 
Bv. “De factor heeft het recht het contract eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen, 
indien de leverancier een ernstige inbreuk maakt op één der bepalingen van deze 
overeenkomst.”157 

 
 

C. Nut 
 

38. Komen tot een ware ontbinding op partijverklaring. Men zal vaststellen 
dat alle verschijningsvormen van het uitdrukkelijk ontbindend beding tot doel 
hebben de positie van de schuldeiser in een contract te versterken, minstens 
door elke twijfel over de ontbindbaarheid van het contract bij wanprestatie 
weg te nemen. Maar het voordeel van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
is het grootst bij de tweede verschijningsvorm, namelijk de bedingen waar- 
bij men een buitengerechtelijke of eenzijdige ontbinding mogelijk wil maken. 
Vanaf hier zullen wij ons in deze bijdrage op deze soort bedingen toeleggen. 

 
De bedingen willen de beslissing over de ontbinding in de handen van de 
schuldeiser – en niet van de rechter – laten en willen hem ook de apprecia- 
tie van de voldoende ernst van de tekortkoming toekennen. Het nut van deze 
uitdrukkelijk ontbindende bedingen houdt dus verband met de geschetste 
verschillende rol die de rechter toekomt bij een gerechtelijke resp. buiten- 
gerechtelijke wijze van ontbinden (zie hoger, nrs. 32-34). De achterliggende 
bedoeling van de partijen is meestal tweevoudig: vooreerst willen zij de voor- 
afgaandelijke rechterlijke tussenkomst omzeilen omwille van de trage proces- 
gang en de aanhoudende gerechtelijke achterstand; ten tweede willen zij, voor 
zover als mogelijk, de grote onzekerheid verbonden aan de ruime appreciatie- 
bevoegdheid van de rechter over de voldoende ernst van de tekortkoming en 
over de aangepaste sanctie, vermijden158. Dit tweevoudige doel zouden zij ook 
kunnen bereiken door een beroep te doen op het derde ontbindingsregime, 
de buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden. Gelet op 
de onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de aangehaalde arresten van 
het Hof van Cassatie over deze uitzonderlijke buitengerechtelijke ontbinding, 
blijft het aan te raden om uitdrukkelijk ontbindende bedingen te stipuleren. 
Daarbij komt nog dat de rechtspraak en de rechtsleer deze buitengerechtelij- 

 
 

157 Uit een factoringcontract: Antwerpen 26 februari 2001, TBH 2002, 618. 
158 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, 

in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 31; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 596; P. Wéry, Droit des obligations, I, 
2011, nr. 751. 
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ke ontbinding onderwerpen aan strenge voorwaarden, namelijk dat er uitzon- 
derlijke omstandigheden voorhanden moeten zijn (zoals hoogdringendheid, 
schadebeperkingsplicht, manifeste onbekwaamheid van de schuldenaar, …) 
die de omzeiling van de wettelijke, voorafgaande uitstelbevoegdheid van de 
rechter kunnen verantwoorden. In een uitdrukkelijk ontbindend beding hoeft 
men de voorwaarden voor de ontbinding op partijverklaring niet strenger te 
maken en gelden die uitzonderlijke omstandigheden niet om zich op het be- 
ding te kunnen beroepen. 

 
 
D. Geoorloofdheid 

 
39. Principe en wettelijke uitzonderingen. Uitdrukkelijke ontbindende bedin- 
gen zijn in principe geoorloofd. Krachtens de wilsautonomie is het de contrac- 
tanten toegelaten om af te wijken van de aanvullende bepalingen uit art. 1184 
BW en om de preventieve rol van de rechter uit te schakelen159. Toch acht de 
wetgever het soms nodig om hun geldigheid op dwingende wijze uit te slui- 
ten wanneer hij zich van de voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter wil 
verzekeren. Dit is, bijvoorbeeld, het geval in de huur- (art. 1762bis BW) en de 
pachtcontracten (art. 29, lid 3 Pachtwet)160. In het kader van een consumenten- 
krediet wordt een uitdrukkelijk ontbindend beding slechts onder beperkende 
voorwaarden als geldig aanvaard (art. VII.105 WER (vroeger art. 29 WCK)). 

 
40. Onrechtstreekse beperkingen? De vraag of uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen toegelaten zijn, rijst ook telkens de wetgever op dwingende wijze 
bepaalde wijzen van beëindiging van een overeenkomst organiseert zonder 
evenwel het gemeen recht van artikel 1184 BW uit te sluiten. In de mate het 
beding afbreuk zou doen aan het ingevoerde beschermingsmechanisme, zal 
het uitdrukkelijk ontbindend beding ongeoorloofd zijn161. Dit is bijvoorbeeld 
het geval voor de arbeidsovereenkomst waar de wetgever de wijze van be- 
eindiging van deze overeenkomst regelt, i.h.b. met het ontslag om dringende 

 
 

159    Zie art. 1656 BW en Cass. 19 april 1979, Arr.Cass. 1978‐79, 984, noot, Pas. 1979, 981, RW 1979‐ 
80,  825,  TBH  1980,  440,  noot  Maussion,  RCJB  1981,  26,  met  noot  R. Butzler  en  M. Colpaert, 
“La  licéité  de  la  clause  résolutoire  expresse  dans  le  contrat  de  concession  exclusive”.  Zie  verder 
V. Pirson,  “Les  clauses  relatives  à  la  résolution  des  contrats”  in  Les  clauses  applicables  en  cas 
d’inexécution  des  obligations  contractuelles,  2001,  (93)  nr.  19;  S. Stijns,  De  gerechtelijke  en  de 
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 325 en 331; S. Stijns, “Uitdrukkelijk 
ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele 
clausules rond de  (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nr. 51; T. Tanghe, 
“Ontbindingsclausules” in Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1565; 
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations,  I,  2010, nrs. 595‐597; P. Wéry, Droit des obligations,  I, 
2011, nr. 751‐752. 

160 Zodra  het  gebruik  van  dergelijke  bedingen  in  een  contract  bij  wet  verboden  is,  kunnen  beide 
partijen van die bescherming genieten. Zo besliste het Hof van Cassatie dat artikel 1762bis BW het 
uitdrukkelijk ontbindend beding verbiedt ongeacht of het de huurder of de verhuurder sanctioneert: 
Cass. 24 maart 1994, Arr.Cass. 1994, 305, Pas. 1994, 304, JLMB 1994, 765 en RW 1995‐96, 1451, 
noot A. Van Oevelen. Zie verder over deze bepaling inzake (onroerende) huur: S. Stijns, S. Jansen en 
F. Peeraer, “Schorsing en beëindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht”  in Handboek 
Algemeen Huurrecht in Reeks Huurrecht, 2015, (685) nrs. 41‐42 en 63‐68. 

161 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  52;  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules,  Gemeenrechtelijke  clausules, 
vol. 2, 2013, 1567. 
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reden. Het stipuleren van bedingen die de dringende ontslagredenen zouden 
opsommen in een arbeidsovereenkomst, is dan ook verboden omdat het de 
bijzondere, beschermende arbeidswetgeving zou omzeilen162. 

 
Inzake alleenverkoopconcessies van onbepaalde duur heeft het Hof van Cas- 
satie daarentegen terecht beslist dat de bepalingen van de wet van 27 juli 1961 
(thans art. X.36 WER) het gemeen recht inzake ontbinding bij wanprestatie en 
de uitdrukkelijk ontbindende bedingen onverlet laten. Deze wet regelt im- 
mers enkel de eenzijdige opzegging zonder foutmotief. Zij raakt niet aan het 
gemeen recht inzake sanctionering van wanprestaties en uitdrukkelijk ontbin- 
dende bedingen blijven toegelaten163. Het regime van de gemeenrechtelijke 
ontbindende voorwaarde blijft eveneens onverkort gelden164. 

 
Men komt tot een vergelijkbaar maar genuanceerder besluit bij het lezen van de 
regels aangaande de handelsagentuurovereenkomsten in art. X.16 en 17 WER (de 
vroegere art. 18 en 19 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen- 
tuurovereenkomst). Deze bepalingen regelen, enerzijds, de eenzijdige opzegging 
(zonder foutmotief) (art. X.16 WER) en, anderzijds, een wettelijke mogelijkheid om 
de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden (art. X.17 WER). Deze laatste be- 
paling stelt immers dat elke partij de overeenkomst ‘zonder opzegging’ of voor het 
verstrijken van de termijn mag beëindigen “wanneer uitzonderlijke omstandigheden 
elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief on- 
mogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekortkomt in haar verplichtingen” 
(vroeger art. 19, laatste lid van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen- 
tuurovereenkomst). Deze bepaling is dus een wettelijk erkende buitengerechtelijke 
ontbinding. Een tegenstrijdig beding is enkel verboden indien het afwijkt van die 
mogelijkheid “ten nadele van de handelsagent”. Men kan dus zeggen dat uitdrukkelijk 
ontbindende bedingen niet uitgesloten zijn zolang zij niet in het nadeel zijn van de 
handelsagent. Bevatten zij een lijst van concrete tekortkomingen die ernstig zijn en 
een buitengerechtelijke ontbinding enkel rechtvaardigen na bijvoorbeeld een inge- 
brekestelling met een redelijke remediëringstermijn, is dit niet in het nadeel van de 
handelsagent. 

 
Het hof van beroep te Brussel diende zich in een arrest van 26 februari 2013 te bui- 
gen over deze materie165. In een handelsagentuurovereenkomst (onder gelding van 
de WHA) was een uitdrukkelijk ontbindend beding bedongen dat bepaalde “dat elke 
partij de overeenkomst met een kennisgeving aan de andere partij mag beëindigen 
met onmiddellijke ingang in een aantal in dit artikel opgesomde gevallen”. In dit geval 
maakte de agent zich schuldig aan een aantal ernstige tekortkomingen waardoor de 
principaal zijn vertrouwen in zijn agent volledig en definitief was verloren. De princi- 
paal maakte eenzijdig een einde aan het contract door een beroep te doen op art. 19, 
laatste lid van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 
(thans art.X.17 WER). De agent voerde aan dat de principaal enkel nog kon ontbin- 
den op grond van het uitdrukkelijk ontbindend beding en niet meer op grond van 
art. 19 WHA. Vooreerst stelt het hof van beroep terecht vast dat het opnemen van een 
uitdrukkelijk ontbindend beding in de agentuurovereenkomst niet betekent dat de 
principaal afstand heeft gedaan van de mogelijkheid om zich op art. 19 WHA te beroe- 
pen. De schuldeiser kan nog opteren voor de wettelijk geboden buitengerechtelijke 
ontbinding. Bovendien, zo stelt het hof van beroep, handelt het uitdrukkelijk ontbin- 

 
 

162 Maar bepaalde ontbindende voorwaarden die niet uitsluitend afhangen van de beslissing van de 
werkgever en die de dwingende ontslagregels niet ondermijnen, zijn wel toegelaten: Arbh. Bergen 
14 oktober 2014, JLMB 2015, 656. 

163    Cass. 19 april 1979, Arr.Cass. 1978‐79, 984, noot, Pas. 1979, 981, RW 1979‐80, 825, TBH 1980, 440, 
noot Maussion, RCJB 1981, 26, met noot R. Butzler en M. Colpaert. 

164    Cass. 30 juni 1995, Arr.Cass. 1985, 707, Pas. 1995, 724 en RW 1995‐96, 829. 
165    Brussel 26 februari 2013, RABG 2015, 608. 
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dend beding in casu niet over “ernstige tekortkomingen” en verleent het niet aan de 
principaal de mogelijkheid om het contract in de opgesomde gevallen daadwerkelijk 
“met onmiddellijke ingang” te beëindigen. Het uitdrukkelijk ontbindend beding be- 
paalde inderdaad dat de nalatige partij die tekort komt aan een van haar contractuele 
verplichtingen bij ingebrekestelling een termijn van 30 dagen moet krijgen om aan 
de inbreuk te verhelpen.Voor het hof waren de verweten wanprestaties ernstig, waar- 
door de principaal zijn vertrouwen volledig en definitief had verloren in de agent, 
zodat de principaal hier een beroep mocht doen op art. 19 WHA166. 

 
41. Onrechtmatig beding? Vermelden we ten slotte dat ook de lijst der on- 
rechtmatige bedingen uit het art.VI.83 WER geen rechtstreeks verbod bevat op 
het stipuleren van uitdrukkelijk ontbindende bedingen167. Maar men kan niet 
uitsluiten dat een rechter een uitdrukkelijk ontbindend beding of een com- 
binatie van dergelijk beding met bijvoorbeeld een schadebeding en/of een 
vrijstelling van elke ingebrekestelling, in strijd zou achten met de algemene 
toetsingsnorm van art. I.8.22° WER (vroeger art. 31 WHPC en art. 2, 28° WMPC) 
indien het een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van 
de partijen ten nadele van de consument168. 

 
 
E. Verbintenisrechtelijke kenmerken 

 
42. Twee wezenlijke kenmerken van het beding. Een uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding dat een buitengerechtelijke ontbindingsmogelijkheid wil orga- 
niseren, bevat steeds twee kenmerkende elementen: (1) de ontbinding moet 
afhankelijk worden gemaakt van een toerekenbare niet-nakoming door een der 
partijen en (2) de beslissing hierover moet volledig in handen worden gege- 
ven van de wederpartij, die dan eigenmachtig of eenzijdig kan beslissen om het 
contract te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op de rechter169. 

 
 

166 In een andere bijdrage hebben we al op een verwante vraag geantwoord, te weten of de schuldeiser 
in  het  gemeen  recht  zich  op  het  uitzonderingsregime  uit  de  rechtspraak  en  de  rechtsleer  mag 
beroepen  terwijl  het  contract  voorziet  in  een uitdrukkelijk  ontbindend beding  (in  de WHA  is  het 
uitzonderingsregime wettelijk geregeld en toegekend!)). Ons antwoord naar gemeen recht geldt nog 
steeds: “Deze keuze lijkt ons minder evident omdat de partijen, door een uitdrukkelijk ontbindend 
beding te stipuleren, zelf vorm hebben gegeven aan de mogelijkheid van een buitengerechtelijke 
ontbinding. Door de verbindende kracht van hun contract, zijn zij in de regel ertoe gehouden om de 
voorwaarden van het uitdrukkelijk ontbindend beding na te  leven. Enkel  in geval het uitdrukkelijk 
ontbindend  beding  een  voorwaarde  zou  bevatten,  zoals  een  voorafgaande  ingebrekestelling met 
een remediëringstermijn van 30 of 60 dagen, die niet te verenigen is met de concrete situatie van 
partijen ingevolge de ernstige wanprestatie (bv. hoogdringendheid), kan de benadeelde schuldeiser 
trachten  een  beroep  op  het  uitzonderingsregime  te  rechtvaardigen.”  (S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk 
ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele 
clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nr. 54). 

167 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  53;  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules,  Gemeenrechtelijke  clausules, 
vol. 2, 2013, 1566. 

168 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  53;  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules,  Gemeenrechtelijke  clausules, 
vol. 2, 2013, 1565‐1566. 

169 L.  Demeyere,  “Ontbindingsbedingen”  in  Nuttige  tips  voor  goede  contracten,  2004,  (80)  nr.  8; 
V. Pirson,  “Les  clauses  relatives  à  la  résolution  des  contrats”  in  Les  clauses  applicables  en  cas 
d’inexécution  des  obligations  contractuelles,  2001,  (93),  107  en  109;  S. Stijns,  C. Goethals  en 
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reden. Het stipuleren van bedingen die de dringende ontslagredenen zouden 
opsommen in een arbeidsovereenkomst, is dan ook verboden omdat het de 
bijzondere, beschermende arbeidswetgeving zou omzeilen162. 

 
Inzake alleenverkoopconcessies van onbepaalde duur heeft het Hof van Cas- 
satie daarentegen terecht beslist dat de bepalingen van de wet van 27 juli 1961 
(thans art. X.36 WER) het gemeen recht inzake ontbinding bij wanprestatie en 
de uitdrukkelijk ontbindende bedingen onverlet laten. Deze wet regelt im- 
mers enkel de eenzijdige opzegging zonder foutmotief. Zij raakt niet aan het 
gemeen recht inzake sanctionering van wanprestaties en uitdrukkelijk ontbin- 
dende bedingen blijven toegelaten163. Het regime van de gemeenrechtelijke 
ontbindende voorwaarde blijft eveneens onverkort gelden164. 

 
Men komt tot een vergelijkbaar maar genuanceerder besluit bij het lezen van de 
regels aangaande de handelsagentuurovereenkomsten in art. X.16 en 17 WER (de 
vroegere art. 18 en 19 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen- 
tuurovereenkomst). Deze bepalingen regelen, enerzijds, de eenzijdige opzegging 
(zonder foutmotief) (art. X.16 WER) en, anderzijds, een wettelijke mogelijkheid om 
de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden (art. X.17 WER). Deze laatste be- 
paling stelt immers dat elke partij de overeenkomst ‘zonder opzegging’ of voor het 
verstrijken van de termijn mag beëindigen “wanneer uitzonderlijke omstandigheden 
elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief on- 
mogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekortkomt in haar verplichtingen” 
(vroeger art. 19, laatste lid van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen- 
tuurovereenkomst). Deze bepaling is dus een wettelijk erkende buitengerechtelijke 
ontbinding. Een tegenstrijdig beding is enkel verboden indien het afwijkt van die 
mogelijkheid “ten nadele van de handelsagent”. Men kan dus zeggen dat uitdrukkelijk 
ontbindende bedingen niet uitgesloten zijn zolang zij niet in het nadeel zijn van de 
handelsagent. Bevatten zij een lijst van concrete tekortkomingen die ernstig zijn en 
een buitengerechtelijke ontbinding enkel rechtvaardigen na bijvoorbeeld een inge- 
brekestelling met een redelijke remediëringstermijn, is dit niet in het nadeel van de 
handelsagent. 

 
Het hof van beroep te Brussel diende zich in een arrest van 26 februari 2013 te bui- 
gen over deze materie165. In een handelsagentuurovereenkomst (onder gelding van 
de WHA) was een uitdrukkelijk ontbindend beding bedongen dat bepaalde “dat elke 
partij de overeenkomst met een kennisgeving aan de andere partij mag beëindigen 
met onmiddellijke ingang in een aantal in dit artikel opgesomde gevallen”. In dit geval 
maakte de agent zich schuldig aan een aantal ernstige tekortkomingen waardoor de 
principaal zijn vertrouwen in zijn agent volledig en definitief was verloren. De princi- 
paal maakte eenzijdig een einde aan het contract door een beroep te doen op art. 19, 
laatste lid van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 
(thans art.X.17 WER). De agent voerde aan dat de principaal enkel nog kon ontbin- 
den op grond van het uitdrukkelijk ontbindend beding en niet meer op grond van 
art. 19 WHA. Vooreerst stelt het hof van beroep terecht vast dat het opnemen van een 
uitdrukkelijk ontbindend beding in de agentuurovereenkomst niet betekent dat de 
principaal afstand heeft gedaan van de mogelijkheid om zich op art. 19 WHA te beroe- 
pen. De schuldeiser kan nog opteren voor de wettelijk geboden buitengerechtelijke 
ontbinding. Bovendien, zo stelt het hof van beroep, handelt het uitdrukkelijk ontbin- 

 
 

162 Maar bepaalde ontbindende voorwaarden die niet uitsluitend afhangen van de beslissing van de 
werkgever en die de dwingende ontslagregels niet ondermijnen, zijn wel toegelaten: Arbh. Bergen 
14 oktober 2014, JLMB 2015, 656. 

163    Cass. 19 april 1979, Arr.Cass. 1978‐79, 984, noot, Pas. 1979, 981, RW 1979‐80, 825, TBH 1980, 440, 
noot Maussion, RCJB 1981, 26, met noot R. Butzler en M. Colpaert. 

164    Cass. 30 juni 1995, Arr.Cass. 1985, 707, Pas. 1995, 724 en RW 1995‐96, 829. 
165    Brussel 26 februari 2013, RABG 2015, 608. 
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dend beding in casu niet over “ernstige tekortkomingen” en verleent het niet aan de 
principaal de mogelijkheid om het contract in de opgesomde gevallen daadwerkelijk 
“met onmiddellijke ingang” te beëindigen. Het uitdrukkelijk ontbindend beding be- 
paalde inderdaad dat de nalatige partij die tekort komt aan een van haar contractuele 
verplichtingen bij ingebrekestelling een termijn van 30 dagen moet krijgen om aan 
de inbreuk te verhelpen.Voor het hof waren de verweten wanprestaties ernstig, waar- 
door de principaal zijn vertrouwen volledig en definitief had verloren in de agent, 
zodat de principaal hier een beroep mocht doen op art. 19 WHA166. 

 
41. Onrechtmatig beding? Vermelden we ten slotte dat ook de lijst der on- 
rechtmatige bedingen uit het art.VI.83 WER geen rechtstreeks verbod bevat op 
het stipuleren van uitdrukkelijk ontbindende bedingen167. Maar men kan niet 
uitsluiten dat een rechter een uitdrukkelijk ontbindend beding of een com- 
binatie van dergelijk beding met bijvoorbeeld een schadebeding en/of een 
vrijstelling van elke ingebrekestelling, in strijd zou achten met de algemene 
toetsingsnorm van art. I.8.22° WER (vroeger art. 31 WHPC en art. 2, 28° WMPC) 
indien het een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van 
de partijen ten nadele van de consument168. 

 
 
E. Verbintenisrechtelijke kenmerken 

 
42. Twee wezenlijke kenmerken van het beding. Een uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding dat een buitengerechtelijke ontbindingsmogelijkheid wil orga- 
niseren, bevat steeds twee kenmerkende elementen: (1) de ontbinding moet 
afhankelijk worden gemaakt van een toerekenbare niet-nakoming door een der 
partijen en (2) de beslissing hierover moet volledig in handen worden gege- 
ven van de wederpartij, die dan eigenmachtig of eenzijdig kan beslissen om het 
contract te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op de rechter169. 

 
 

166 In een andere bijdrage hebben we al op een verwante vraag geantwoord, te weten of de schuldeiser 
in  het  gemeen  recht  zich  op  het  uitzonderingsregime  uit  de  rechtspraak  en  de  rechtsleer  mag 
beroepen  terwijl  het  contract  voorziet  in  een uitdrukkelijk  ontbindend beding  (in  de WHA  is  het 
uitzonderingsregime wettelijk geregeld en toegekend!)). Ons antwoord naar gemeen recht geldt nog 
steeds: “Deze keuze lijkt ons minder evident omdat de partijen, door een uitdrukkelijk ontbindend 
beding te stipuleren, zelf vorm hebben gegeven aan de mogelijkheid van een buitengerechtelijke 
ontbinding. Door de verbindende kracht van hun contract, zijn zij in de regel ertoe gehouden om de 
voorwaarden van het uitdrukkelijk ontbindend beding na te  leven. Enkel  in geval het uitdrukkelijk 
ontbindend  beding  een  voorwaarde  zou  bevatten,  zoals  een  voorafgaande  ingebrekestelling met 
een remediëringstermijn van 30 of 60 dagen, die niet te verenigen is met de concrete situatie van 
partijen ingevolge de ernstige wanprestatie (bv. hoogdringendheid), kan de benadeelde schuldeiser 
trachten  een  beroep  op  het  uitzonderingsregime  te  rechtvaardigen.”  (S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk 
ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele 
clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nr. 54). 

167 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  53;  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules,  Gemeenrechtelijke  clausules, 
vol. 2, 2013, 1566. 

168 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  53;  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules,  Gemeenrechtelijke  clausules, 
vol. 2, 2013, 1565‐1566. 

169 L.  Demeyere,  “Ontbindingsbedingen”  in  Nuttige  tips  voor  goede  contracten,  2004,  (80)  nr.  8; 
V. Pirson,  “Les  clauses  relatives  à  la  résolution  des  contrats”  in  Les  clauses  applicables  en  cas 
d’inexécution  des  obligations  contractuelles,  2001,  (93),  107  en  109;  S. Stijns,  C. Goethals  en 
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Bv. “In geval van zware tekortkoming door een partij aan haar contractuele verplichtin- 
gen, zal de andere partij haar voorafgaandelijk in gebreke stellen om, naargelang het 
geval, een einde te stellen aan de foutieve handeling binnen de 14 kalenderdagen na de 
ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Indien de foutieve partij niet binnen deze 
termijn een einde heeft gesteld aan de foutieve handeling of de toestand niet heeft her- 
steld, zal de andere partij gerechtigd zijn, ofwel de gerechtelijke ontbinding van de over- 
eenkomst te vragen aan de rechter of de gedwongen uitvoering van de niet-uitgevoerde 
verplichting. In de gevallen vermeld in Art. (…) kan de benadeelde partij bovendien 
verkiezen om de concessie onmiddellijk ontbonden te verklaren mits een kennisgeving 
aan de tegenpartij, zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter en zonder afbreuk 
te doen aan zijn recht op een aanvullende schadevergoeding”. 

 
Deze twee kenmerken zullen van beslissend belang zijn bij de interpretatie 
van een onduidelijke clausule. Zonder stil te staan bij de bewoordingen van 
het beding, gaan de rechters op zoek naar de bedoeling van partijen om de 
preventieve tussenkomst van de rechter bij een wanprestatie uit te sluiten. 
Hoewel destijds voorgestaan door een deel van de doctrine, eist de heden- 
daagse rechtspraak geenszins dat de tussenkomst van de rechter uitdrukkelijk 
of in sacramentele bewoordingen zou worden uitgesloten. Men denkt soms, 
volkomen ten onrechte, dat de clausule moet vooropstellen dat de ontbinding 
“van rechtswege” zal intreden bij een wanprestatie. Deze uitdrukking is zeker 
te mijden want ze is onjuist en misleidend nu zij ten onrechte suggereert dat 
het uitdrukkelijk ontbindend beding automatisch werkt bij het intreden van de 
wanprestatie, zoals bij een ontbindende voorwaarde, zonder enig beslissings- 
recht in hoofde van de schuldeiser170. 

 
Het volstaat dat de bedoeling van de partijen om een eenzijdige ontbindings- 
bevoegdheid aan een van de partijen toe te kennen, ondubbelzinnig blijkt, on- 
geacht de gekozen termen171. In de praktijk ontmoet men dan ook een zeer 
variabele terminologie. Volgende uitdrukkingen zijn o.i. duidelijk: “zonder 
preventief beroep op de rechter”; “zonder voorafgaandelijke rechterlijke tus- 
senkomst”; “sans nécessité d’une procédure judiciaire”; “sans que l’intervention 
du tribunal ne soit requise”. De rechtspraak stelt zich soepel op. Zo werden 

 
 
 
 

 

S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten”  in 
Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  23;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nr. 32; S. Stijns, “La dissolution du contrat 
par  un  acte  unilatéral  en  cas  de  faute  dans  l’exécution  ou  de  vice  de  formation”  in  La  volonté 
unilatérale dans le contrat, 2008, (325), nr. 22‐23; S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 330, 339 en 342; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, 
nr. 753. 

170 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  S.  Stijns  en  K.  Vanderschot  (eds.),  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de 
beëindiging  van  contracten, Antwerpen,  Intersentia,  2006,  (77)  nr.  33;  S. Stijns, De  gerechtelijke 
en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten,  1994,  nrs.  329  en  340;  T.  Tanghe, 
“Ontbindingsclausules” in Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1569. 

171 Rb. Hasselt 28 oktober 1999, TBBR 2000, 111. V. Pirson, “Les clauses relatives à  la résolution des 
contrats”  in Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, 2001,  (93) 
nr. 25; S. Stijns, “La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de  faute dans  l’exécution 
ou de vice de formation” in La volonté unilatérale dans le contrat, 2008, (325), nr. 26; S. Stijns, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nr. 338. 
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volgende bedingen gekwalificeerd als een uitdrukkelijk ontbindend beding, 
ondanks de onzekere formulering172: 

 
Bv. “de schuldeiser mag: 

 
- de koop nietig en onbestaand verklaren” (réputer la vente nulle et non avenue)173 

 
- zich terugtrekken uit het contract” (le créancier pourra se départir du contrat) 

 
- zich beschouwen als bevrijd van zijn verbintenissen” (se considérer comme dégagé)174 

 
Volgend beding is daarentegen onduidelijk (omwille van het gebruik van “ver- 
nietigen”) en ontoereikend (geen duidelijke bedoeling om eigenmachtig of 
zonder beroep op de rechter te ontbinden): 

 
Bv. “Nous gardons la faculté, au cas où nous ne serions pas satisfaits des fournitures, 
d’annuler le marché et de nous approvisionner ailleurs d’office, pour le compte du four- 
nisseur au prix normalement pratiqué au moment de l’annulation.” 

 
43. Bevoegdheid tot het nemen van een partijbeslissing. In de meerderheid 
der gevallen verleent een uitdrukkelijk ontbindend beding aan een of aan 
beide partijen de bevoegdheid om zonder voorafgaand beroep op de rechter 
eigenmachtig en dus buitengerechtelijk het contract te ontbinden in een geval 
van wanprestatie door de schuldenaar. Het gaat dus om een clausule die aan 
de schuldeiser de bevoegdheid verleent tot het nemen van een partijbeslis- 
sing175. Net als bij een opzegbeding (zie hoger, nr. 13) hebben we ook hier te 
maken met een contractueel beding dat aan een of aan beide contractanten de 
bevoegdheid geeft om eenzijdig te beslissen over de inhoud van de rechten en 
de plichten van de wederpartij of om deze te wijzigen176. Bij een uitdrukkelijk 
ontbindend beding verkrijgt de schuldeiser immers de bevoegdheid om bij 
wanprestatie eenzijdig te beslissen over de beëindiging van het contract. Dit 

 
 
 

 

172 Ook  volgend  beding werd  gekwalificeerd  als  een  geldig  uitdrukkelijk  ontbindend  beding,  hoewel 
wij dit niet  kunnen onderschrijven:  “De concessie  zal  in geval  van wanprestatie waardeloos  zijn” 
(Kh. Brussel 22 november 1985, TBH 1987, 120). Zie ook de kwalificatie als uitdrukkelijk ontbindend 
beding  van  een  clausule  die  het  keuzerecht  herhaalt  voor  het  geval  van  niet‐afhaling  van  het 
gekochte voertuig, zonder evenwel een eenzijdige beslissingsmacht aan de verkoper te geven: Kh. 
Bergen 25 januari 2000, RRD 2000, 324. 

173 Luik 24 april 1989, JLMB 1990, 470, Rev.not.b. 1990, 169. Vergelijk met Bergen 20 oktober 1997, TBH 
1999, 496; Bergen 17 januari 1994, RRD 1994, 196; Brussel 24 februari 1989, JLMB 1990, 616. 

174 Rb. Nijvel 13 december 1988, JLMB 1990, 1242, noot Herinne, Rev.not.b. 1991, 403. Zie ook Luik 
27 november 2000, JT 2001, 736 (“sera délié de tout engagement”). 

175 Zie al eerder  in die zin S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht 
van de (kort geding)rechter”, TBH 1996, (100), nrs. 24‐27. 

176 De bevoegdheid tot het nemen van een partijbeslissing kan ook voortvloeien uit een wettelijke of 
een  statutaire  bepaling.  Zie  verder  J. Ronse,  “Marginale  toetsing  in  het  privaatrecht”,  TPR  1977, 
212;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1, 2005,  nr.  135;  Stijns,  “Abus, mais  de  quel(s) 
droits(s)? Réflexions sur  l’exécution de bonne foi des contrats et  l’abus de droits contractuels”,  JT 
1990, p. 42, nr. 3.4.5.; K. Vanderschot, “De sanctionering van abusieve partijbeslissingen genomen 
bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede 
trouw”, TBBR 2005, (87), nr. 1; K. Vanderschot, “De bindende derdenbeslissing en de partijbeslissing 
in België en Nederland” in J. Smits en S. Stijns (red.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar 
Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (425), nr. 19, p. 442. 
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Bv. “In geval van zware tekortkoming door een partij aan haar contractuele verplichtin- 
gen, zal de andere partij haar voorafgaandelijk in gebreke stellen om, naargelang het 
geval, een einde te stellen aan de foutieve handeling binnen de 14 kalenderdagen na de 
ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Indien de foutieve partij niet binnen deze 
termijn een einde heeft gesteld aan de foutieve handeling of de toestand niet heeft her- 
steld, zal de andere partij gerechtigd zijn, ofwel de gerechtelijke ontbinding van de over- 
eenkomst te vragen aan de rechter of de gedwongen uitvoering van de niet-uitgevoerde 
verplichting. In de gevallen vermeld in Art. (…) kan de benadeelde partij bovendien 
verkiezen om de concessie onmiddellijk ontbonden te verklaren mits een kennisgeving 
aan de tegenpartij, zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter en zonder afbreuk 
te doen aan zijn recht op een aanvullende schadevergoeding”. 

 
Deze twee kenmerken zullen van beslissend belang zijn bij de interpretatie 
van een onduidelijke clausule. Zonder stil te staan bij de bewoordingen van 
het beding, gaan de rechters op zoek naar de bedoeling van partijen om de 
preventieve tussenkomst van de rechter bij een wanprestatie uit te sluiten. 
Hoewel destijds voorgestaan door een deel van de doctrine, eist de heden- 
daagse rechtspraak geenszins dat de tussenkomst van de rechter uitdrukkelijk 
of in sacramentele bewoordingen zou worden uitgesloten. Men denkt soms, 
volkomen ten onrechte, dat de clausule moet vooropstellen dat de ontbinding 
“van rechtswege” zal intreden bij een wanprestatie. Deze uitdrukking is zeker 
te mijden want ze is onjuist en misleidend nu zij ten onrechte suggereert dat 
het uitdrukkelijk ontbindend beding automatisch werkt bij het intreden van de 
wanprestatie, zoals bij een ontbindende voorwaarde, zonder enig beslissings- 
recht in hoofde van de schuldeiser170. 

 
Het volstaat dat de bedoeling van de partijen om een eenzijdige ontbindings- 
bevoegdheid aan een van de partijen toe te kennen, ondubbelzinnig blijkt, on- 
geacht de gekozen termen171. In de praktijk ontmoet men dan ook een zeer 
variabele terminologie. Volgende uitdrukkingen zijn o.i. duidelijk: “zonder 
preventief beroep op de rechter”; “zonder voorafgaandelijke rechterlijke tus- 
senkomst”; “sans nécessité d’une procédure judiciaire”; “sans que l’intervention 
du tribunal ne soit requise”. De rechtspraak stelt zich soepel op. Zo werden 

 
 
 
 

 

S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering bij meerpartijenovereenkomsten”  in 
Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  23;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nr. 32; S. Stijns, “La dissolution du contrat 
par  un  acte  unilatéral  en  cas  de  faute  dans  l’exécution  ou  de  vice  de  formation”  in  La  volonté 
unilatérale dans le contrat, 2008, (325), nr. 22‐23; S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 330, 339 en 342; P. Wéry, Droit des obligations, I, 2011, 
nr. 753. 

170 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  S.  Stijns  en  K.  Vanderschot  (eds.),  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de 
beëindiging  van  contracten, Antwerpen,  Intersentia,  2006,  (77)  nr.  33;  S. Stijns, De  gerechtelijke 
en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten,  1994,  nrs.  329  en  340;  T.  Tanghe, 
“Ontbindingsclausules” in Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1569. 

171 Rb. Hasselt 28 oktober 1999, TBBR 2000, 111. V. Pirson, “Les clauses relatives à  la résolution des 
contrats”  in Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, 2001,  (93) 
nr. 25; S. Stijns, “La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de  faute dans  l’exécution 
ou de vice de formation” in La volonté unilatérale dans le contrat, 2008, (325), nr. 26; S. Stijns, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nr. 338. 
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volgende bedingen gekwalificeerd als een uitdrukkelijk ontbindend beding, 
ondanks de onzekere formulering172: 

 
Bv. “de schuldeiser mag: 

 
- de koop nietig en onbestaand verklaren” (réputer la vente nulle et non avenue)173 

 
- zich terugtrekken uit het contract” (le créancier pourra se départir du contrat) 

 
- zich beschouwen als bevrijd van zijn verbintenissen” (se considérer comme dégagé)174 

 
Volgend beding is daarentegen onduidelijk (omwille van het gebruik van “ver- 
nietigen”) en ontoereikend (geen duidelijke bedoeling om eigenmachtig of 
zonder beroep op de rechter te ontbinden): 

 
Bv. “Nous gardons la faculté, au cas où nous ne serions pas satisfaits des fournitures, 
d’annuler le marché et de nous approvisionner ailleurs d’office, pour le compte du four- 
nisseur au prix normalement pratiqué au moment de l’annulation.” 

 
43. Bevoegdheid tot het nemen van een partijbeslissing. In de meerderheid 
der gevallen verleent een uitdrukkelijk ontbindend beding aan een of aan 
beide partijen de bevoegdheid om zonder voorafgaand beroep op de rechter 
eigenmachtig en dus buitengerechtelijk het contract te ontbinden in een geval 
van wanprestatie door de schuldenaar. Het gaat dus om een clausule die aan 
de schuldeiser de bevoegdheid verleent tot het nemen van een partijbeslis- 
sing175. Net als bij een opzegbeding (zie hoger, nr. 13) hebben we ook hier te 
maken met een contractueel beding dat aan een of aan beide contractanten de 
bevoegdheid geeft om eenzijdig te beslissen over de inhoud van de rechten en 
de plichten van de wederpartij of om deze te wijzigen176. Bij een uitdrukkelijk 
ontbindend beding verkrijgt de schuldeiser immers de bevoegdheid om bij 
wanprestatie eenzijdig te beslissen over de beëindiging van het contract. Dit 

 
 
 

 

172 Ook  volgend  beding werd  gekwalificeerd  als  een  geldig  uitdrukkelijk  ontbindend  beding,  hoewel 
wij dit niet  kunnen onderschrijven:  “De concessie  zal  in geval  van wanprestatie waardeloos  zijn” 
(Kh. Brussel 22 november 1985, TBH 1987, 120). Zie ook de kwalificatie als uitdrukkelijk ontbindend 
beding  van  een  clausule  die  het  keuzerecht  herhaalt  voor  het  geval  van  niet‐afhaling  van  het 
gekochte voertuig, zonder evenwel een eenzijdige beslissingsmacht aan de verkoper te geven: Kh. 
Bergen 25 januari 2000, RRD 2000, 324. 

173 Luik 24 april 1989, JLMB 1990, 470, Rev.not.b. 1990, 169. Vergelijk met Bergen 20 oktober 1997, TBH 
1999, 496; Bergen 17 januari 1994, RRD 1994, 196; Brussel 24 februari 1989, JLMB 1990, 616. 

174 Rb. Nijvel 13 december 1988, JLMB 1990, 1242, noot Herinne, Rev.not.b. 1991, 403. Zie ook Luik 
27 november 2000, JT 2001, 736 (“sera délié de tout engagement”). 

175 Zie al eerder  in die zin S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht 
van de (kort geding)rechter”, TBH 1996, (100), nrs. 24‐27. 

176 De bevoegdheid tot het nemen van een partijbeslissing kan ook voortvloeien uit een wettelijke of 
een  statutaire  bepaling.  Zie  verder  J. Ronse,  “Marginale  toetsing  in  het  privaatrecht”,  TPR  1977, 
212;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1, 2005,  nr.  135;  Stijns,  “Abus, mais  de  quel(s) 
droits(s)? Réflexions sur  l’exécution de bonne foi des contrats et  l’abus de droits contractuels”,  JT 
1990, p. 42, nr. 3.4.5.; K. Vanderschot, “De sanctionering van abusieve partijbeslissingen genomen 
bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede 
trouw”, TBBR 2005, (87), nr. 1; K. Vanderschot, “De bindende derdenbeslissing en de partijbeslissing 
in België en Nederland” in J. Smits en S. Stijns (red.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar 
Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (425), nr. 19, p. 442. 
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is een voorbeeld van contractueel toegekende bevoegdheid tot partijbeslis- 
sing177. 

 
44. Gevolgen van de kwalificatie van de eenzijdige ontbindingsbeslissing als 
een partijbeslissing. Deze kwalificatie heeft een aantal gevolgen die reeds ge- 
schetst werden bij de opzegbedingen (zie hoger, nr. 13)178. Hier lopen opzeg- 
bedingen en uitdrukkelijk ontbindende bedingen gelijk. Zo wordt het duide- 
lijk dat de ontbinding krachtens een uitdrukkelijk ontbindend beding nooit 
automatisch zal intreden bij de wanprestatie vermits zij steeds een beslissing 
veronderstelt (in dit geval een beslissing om te ontbinden). De schuldeiser is 
trouwens niet verplicht om te ontbinden en kan ook beslissen om zich niet op 
het beding te beroepen. Vervolgens is het logisch dat men een kennisgeving 
vereist van die beslissing aan de schuldenaar. Ten slotte – en dit is het belang- 
rijkste gevolg van deze kwalificatie – zal de genomen partijbeslissing, i.c. de 
ontbindingsbeslissing, a posteriori door een rechter getoetst kunnen worden 
op haar redelijkheid. De rechter kan hier zo nodig zijn marginale redelijk- 
heidstoetsing of zgn. matigingsbevoegdheid uitoefenen in geval van rechts- 
misbruik van de ontbindingsbevoegdheid (zie verder, nr. 58 e.v.). 

 
45. Facultatief karakter, ook wegens behoud van het keuzerecht. Een geoor- 
loofd uitdrukkelijk ontbindend beding zal pas effect hebben indien de be- 
nadeelde schuldeiser, bij het vaststellen van een wanprestatie, de beslissing 
neemt om het contract te beëindigen, zonder de rechter te vatten. Als beslis- 
singsbevoegde contractant is hij dus verplicht een beslissing te nemen ten- 
einde het beding uitwerking te geven. Dit volgt vooreerst uit de vaststelling dat 
het om een bevoegdheid gaat tot het nemen van een partijbeslissing, zodat het 
beding nooit automatisch in werking zal treden, louter door het optreden van 
een wanprestatie. Dit volgt ook uit de omstandigheid dat een schuldeiser die 
het voordeel kan genieten van een uitdrukkelijk ontbindend beding, blijft be- 
schikken over zijn keuzerecht tussen de uitvoering en de ontbinding. Hij moet 
dan ook een beslissing nemen over welke optie hij verkiest. De schuldeiser 
behoudt zijn keuzerecht en hij kan zelfs opteren voor de gedwongen nakoming 
van het contract179. Het recht om de uitvoering in natura te vorderen blijft toeko- 
men aan de benadeelde schuldeiser180, zelfs wanneer in de overeenkomst een 
uitdrukkelijk ontbindend beding werd opgenomen. 

 
De benadeelde schuldeiser die het contract liever wil ontbinden is trouwens 
niet eens verplicht om het uitdrukkelijk ontbindend beding in werking te stel- 
len. De eenzijdige ontbindingsmogelijkheid krachtens het uitdrukkelijk ont- 
bindend beding is immers een facultatief voor de benadeelde schuldeiser, die 

 
 

177 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  34;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  nr.  135;  S. Stijns,  “Abus,  mais  de 
quel(s)  droits(s)?”,  JT  1990,  p.  42,  nr.  3.4.5.;  K.  Vanderschot,  “De  sanctionering  van  abusieve 
partijbeslissingen  genomen  bij  contractuele  wanprestatie:  de  verschillende  gedaantes  van  de 
matigende werking van de goede trouw”, TBBR 2005, nrs. 4 en 14. 

178 Deze kwalificatie vergemakkelijkt trouwens de vergelijking met de eenzijdige opzegbedingen en de 
ontbindende voorwaarden. Zie reeds dergelijke vergelijking bij S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in Contractuele  clausules  rond  de 
(niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nrs. 39‐50. 

179 Luik 27 november 2000, JT 2001, 736; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597. 
180 Zie zeer nadrukkelijk Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, 80. 
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naar omstandigheden de gerechtelijke ontbinding kan verkiezen (bv. omdat 
hij betwisting vreest of een schadevergoeding en/of restituties wil eisen)181. 

 
46. Vereiste van kennisgeving. De beslissing om het uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding uitwerking te geven, moet door de schuldeiser aan zijn debiteur 
worden medegedeeld. Net als bij het opzegbeding (zie hoger, nr. 17), is de 
kennisgeving van de ontbindingsbeslissing door de schuldeiser een constitu- 
tief bestanddeel van de buitengerechtelijke ontbinding182.Vermits de schuldei- 
ser zijn keuzerecht tussen nakoming en ontbinding behoudt, moet de debiteur 
in kennis worden gesteld van de gekozen sanctie (zie ook verder, nr. 52). 

 
47. Sanctiekarakter: gevolgen (motivering, ingebrekestelling en schadever- 
goeding). Het sanctionerend karakter van deze partijbeslissing vindt men niet 
terug bij de partijbeslissing tot opzegging. Bij uitdrukkelijk ontbindende be- 
dingen impliceert het sanctiekarakter de verplichting om de beslissing tot bui- 
tengerechtelijke ontbinding te motiveren en het in de regel te laten voorafgaan 
door een ingebrekestelling. Omdat het een sanctie is, krijgt de schuldeiser de 
mogelijkheid om aanspraak te maken op een aanvullende schadevergoeding. 
De ontbindingssanctie (ook bij een uitdrukkelijk ontbindend beding) werkt re- 
troactief en zal eventuele restitutieplichten met zich meebrengen, net als bij de 
retroactiviteit van de gerechtelijke ontbinding183. Enkele van deze implicaties 
komen hierna nog aan bod (zie verder, nr. 51 e.v.). Bondig kan het volgende al 
gesteld worden. De verplichte motivering van de ontbindingsbeslissing moet 
nauwkeurig en duidelijk zijn. Zij zal noodzakelijk verwijzen naar het bestaan 
van een wanprestatie die onder het geldingsbereik van het beding valt. De 
kennisgeving aan de schuldenaar van de beslissing om te ontbinden zal dan 
ook uitdrukkelijk verwijzen naar het beding waarop men zich beroept en naar 
de verweten wanprestatie(s). Bevat het beding meerdere hypothesen van te- 
kortkomingen, dient de schuldeiser aan te geven op welke clausule en op wel- 
ke hypothese hij zich beroept184. 

 
Wil een benadeelde schuldeiser een beroep doen op een uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding en derhalve eenzijdig overgaan tot sanctionering, dan dient hij 
de nalatige schuldenaar in beginsel eerst in gebreke te stellen. Deze algemeen 
geldende vereiste kan evenwel worden wegbedongen (zie hierna, nrs. 53-55). 
Aangezien de ontbinding een wanprestatie sanctioneert, heeft de schuldeiser 
recht op een aanvullende schadevergoeding die de schade vergoedt die niet 

 
 

181 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 35. 

182 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 36; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597. 

183 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  27;  S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht,  Boek 1, 2005, nrs.  268 en 289‐290.  Zie meer over 
de  beperkingen  van  de  retroactiviteit  S. Stijns,  C. Goethals  en  S. Jansen,  “De  ontbinding  en  de 
exceptie  van  niet‐uitvoering  bij  meerpartijenovereenkomsten”  in  Meerpartijenovereenkomsten, 
2013, (113), nrs. 55‐75. 

184 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nrs. 36‐37; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 25. 
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is een voorbeeld van contractueel toegekende bevoegdheid tot partijbeslis- 
sing177. 

 
44. Gevolgen van de kwalificatie van de eenzijdige ontbindingsbeslissing als 
een partijbeslissing. Deze kwalificatie heeft een aantal gevolgen die reeds ge- 
schetst werden bij de opzegbedingen (zie hoger, nr. 13)178. Hier lopen opzeg- 
bedingen en uitdrukkelijk ontbindende bedingen gelijk. Zo wordt het duide- 
lijk dat de ontbinding krachtens een uitdrukkelijk ontbindend beding nooit 
automatisch zal intreden bij de wanprestatie vermits zij steeds een beslissing 
veronderstelt (in dit geval een beslissing om te ontbinden). De schuldeiser is 
trouwens niet verplicht om te ontbinden en kan ook beslissen om zich niet op 
het beding te beroepen. Vervolgens is het logisch dat men een kennisgeving 
vereist van die beslissing aan de schuldenaar. Ten slotte – en dit is het belang- 
rijkste gevolg van deze kwalificatie – zal de genomen partijbeslissing, i.c. de 
ontbindingsbeslissing, a posteriori door een rechter getoetst kunnen worden 
op haar redelijkheid. De rechter kan hier zo nodig zijn marginale redelijk- 
heidstoetsing of zgn. matigingsbevoegdheid uitoefenen in geval van rechts- 
misbruik van de ontbindingsbevoegdheid (zie verder, nr. 58 e.v.). 

 
45. Facultatief karakter, ook wegens behoud van het keuzerecht. Een geoor- 
loofd uitdrukkelijk ontbindend beding zal pas effect hebben indien de be- 
nadeelde schuldeiser, bij het vaststellen van een wanprestatie, de beslissing 
neemt om het contract te beëindigen, zonder de rechter te vatten. Als beslis- 
singsbevoegde contractant is hij dus verplicht een beslissing te nemen ten- 
einde het beding uitwerking te geven. Dit volgt vooreerst uit de vaststelling dat 
het om een bevoegdheid gaat tot het nemen van een partijbeslissing, zodat het 
beding nooit automatisch in werking zal treden, louter door het optreden van 
een wanprestatie. Dit volgt ook uit de omstandigheid dat een schuldeiser die 
het voordeel kan genieten van een uitdrukkelijk ontbindend beding, blijft be- 
schikken over zijn keuzerecht tussen de uitvoering en de ontbinding. Hij moet 
dan ook een beslissing nemen over welke optie hij verkiest. De schuldeiser 
behoudt zijn keuzerecht en hij kan zelfs opteren voor de gedwongen nakoming 
van het contract179. Het recht om de uitvoering in natura te vorderen blijft toeko- 
men aan de benadeelde schuldeiser180, zelfs wanneer in de overeenkomst een 
uitdrukkelijk ontbindend beding werd opgenomen. 

 
De benadeelde schuldeiser die het contract liever wil ontbinden is trouwens 
niet eens verplicht om het uitdrukkelijk ontbindend beding in werking te stel- 
len. De eenzijdige ontbindingsmogelijkheid krachtens het uitdrukkelijk ont- 
bindend beding is immers een facultatief voor de benadeelde schuldeiser, die 

 
 

177 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  34;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  nr.  135;  S. Stijns,  “Abus,  mais  de 
quel(s)  droits(s)?”,  JT  1990,  p.  42,  nr.  3.4.5.;  K.  Vanderschot,  “De  sanctionering  van  abusieve 
partijbeslissingen  genomen  bij  contractuele  wanprestatie:  de  verschillende  gedaantes  van  de 
matigende werking van de goede trouw”, TBBR 2005, nrs. 4 en 14. 

178 Deze kwalificatie vergemakkelijkt trouwens de vergelijking met de eenzijdige opzegbedingen en de 
ontbindende voorwaarden. Zie reeds dergelijke vergelijking bij S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in Contractuele  clausules  rond  de 
(niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nrs. 39‐50. 

179 Luik 27 november 2000, JT 2001, 736; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597. 
180 Zie zeer nadrukkelijk Cass. 6 maart 1919, Pas. 1919, 80. 
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naar omstandigheden de gerechtelijke ontbinding kan verkiezen (bv. omdat 
hij betwisting vreest of een schadevergoeding en/of restituties wil eisen)181. 

 
46. Vereiste van kennisgeving. De beslissing om het uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding uitwerking te geven, moet door de schuldeiser aan zijn debiteur 
worden medegedeeld. Net als bij het opzegbeding (zie hoger, nr. 17), is de 
kennisgeving van de ontbindingsbeslissing door de schuldeiser een constitu- 
tief bestanddeel van de buitengerechtelijke ontbinding182.Vermits de schuldei- 
ser zijn keuzerecht tussen nakoming en ontbinding behoudt, moet de debiteur 
in kennis worden gesteld van de gekozen sanctie (zie ook verder, nr. 52). 

 
47. Sanctiekarakter: gevolgen (motivering, ingebrekestelling en schadever- 
goeding). Het sanctionerend karakter van deze partijbeslissing vindt men niet 
terug bij de partijbeslissing tot opzegging. Bij uitdrukkelijk ontbindende be- 
dingen impliceert het sanctiekarakter de verplichting om de beslissing tot bui- 
tengerechtelijke ontbinding te motiveren en het in de regel te laten voorafgaan 
door een ingebrekestelling. Omdat het een sanctie is, krijgt de schuldeiser de 
mogelijkheid om aanspraak te maken op een aanvullende schadevergoeding. 
De ontbindingssanctie (ook bij een uitdrukkelijk ontbindend beding) werkt re- 
troactief en zal eventuele restitutieplichten met zich meebrengen, net als bij de 
retroactiviteit van de gerechtelijke ontbinding183. Enkele van deze implicaties 
komen hierna nog aan bod (zie verder, nr. 51 e.v.). Bondig kan het volgende al 
gesteld worden. De verplichte motivering van de ontbindingsbeslissing moet 
nauwkeurig en duidelijk zijn. Zij zal noodzakelijk verwijzen naar het bestaan 
van een wanprestatie die onder het geldingsbereik van het beding valt. De 
kennisgeving aan de schuldenaar van de beslissing om te ontbinden zal dan 
ook uitdrukkelijk verwijzen naar het beding waarop men zich beroept en naar 
de verweten wanprestatie(s). Bevat het beding meerdere hypothesen van te- 
kortkomingen, dient de schuldeiser aan te geven op welke clausule en op wel- 
ke hypothese hij zich beroept184. 

 
Wil een benadeelde schuldeiser een beroep doen op een uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding en derhalve eenzijdig overgaan tot sanctionering, dan dient hij 
de nalatige schuldenaar in beginsel eerst in gebreke te stellen. Deze algemeen 
geldende vereiste kan evenwel worden wegbedongen (zie hierna, nrs. 53-55). 
Aangezien de ontbinding een wanprestatie sanctioneert, heeft de schuldeiser 
recht op een aanvullende schadevergoeding die de schade vergoedt die niet 

 
 

181 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 35. 

182 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 36; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597. 

183 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr.  27;  S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht,  Boek 1, 2005, nrs.  268 en 289‐290.  Zie meer over 
de  beperkingen  van  de  retroactiviteit  S. Stijns,  C. Goethals  en  S. Jansen,  “De  ontbinding  en  de 
exceptie  van  niet‐uitvoering  bij  meerpartijenovereenkomsten”  in  Meerpartijenovereenkomsten, 
2013, (113), nrs. 55‐75. 

184 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nrs. 36‐37; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 25. 
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door de ontbinding wordt hersteld. Ook voor deze aanvullende schadevergoe- 
ding is het raadzaam dat men een schadebeding stipuleert voor het specifieke 
geval van ontbinding. 

 
48. De sanctie kan het voorwerp uitmaken van een tweevoudige a posteriori- 
controle. Nadat de schuldeiser een beroep gedaan heeft op het uitdrukkelijk 
ontbindend beding, is een betwisting door de nalatige debiteur van deze par- 
tijbeslissing, zoals gezegd, niet ondenkbaar. Een controle a posteriori door de 
rechter kan zelfs contractueel niet uitgesloten worden. Net als bij het opzegbe- 
ding (zie hoger, nr. 23) kan deze controle, enerzijds, de formele regelmatigheid 
van de beslissing betreffen (d.i. de vervulling van de toepassingsvoorwaar- 
den) en, anderzijds, de rechtmatigheid of de redelijkheid van de ontbindings- 
beslissing (controle op rechtsmisbruik). In dit laatste geval kan de rechter na- 
gaan of de ontbindingssanctie in redelijke verhouding staat tot de ernst van de 
verweten wanprestatie. Beide controlemogelijkheden komen hierna aan bod 
(zie nr. 56 e.v.). 

 
49. Onderscheid met opzegbedingen op het vlak van de kenmerken. Met deze 
kenmerken van het uitdrukkelijk ontbindend beding als achtergrond, kan de 
vergelijking met het opzegbeding gemakkelijk gemaakt worden185. Beide be- 
dingen geven aan een of aan beide contractanten de bevoegdheid om eenzijdig 
of buitengerechtelijk een einde te stellen aan het contract. In beide bedingen 
ligt dus een bevoegdheid besloten voor een partij om een partijbeslissing te 
nemen. Binnen de voorwaarden van het beding zal de bevoegde contractant, 
zonder preventief beroep op de rechter, een einde kunnen stellen aan de over- 
eenkomst. 

 
In beide gevallen is de beslissingsbevoegde contractant verplicht om een be- 
slissing te nemen teneinde de opzegging resp. de ontbinding te bewerkstel- 
ligen. Noch de opzegging, noch de ontbinding zullen automatisch in werking 
treden, maar ze berusten volledig op een wilsuiting van de bevoegde partij die 
niet verplicht is zich op het beding aan te wenden. Beide beëindigingsbedin- 
gen zijn facultatief voor wie over de bevoegdheid beschikt om eenzijdig op te 
zeggen resp. te ontbinden. 

 
In beide gevallen, ten slotte, moet de beëindigingsbevoegde partij haar beslis- 
sing (om op te zeggen resp. om te ontbinden) ter kennis brengen van de weder- 
partij en is deze kennisgeving constitutief. 

 
Twee verschilpunten maken het in clausules te respecteren onderscheid van 
beslissend belang. Zoals gezegd werkt de opzegging enkel voor de toekomst, 
terwijl de ontbinding ook krachtens een uitdrukkelijk ontbindend beding in 
beginsel met terugwerkende kracht werkt. Nog belangrijker is evenwel dat 
het uitdrukkelijk ontbindend beding een sanctionerend karakter heeft, net als 
de gerechtelijke ontbinding. De opzegging daarentegen is vreemd aan een 
sanctie voor een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de opgezegde par- 

 
 

185 Zie al eerder S. Stijns, C. Goethals en S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering 
bij  meerpartijenovereenkomsten”  in Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  24;  S. Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende    bedingen,    ontbindende    voorwaarden   en    vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nrs. 39‐44. 
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tij (zie ook al hoger, nr. 14)186. Bij een opzegging zal de opzegbevoegde partij 
haar beslissing niet hoeven te motiveren – en zeker niet met het verwijt aan 
de wederpartij van een wanprestatie. Een opzegging moet niet voorafgegaan 
worden door een ingebrekestelling en kan in hoofde van de opzeggende partij 
geen recht op een schadevergoeding voor wanprestatie doen ontstaan. Zodra 
in een clausule als vereiste motief een toerekenbare wanprestatie wordt aan- 
gehaald voor de eenzijdige beëindiging, heeft men te maken met een uitdruk- 
kelijk ontbindend beding en niet met een opzegbeding. 

 
50. Onderscheid met opzegbedingen op het vlak van de controle a posterio- 
ri door de rechter. Ook de uitoefening van een eenzijdig opzegrecht moet te 
goeder trouw en zonder rechtsmisbruik gebeuren. Net als bij de uitoefening 
van een uitdrukkelijk ontbindend beding zal bij betwisting van een opzeg- 
ging een controle door de rechter a posteriori steeds mogelijk zijn. De rechter 
beschikt ook bij de opzegging over de tweevoudige controlemogelijkheid van 
zowel de regelmatigheid als van de rechtmatigheid van de opzegging (zie ho- 
ger, nr. 23)187. De controle van de formele voorwaarden voor de uitoefening van 
de opzegbevoegdheid is eerder beperkt te noemen wanneer de opzegging 
kan plaatsvinden zonder motief. Bij een uitdrukkelijk ontbindend beding zal 
de realiteit van het foutmotief steeds aanleiding geven tot een rechterlijke toet- 
sing.Wordt de rechter uitgenodigd om na te gaan of de uitoefening van de op- 
zegbevoegdheid soms niet gebeurde met rechtsmisbruik (zie hoger, nr. 28 in 
fine), dan loopt de controle en remediëring in lijn met de controle op een abu- 
sieve ontbinding, met deze nuance dat ook hier het ingeroepen foutmotief het 
verschil maakt. De rechter zal immers de bevoegdheid hebben te toetsen of de 
ontbindingssanctie niet in wanverhouding staat tot de verweten wanprestatie. 

 
 
F. Uitoefeningsvoorwaarden 

 
51. Een beslissing is steeds vereist. We konden reeds benadrukken dat een 
benadeelde schuldeiser, om uitwerking te geven aan een uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding, een beslissing moet nemen om het contract te ontbinden. Hij kan 
er niet op rekenen – zoals bij een ontbindende voorwaarde – dat het beding 
een automatische uitwerking zou krijgen. Zelfs al werd bedongen dat de over- 
eenkomst “van rechtswege” zal ontbonden zijn “bij een wanprestatie”, blijft 
een beslissing van het slachtoffer van de wanprestatie om zich te beroepen 
op de clausule steeds vereist188. In het hedendaagse recht wordt dit uitgelegd 
door erop te wijzen dat het uitdrukkelijk ontbindend beding de bevoegdheid 
geeft aan de schuldeiser om een partijbeslissing te nemen, zodat hij die be- 
voegdheid ook zo moet uitoefenen (zie hoger, nrs. 42-44). Maar het uitdruk- 
kelijk ontbindend beding laat ook het keuzerecht van de schuldeiser tussen 

 
 

186 S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 353‐ 
356. 

187 S.  Stijns,  C.  Goethals  en  S.  Jansen,  “De  ontbinding  en  de  exceptie  van  niet‐uitvoering  bij 
meerpartijenovereenkomsten”  in  Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  24;  S.  Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in 
Contractuele clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nr. 44. 

188    Cass. 31 mei 1956, Pas. 1956, 1051, noot R.H., JT 1956, 697, RCJB 1956, 241, noot Kluyskens, RW 
1956‐57, 1837, TBH 1957, 120, Rev.Prat.Not. 1957, 54, Rev.Banque 1957, 217, noot De Beus; Rb. 
Hasselt  23 december  2002, RW 2004‐05,  1108. Oordeelt  ten onrechte dat  geen  kennisgeving  is 
vereist: Vz. Kh. Dendermonde 7 januari 1997, TBH 1998, 256. 

Recht in Beweging 2016 DRUKKLAAR.indd   264 24/02/2016   16:09:25



265

Jurisprudentiele ontwikkelingen rond beeindigingsbedingen
 

120 
 

 
 
 

door de ontbinding wordt hersteld. Ook voor deze aanvullende schadevergoe- 
ding is het raadzaam dat men een schadebeding stipuleert voor het specifieke 
geval van ontbinding. 

 
48. De sanctie kan het voorwerp uitmaken van een tweevoudige a posteriori- 
controle. Nadat de schuldeiser een beroep gedaan heeft op het uitdrukkelijk 
ontbindend beding, is een betwisting door de nalatige debiteur van deze par- 
tijbeslissing, zoals gezegd, niet ondenkbaar. Een controle a posteriori door de 
rechter kan zelfs contractueel niet uitgesloten worden. Net als bij het opzegbe- 
ding (zie hoger, nr. 23) kan deze controle, enerzijds, de formele regelmatigheid 
van de beslissing betreffen (d.i. de vervulling van de toepassingsvoorwaar- 
den) en, anderzijds, de rechtmatigheid of de redelijkheid van de ontbindings- 
beslissing (controle op rechtsmisbruik). In dit laatste geval kan de rechter na- 
gaan of de ontbindingssanctie in redelijke verhouding staat tot de ernst van de 
verweten wanprestatie. Beide controlemogelijkheden komen hierna aan bod 
(zie nr. 56 e.v.). 

 
49. Onderscheid met opzegbedingen op het vlak van de kenmerken. Met deze 
kenmerken van het uitdrukkelijk ontbindend beding als achtergrond, kan de 
vergelijking met het opzegbeding gemakkelijk gemaakt worden185. Beide be- 
dingen geven aan een of aan beide contractanten de bevoegdheid om eenzijdig 
of buitengerechtelijk een einde te stellen aan het contract. In beide bedingen 
ligt dus een bevoegdheid besloten voor een partij om een partijbeslissing te 
nemen. Binnen de voorwaarden van het beding zal de bevoegde contractant, 
zonder preventief beroep op de rechter, een einde kunnen stellen aan de over- 
eenkomst. 

 
In beide gevallen is de beslissingsbevoegde contractant verplicht om een be- 
slissing te nemen teneinde de opzegging resp. de ontbinding te bewerkstel- 
ligen. Noch de opzegging, noch de ontbinding zullen automatisch in werking 
treden, maar ze berusten volledig op een wilsuiting van de bevoegde partij die 
niet verplicht is zich op het beding aan te wenden. Beide beëindigingsbedin- 
gen zijn facultatief voor wie over de bevoegdheid beschikt om eenzijdig op te 
zeggen resp. te ontbinden. 

 
In beide gevallen, ten slotte, moet de beëindigingsbevoegde partij haar beslis- 
sing (om op te zeggen resp. om te ontbinden) ter kennis brengen van de weder- 
partij en is deze kennisgeving constitutief. 

 
Twee verschilpunten maken het in clausules te respecteren onderscheid van 
beslissend belang. Zoals gezegd werkt de opzegging enkel voor de toekomst, 
terwijl de ontbinding ook krachtens een uitdrukkelijk ontbindend beding in 
beginsel met terugwerkende kracht werkt. Nog belangrijker is evenwel dat 
het uitdrukkelijk ontbindend beding een sanctionerend karakter heeft, net als 
de gerechtelijke ontbinding. De opzegging daarentegen is vreemd aan een 
sanctie voor een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de opgezegde par- 

 
 

185 Zie al eerder S. Stijns, C. Goethals en S. Jansen, “De ontbinding en de exceptie van niet‐uitvoering 
bij  meerpartijenovereenkomsten”  in Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  24;  S. Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende    bedingen,    ontbindende    voorwaarden   en    vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nrs. 39‐44. 
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tij (zie ook al hoger, nr. 14)186. Bij een opzegging zal de opzegbevoegde partij 
haar beslissing niet hoeven te motiveren – en zeker niet met het verwijt aan 
de wederpartij van een wanprestatie. Een opzegging moet niet voorafgegaan 
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zowel de regelmatigheid als van de rechtmatigheid van de opzegging (zie ho- 
ger, nr. 23)187. De controle van de formele voorwaarden voor de uitoefening van 
de opzegbevoegdheid is eerder beperkt te noemen wanneer de opzegging 
kan plaatsvinden zonder motief. Bij een uitdrukkelijk ontbindend beding zal 
de realiteit van het foutmotief steeds aanleiding geven tot een rechterlijke toet- 
sing.Wordt de rechter uitgenodigd om na te gaan of de uitoefening van de op- 
zegbevoegdheid soms niet gebeurde met rechtsmisbruik (zie hoger, nr. 28 in 
fine), dan loopt de controle en remediëring in lijn met de controle op een abu- 
sieve ontbinding, met deze nuance dat ook hier het ingeroepen foutmotief het 
verschil maakt. De rechter zal immers de bevoegdheid hebben te toetsen of de 
ontbindingssanctie niet in wanverhouding staat tot de verweten wanprestatie. 
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51. Een beslissing is steeds vereist. We konden reeds benadrukken dat een 
benadeelde schuldeiser, om uitwerking te geven aan een uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding, een beslissing moet nemen om het contract te ontbinden. Hij kan 
er niet op rekenen – zoals bij een ontbindende voorwaarde – dat het beding 
een automatische uitwerking zou krijgen. Zelfs al werd bedongen dat de over- 
eenkomst “van rechtswege” zal ontbonden zijn “bij een wanprestatie”, blijft 
een beslissing van het slachtoffer van de wanprestatie om zich te beroepen 
op de clausule steeds vereist188. In het hedendaagse recht wordt dit uitgelegd 
door erop te wijzen dat het uitdrukkelijk ontbindend beding de bevoegdheid 
geeft aan de schuldeiser om een partijbeslissing te nemen, zodat hij die be- 
voegdheid ook zo moet uitoefenen (zie hoger, nrs. 42-44). Maar het uitdruk- 
kelijk ontbindend beding laat ook het keuzerecht van de schuldeiser tussen 

 
 

186 S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 353‐ 
356. 

187 S.  Stijns,  C.  Goethals  en  S.  Jansen,  “De  ontbinding  en  de  exceptie  van  niet‐uitvoering  bij 
meerpartijenovereenkomsten”  in  Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  24;  S.  Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in 
Contractuele clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nr. 44. 

188    Cass. 31 mei 1956, Pas. 1956, 1051, noot R.H., JT 1956, 697, RCJB 1956, 241, noot Kluyskens, RW 
1956‐57, 1837, TBH 1957, 120, Rev.Prat.Not. 1957, 54, Rev.Banque 1957, 217, noot De Beus; Rb. 
Hasselt  23 december  2002, RW 2004‐05,  1108. Oordeelt  ten onrechte dat  geen  kennisgeving  is 
vereist: Vz. Kh. Dendermonde 7 januari 1997, TBH 1998, 256. 
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gedwongen uitvoering en ontbinding onverlet, zodat de schuldeiser door te 
beslissen meteen ook een keuze moet maken189. De aanwezigheid van een uit- 
drukkelijk ontbindend beding in een contract verhindert trouwens geenszins 
dat de schuldeiser de gerechtelijke ontbinding of de gedwongen uitvoering 
zou verkiezen. 

 
52. Een kennisgeving van de gemotiveerde beslissing is steeds vereist. Ver- 
mits de ontbindingsbeslissing gericht is tot een welbepaalde persoon190, is de 
kennisgeving ervan aan de debiteur noodzakelijk om uitwerking te geven aan 
het beding, net als bij een opzegbeding (zie hoger, nr. 17). Deze kennisgeving 
moet op een duidelijke wijze de debiteur in kennis brengen van de ontbin- 
dingsbeslissing én van haar motivering (m.n. de verweten tekortkomingen)191. 
De loutere mededeling door de schuldeiser aan zijn schuldenaar dat hij alle 
noodzakelijke maatregelen zal nemen ter vrijwaring van zijn rechten, is dan 
ook onvoldoende precies om tot de ontbinding te leiden192. Wij zouden aan- 
raden om in het uitdrukkelijk ontbindend beding melding te maken van die 
verplichte kennisgeving (notification) van de beslissing om te ontbinden en 
eventueel ook van de vorm van de kennisgeving.Wil men het beding verfijnen 
kan men ook stipuleren welke vermeldingen de kennisgeving moet bevatten: 
omschrijving verweten tekortkomingen, opgave van geschonden contractuele 
bepalingen, datum van ingang van de ontbinding, gevolgen ervan (zoals resti- 
tuties).Volgende bedingen illustreren het vereiste van een kennisgeving: 

 
Bv.“In geval van wanbetaling kan de uitgeverij onmiddellijk overgaan tot ontbinding van 
de overeenkomst door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving binnen de 
8 dagen volgend op een vruchteloze ingebrekestelling.” 

 
 

 

189 V.  Pirson,  “Les  clauses  relatives   à   la   résolution   des   contrats”   in   Les   clauses   applicables   en 
cas   d’inexécution   des   obligations   contractuelles,   2001,   117‐119;   S. Stijns,   C. Goethals   en 
S. Jansen,  “De  ontbinding  en  de  exceptie  van  niet‐uitvoering  bij  meerpartijenovereenkomsten” 
in  Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  29;  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende 
bedingen, ontbindende voorwaarden  en  vervangingsbedingen”   in  Contractuele  clausules  rond 
de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77)  nr.  54;  S.  Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  nr.  279;  S. Stijns,  De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke 
ontbinding  van  overeenkomsten, 1994,  nrs.  349  en  361‐365;  S. Stijns,  D. Van Gerven  en  P. Wéry, 
“Chronique”,  JT  1996,  nr.  153;  T.  Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules, 
Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1568‐1569; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 
2010, nr. 597. 

190 “Acte juridique unilatéral réceptice”: J. Martin de la Moutte, L’acte juridique unilatéral, Parijs, Sirey, 
1951, nrs. 179 en 181; C. Paulin, La clause résolutoire, Parijs, LGDJ, 1996, nr. 212 e.v.; S. Stijns, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nr. 350. 

191 Luik  18  december  2003,  JLMB  2004,  1446.  V. Pirson,  “Les  clauses  relatives  à  la  résolution  des 
contrats”  in  Les  clauses  applicables  en  cas  d’inexécution  des  obligations  contractuelles,  2001, 
121‐122;  S. Stijns,  C. Goethals  en  S. Jansen,  “De  ontbinding  en  de  exceptie  van  niet‐uitvoering 
bij  meerpartijenovereenkomsten”  in Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  29;  S. Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in 
Contractuele clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nrs. 42 
en  55;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  nr.  279;  S. Stijns,  De  gerechtelijke 
en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 349, 329 en 350; T. Tanghe, 
“Ontbindingsclausules” in Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1569; 
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations,  I, 2010, nr. 597; P. Wéry, Droit des obligations,  I, 2011, 
nr. 755. 

192 Kh.  Dinant  3  maart  2006,  TBBR  2006,  629;  T.  Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele 
clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1569. 
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Bv. “En cas de non paiement total ou partiel de la facture (…) le vendeur peut résoudre 
de façon unilatérale le contrat à condition de notifier cette résolution par lettre recom- 
mandée.” 

 
Het vereiste van een motivering wordt zelden in het beding uitgedrukt. Dankzij 
de motivering zal het nochtans mogelijk zijn voor de rechter om a posteriori zo- 
wel de realiteit van de verweten fouten na te gaan als hun voldoende ernst voor 
de doorgaans zware ontbindingssanctie. Hier past een redactionele tip. Heeft 
men in een uitdrukkelijk ontbindend beding een opsomming opgenomen van 
de mogelijke ernstige wanprestaties die de eenzijdige ontbinding kunnen wet- 
tigen, dan heeft die opsomming als voordeel dat de a posteriori-redelijkheids- 
controle door de rechter beperkter zal zijn telkens de schuldeiser in de moti- 
vering van zijn beslissing verwijst naar een of meerdere van die opgesomde 
tekortkomingen. Men mag er immers van uitgaan dat beide partijen met die 
opsomming hebben aangegeven dat die tekortkomingen voor hen voldoende 
zwaarwichtig zijn om te kunnen ontbinden193. De rechter zal dan vooral oog 
hebben voor de begeleidende omstandigheden waarin de schuldeiser een 
beroep deed op de sanctie194. Maar men preciseert best dat de opsomming ten 
exemplatieve titel is gegeven omdat het risico bestaat dat een hypothese wordt 
vergeten of niet kan voorzien worden. 

 
In het uitdrukkelijk ontbindend beding neemt men dus best de verplichting 
van kennisgeving op, met de toevoeging dat de kennisgeving moet aangeven 
op welke clausule men zich beroept en welke verweten wanprestatie daaron- 
der valt195. Bevat het uitdrukkelijk ontbindend beding een opsomming van mo- 
gelijke tekortkomingen, dan dient de schuldeiser in de kennisgeving trouwens 
aan te geven op welke hypothese hij zich beroept196. 

 
53. Een ingebrekestelling is vereist, behoudens vrijstelling. Behoudens een 
wettelijke of conventionele vrijstelling blijft een voorafgaande ingebrekestel- 
ling in de regel vereist197. De bedoeling om de ingebrekestelling uit te sluiten 
moet duidelijk zijn. Uit de bewoordingen volgens welke de ontbinding “van 

 
 

193 Bevat het uitdrukkelijk ontbindend beding daarentegen een algemene formule (zoals “bij elke niet‐ 
naleving van een der verplichtingen uit dit contract”), dan zal de rechter bij de uitoefening van zijn 
matigingsbevoegdheid a  posteriori nagaan  of  de  concreet  verweten wanprestatie wel  voldoende 
zwaarwichtig was om de ontbinding te wettigen. Dit element behoort dan tot de afweging van de 
omstandigheden waarin de ontbinding  is beslist door de schuldeiser.  In dezelfde zin L. Demeyere, 
“Ontbindingsbedingen” in Nuttige tips voor goede contracten, 2004, nr. 6. 

194 S. Stijns, “La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice 
de  formation”  in  La  volonté  unilatérale dans  le  contrat,  2008,  (325),  nr.  34,  p. 371‐372;  S. Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in 
Contractuele clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nrs. 45 
en 55; S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding  van overeenkomsten, 1994, 
nrs. 376‐378. 

195    Luik 18 december 2003, JLMB 2004, 1446. 
196 Brussel 11 december 2001, Bank Fin. 2002, 283, noot O. Stevens. 
197 Een  cassatiearrest  van  24  maart  1995  maakt  toepassing  van  deze  regels  in  een  koop  van  een 

onroerend goed: wanneer is bedongen dat de koop “van rechtswege” zal ontbonden zijn bij gebreke 
aan betaling op datum van het verlijden van de authentieke akte, dan blijft een  ingebrekestelling 
desalniettemin vereist. Het verstrijken van de overeengekomen termijn brengt niet van rechtswege 
de ontbinding met zich mee: Cass. 24 maart 1995, Arr.Cass. 1995, 346, Pas. 1995, 358, T.Not. 1996, 
140, TBBR 1997,  98,  noot  Creyf  en R.Cass. 1995,  267,  noot  Stijns;  R. Hayoit  de  Termicourt,  noot 
onder Cass. 31 mei 1956, Pas. 1956, 1051; Kh. Charleroi 18 november 1997, JLMB 1998, 1831. 
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gedwongen uitvoering en ontbinding onverlet, zodat de schuldeiser door te 
beslissen meteen ook een keuze moet maken189. De aanwezigheid van een uit- 
drukkelijk ontbindend beding in een contract verhindert trouwens geenszins 
dat de schuldeiser de gerechtelijke ontbinding of de gedwongen uitvoering 
zou verkiezen. 

 
52. Een kennisgeving van de gemotiveerde beslissing is steeds vereist. Ver- 
mits de ontbindingsbeslissing gericht is tot een welbepaalde persoon190, is de 
kennisgeving ervan aan de debiteur noodzakelijk om uitwerking te geven aan 
het beding, net als bij een opzegbeding (zie hoger, nr. 17). Deze kennisgeving 
moet op een duidelijke wijze de debiteur in kennis brengen van de ontbin- 
dingsbeslissing én van haar motivering (m.n. de verweten tekortkomingen)191. 
De loutere mededeling door de schuldeiser aan zijn schuldenaar dat hij alle 
noodzakelijke maatregelen zal nemen ter vrijwaring van zijn rechten, is dan 
ook onvoldoende precies om tot de ontbinding te leiden192. Wij zouden aan- 
raden om in het uitdrukkelijk ontbindend beding melding te maken van die 
verplichte kennisgeving (notification) van de beslissing om te ontbinden en 
eventueel ook van de vorm van de kennisgeving.Wil men het beding verfijnen 
kan men ook stipuleren welke vermeldingen de kennisgeving moet bevatten: 
omschrijving verweten tekortkomingen, opgave van geschonden contractuele 
bepalingen, datum van ingang van de ontbinding, gevolgen ervan (zoals resti- 
tuties).Volgende bedingen illustreren het vereiste van een kennisgeving: 

 
Bv.“In geval van wanbetaling kan de uitgeverij onmiddellijk overgaan tot ontbinding van 
de overeenkomst door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving binnen de 
8 dagen volgend op een vruchteloze ingebrekestelling.” 

 
 

 

189 V.  Pirson,  “Les  clauses  relatives   à   la   résolution   des   contrats”   in   Les   clauses   applicables   en 
cas   d’inexécution   des   obligations   contractuelles,   2001,   117‐119;   S. Stijns,   C. Goethals   en 
S. Jansen,  “De  ontbinding  en  de  exceptie  van  niet‐uitvoering  bij  meerpartijenovereenkomsten” 
in  Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  29;  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende 
bedingen, ontbindende voorwaarden  en  vervangingsbedingen”   in  Contractuele  clausules  rond 
de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77)  nr.  54;  S.  Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  nr.  279;  S. Stijns,  De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke 
ontbinding  van  overeenkomsten, 1994,  nrs.  349  en  361‐365;  S. Stijns,  D. Van Gerven  en  P. Wéry, 
“Chronique”,  JT  1996,  nr.  153;  T.  Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules, 
Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1568‐1569; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 
2010, nr. 597. 

190 “Acte juridique unilatéral réceptice”: J. Martin de la Moutte, L’acte juridique unilatéral, Parijs, Sirey, 
1951, nrs. 179 en 181; C. Paulin, La clause résolutoire, Parijs, LGDJ, 1996, nr. 212 e.v.; S. Stijns, De 
gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nr. 350. 

191 Luik  18  december  2003,  JLMB  2004,  1446.  V. Pirson,  “Les  clauses  relatives  à  la  résolution  des 
contrats”  in  Les  clauses  applicables  en  cas  d’inexécution  des  obligations  contractuelles,  2001, 
121‐122;  S. Stijns,  C. Goethals  en  S. Jansen,  “De  ontbinding  en  de  exceptie  van  niet‐uitvoering 
bij  meerpartijenovereenkomsten”  in Meerpartijenovereenkomsten,  2013,  (113),  nr.  29;  S. Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in 
Contractuele clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nrs. 42 
en  55;  S. Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  nr.  279;  S. Stijns,  De  gerechtelijke 
en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, nrs. 349, 329 en 350; T. Tanghe, 
“Ontbindingsclausules” in Contractuele clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1569; 
P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations,  I, 2010, nr. 597; P. Wéry, Droit des obligations,  I, 2011, 
nr. 755. 

192 Kh.  Dinant  3  maart  2006,  TBBR  2006,  629;  T.  Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele 
clausules, Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1569. 
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Bv. “En cas de non paiement total ou partiel de la facture (…) le vendeur peut résoudre 
de façon unilatérale le contrat à condition de notifier cette résolution par lettre recom- 
mandée.” 

 
Het vereiste van een motivering wordt zelden in het beding uitgedrukt. Dankzij 
de motivering zal het nochtans mogelijk zijn voor de rechter om a posteriori zo- 
wel de realiteit van de verweten fouten na te gaan als hun voldoende ernst voor 
de doorgaans zware ontbindingssanctie. Hier past een redactionele tip. Heeft 
men in een uitdrukkelijk ontbindend beding een opsomming opgenomen van 
de mogelijke ernstige wanprestaties die de eenzijdige ontbinding kunnen wet- 
tigen, dan heeft die opsomming als voordeel dat de a posteriori-redelijkheids- 
controle door de rechter beperkter zal zijn telkens de schuldeiser in de moti- 
vering van zijn beslissing verwijst naar een of meerdere van die opgesomde 
tekortkomingen. Men mag er immers van uitgaan dat beide partijen met die 
opsomming hebben aangegeven dat die tekortkomingen voor hen voldoende 
zwaarwichtig zijn om te kunnen ontbinden193. De rechter zal dan vooral oog 
hebben voor de begeleidende omstandigheden waarin de schuldeiser een 
beroep deed op de sanctie194. Maar men preciseert best dat de opsomming ten 
exemplatieve titel is gegeven omdat het risico bestaat dat een hypothese wordt 
vergeten of niet kan voorzien worden. 

 
In het uitdrukkelijk ontbindend beding neemt men dus best de verplichting 
van kennisgeving op, met de toevoeging dat de kennisgeving moet aangeven 
op welke clausule men zich beroept en welke verweten wanprestatie daaron- 
der valt195. Bevat het uitdrukkelijk ontbindend beding een opsomming van mo- 
gelijke tekortkomingen, dan dient de schuldeiser in de kennisgeving trouwens 
aan te geven op welke hypothese hij zich beroept196. 

 
53. Een ingebrekestelling is vereist, behoudens vrijstelling. Behoudens een 
wettelijke of conventionele vrijstelling blijft een voorafgaande ingebrekestel- 
ling in de regel vereist197. De bedoeling om de ingebrekestelling uit te sluiten 
moet duidelijk zijn. Uit de bewoordingen volgens welke de ontbinding “van 

 
 

193 Bevat het uitdrukkelijk ontbindend beding daarentegen een algemene formule (zoals “bij elke niet‐ 
naleving van een der verplichtingen uit dit contract”), dan zal de rechter bij de uitoefening van zijn 
matigingsbevoegdheid a  posteriori nagaan  of  de  concreet  verweten wanprestatie wel  voldoende 
zwaarwichtig was om de ontbinding te wettigen. Dit element behoort dan tot de afweging van de 
omstandigheden waarin de ontbinding  is beslist door de schuldeiser.  In dezelfde zin L. Demeyere, 
“Ontbindingsbedingen” in Nuttige tips voor goede contracten, 2004, nr. 6. 

194 S. Stijns, “La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice 
de  formation”  in  La  volonté  unilatérale dans  le  contrat,  2008,  (325),  nr.  34,  p. 371‐372;  S. Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in 
Contractuele clausules rond de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77) nrs. 45 
en 55; S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding  van overeenkomsten, 1994, 
nrs. 376‐378. 

195    Luik 18 december 2003, JLMB 2004, 1446. 
196 Brussel 11 december 2001, Bank Fin. 2002, 283, noot O. Stevens. 
197 Een  cassatiearrest  van  24  maart  1995  maakt  toepassing  van  deze  regels  in  een  koop  van  een 

onroerend goed: wanneer is bedongen dat de koop “van rechtswege” zal ontbonden zijn bij gebreke 
aan betaling op datum van het verlijden van de authentieke akte, dan blijft een  ingebrekestelling 
desalniettemin vereist. Het verstrijken van de overeengekomen termijn brengt niet van rechtswege 
de ontbinding met zich mee: Cass. 24 maart 1995, Arr.Cass. 1995, 346, Pas. 1995, 358, T.Not. 1996, 
140, TBBR 1997,  98,  noot  Creyf  en R.Cass. 1995,  267,  noot  Stijns;  R. Hayoit  de  Termicourt,  noot 
onder Cass. 31 mei 1956, Pas. 1956, 1051; Kh. Charleroi 18 november 1997, JLMB 1998, 1831. 
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rechtswege”, “onmiddellijk” of “zonder opzegtermijn” zal intreden, blijkt deze 
vrijstelling onvoldoende duidelijk. Volgende bedingen stipuleren een vrijstel- 
ling van ingebrekestelling198: 

 
Bv. “In geval van wanbetaling kan de uitgeverij onmiddellijk en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling overgaan tot ontbinding van de overeenkomst door middel van een 
eenvoudige schriftelijke kennisgeving.” 

 
Bv. “En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations le contrat sera résolu 
de plein droit et sans mise en demeure.” 

 
54. Eén instrumentum voor twee rechtshandelingen? De kennisgeving en de 
ingebrekestelling – twee onderscheiden rechtshandelingen – kunnen in theo- 
rie samengaan in één instrumentum199, zoals een aangetekende brief, waarin 
zowel een laatste aanmaning tot uitvoering is opgenomen als de mededeling 
van de ontbindingsbeslissing indien de nakoming mocht uitblijven. Vanuit 
praktisch oogpunt zouden wij dit niet aanraden omdat dergelijke brief met 
twee mededelingen verwarrend kan zijn of aanleiding kan geven tot discussie. 
Zo kan het onduidelijk zijn voor de debiteur of hij vooralsnog geniet van een 
(redelijke of toegekende) termijn om te remediëren aan zijn tekortkomingen. 
Zo kan onzekerheid ontstaan over de vraag of het contract onmiddellijk ont- 
bonden is en, zo niet, wanneer de ontbinding dan ingaat. 

 
Van deze verwarring getuigt het arrest van het hof van beroep van Bergen van 25 juni 
2013 dat wij om meerdere redenen niet kunnen goedkeuren200. In een notariële akte 
van 8 december 2006 van een onroerende koop op lijfrente stond volgend uitdruk- 
kelijk ontbindend beding:“Par dérogations aux articles 1978 et 1194 du Code Civil, les 
parties conviennent expressément, qu’à défaut de paiement par les débirentiers, pour 
un motif quelconque, d’un seul terme mensuel d’arrérages dans les trente jours de son 
échéance et trente jours après mise en demeure par exploit de huissier demeurée in- 
fructueuse et faisant état de la volonté du crédirentier de se prévaloir de la présente 
clause résolutoire, la vente sera résolue de plein droit, sans que des délais puissent être 
accordés judiciairement aux débirentiers.” Men ziet dat het beding voorschrijft dat in 
één exploot van een deurwaarder de niet-betaalde verkoper tegelijkertijd zijn debi- 
teur in gebreke moet stellen en uiting moet geven aan zijn beslissing om zich op het 
uitdrukkelijk ontbindend beding te beroepen. Na het vruchteloos verstrijken van de 
remediëringstermijn van dertig dagen, zou de ontbinding dan ‘van rechtswege’ in- 
gaan. Op 9 februari 2011 wordt een dergelijk exploot aan de schuldenaars betekend 
wegens niet-betaling van de rentetermijnen van december 2010 en februari 2011. Het 
exploot bepaalt evenwel dat, bij gebreke aan betaling, de verkoper “de ontbinding 
van de koop in rechte zal vorderen” (“demandera en justice la résiliation de la vente”). 
De verkoper geeft in dit exploot dus geen duidelijke uiting aan zijn ontbindingsbe- 
slissing en hij beroept zich niet op het aangehaalde uitdrukkelijk ontbindend beding, 
maar op een vordering in rechte met het oog op een (uiteraard gerechtelijke) ont- 
binding … Op 27 april 2011 betalen de kopers een groot deel van de verschuldigde 
achterstallen. Op 28 april 2011 dagvaardt de verkoper de kopers voor de rechtbank 

 
 

198 Over dergelijke vrijstellingsclausules, zie L. Demeyere en M. Visser, “Ingebrekestellingsclausules” in 
G.L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman en A. Verbeke (eds.), Gemeenrechtelijke 
clausules in Reeks Contractuele clausules, vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2013, 997‐1033. 

199 In  art.  1656  BW  gaat  de  wetgever  hier  trouwens  van  uit.  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende 
bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in Contractuele  clausules  rond  de 
(niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006,  (77) nr. 55; Zie verder ook S. Stijns, “De 
noodzaak van een  ingebrekestelling  voor de uitwerking van een uitdrukkelijk ontbindend beding: 
twijfels omtrent art. 1656 BW”, R.Cass. 1995, (259), nr. 15. 

200 Bergen 25 juni 2013, JLMB 2015, 7. 
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teneinde te horen vaststellen dat de koop “van rechtswege is ontbonden” (ondanks 
de belangrijke aanzuivering van de schuld)… Welnu, ondanks afwezigheid van een 
duidelijke kennisgeving door de verkoper aan de kopers van zijn beslissing om bui- 
tengerechtelijk de koop te ontbinden bij toepassing van het beding, heeft het hof van 
beroep te Bergen geoordeeld dat de koop op lijfrente van rechtswege ontbonden was 
op 9 maart 2011, hetzij dertig dagen na het exploot met de ingebrekestelling. De aan- 
zuivering van de rentetermijn van december vond pas plaats op 27 april 2011 en was 
dus niet bij machte om de koop die van rechtswege ontbonden was op 9 maart 2011, 
te doen herleven. Volgens het hof van beroep had de verkoper zich in het exploot 
duidelijk beroepen op het uitdrukkelijk ontbindend beding… Deze interpretatie van 
het exploot lijkt mij niet verenigbaar met de bewoordingen ervan en deze beslissing 
toont de gevaren aan van de combinatie in één instrumentum van de ingebrekestel- 
ling en de kennisgeving van de ontbindingsbeslissing. 

 
55. Vrijstelling van ingebrekestelling is geen vrijstelling van kennisgeving. 
Zelfs wanneer een clausule bepaalt dat het contract ontbonden zal zijn “van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling”, blijft de uitwerking van de ontbin- 
ding onderworpen aan de kennisgeving door de schuldeiser van zijn ontbin- 
dingsbeslissing aan de schuldenaar201. Zolang de schuldeiser immers geen 
duidelijk beroep doet op het uitdrukkelijk ontbindend beding, blijven alle 
alternatieve keuzemogelijkheden van de schuldeiser open en weet de schul- 
denaar niet wat zijn schuldeiser zal ondernemen. Het is dan ook juist te beslis- 
sen dat de ontbinding slechts verworven is wanneer de schuldenaar kennis heeft 
genomen of redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen van de ontbindingsbe- 
slissing202. Het komt ons dan ook voor dat een beding dat zou stipuleren dat 
de ontbinding uitwerking zal krijgen “zonder enige kennisgeving” of “zonder 
motivering” niet strookt met de kenmerken van een uitdrukkelijk ontbindend 
beding en dus aanvechtbaar is. Een dergelijke ontbindingsbeslissing zou geen 
gevolg mogen krijgen en dus onwerkzaam moeten zijn (zie verder, nrs. 62-64). 
De kennisgeving is immers constitutief voor de ontbinding zelve. Zijn in die zin 
bekritiseerbaar: 

 
Bv. “In geval van vertrouwensbreuk, niet-naleving van de reglementen of fout in hoofde 
van de cliënt, heeft de Bank het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder opzeggings- 
termijn, zonder motivering en mits inhouding van de dossierkost (…), te beëindigen. 
Deze opzegging zal onder geen beding aanleiding kunnen geven tot teruggave van de 
periodieke bijdrage.” 

 
Bv. “Le vendeur a le droit de considérer le contrat comme résolu sans mise en demeure 
ou avis et sans qu’une intervention judiciaire ne soit nécessaire et de réclamer immédia- 
tement tout montant quelconque qui est dû par l’acheteur, (…) le tout sans préjudice du 
droit pour le vendeur à une indemnisation des frais, dommages et intérêts, dans les cas 
suivants : (…) si l’acheteur néglige de payer sa facture.” 

 
 
 
 
 
 

 

201 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 56 en verwijzingen aldaar. 

202 Zo Antwerpen 20 december 1994, T.Not. 1996, 179, noot D. Michiels; Brussel 11 februari 1985, TBH 
1985, 650, noot C. Parmentier; Kh. Charleroi 18 november 1997, JLMB 1998, 1831; P. Wéry, Droit 
des obligations, 1, 2011, nr. 755. 
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rechtswege”, “onmiddellijk” of “zonder opzegtermijn” zal intreden, blijkt deze 
vrijstelling onvoldoende duidelijk. Volgende bedingen stipuleren een vrijstel- 
ling van ingebrekestelling198: 

 
Bv. “In geval van wanbetaling kan de uitgeverij onmiddellijk en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling overgaan tot ontbinding van de overeenkomst door middel van een 
eenvoudige schriftelijke kennisgeving.” 

 
Bv. “En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations le contrat sera résolu 
de plein droit et sans mise en demeure.” 

 
54. Eén instrumentum voor twee rechtshandelingen? De kennisgeving en de 
ingebrekestelling – twee onderscheiden rechtshandelingen – kunnen in theo- 
rie samengaan in één instrumentum199, zoals een aangetekende brief, waarin 
zowel een laatste aanmaning tot uitvoering is opgenomen als de mededeling 
van de ontbindingsbeslissing indien de nakoming mocht uitblijven. Vanuit 
praktisch oogpunt zouden wij dit niet aanraden omdat dergelijke brief met 
twee mededelingen verwarrend kan zijn of aanleiding kan geven tot discussie. 
Zo kan het onduidelijk zijn voor de debiteur of hij vooralsnog geniet van een 
(redelijke of toegekende) termijn om te remediëren aan zijn tekortkomingen. 
Zo kan onzekerheid ontstaan over de vraag of het contract onmiddellijk ont- 
bonden is en, zo niet, wanneer de ontbinding dan ingaat. 

 
Van deze verwarring getuigt het arrest van het hof van beroep van Bergen van 25 juni 
2013 dat wij om meerdere redenen niet kunnen goedkeuren200. In een notariële akte 
van 8 december 2006 van een onroerende koop op lijfrente stond volgend uitdruk- 
kelijk ontbindend beding:“Par dérogations aux articles 1978 et 1194 du Code Civil, les 
parties conviennent expressément, qu’à défaut de paiement par les débirentiers, pour 
un motif quelconque, d’un seul terme mensuel d’arrérages dans les trente jours de son 
échéance et trente jours après mise en demeure par exploit de huissier demeurée in- 
fructueuse et faisant état de la volonté du crédirentier de se prévaloir de la présente 
clause résolutoire, la vente sera résolue de plein droit, sans que des délais puissent être 
accordés judiciairement aux débirentiers.” Men ziet dat het beding voorschrijft dat in 
één exploot van een deurwaarder de niet-betaalde verkoper tegelijkertijd zijn debi- 
teur in gebreke moet stellen en uiting moet geven aan zijn beslissing om zich op het 
uitdrukkelijk ontbindend beding te beroepen. Na het vruchteloos verstrijken van de 
remediëringstermijn van dertig dagen, zou de ontbinding dan ‘van rechtswege’ in- 
gaan. Op 9 februari 2011 wordt een dergelijk exploot aan de schuldenaars betekend 
wegens niet-betaling van de rentetermijnen van december 2010 en februari 2011. Het 
exploot bepaalt evenwel dat, bij gebreke aan betaling, de verkoper “de ontbinding 
van de koop in rechte zal vorderen” (“demandera en justice la résiliation de la vente”). 
De verkoper geeft in dit exploot dus geen duidelijke uiting aan zijn ontbindingsbe- 
slissing en hij beroept zich niet op het aangehaalde uitdrukkelijk ontbindend beding, 
maar op een vordering in rechte met het oog op een (uiteraard gerechtelijke) ont- 
binding … Op 27 april 2011 betalen de kopers een groot deel van de verschuldigde 
achterstallen. Op 28 april 2011 dagvaardt de verkoper de kopers voor de rechtbank 

 
 

198 Over dergelijke vrijstellingsclausules, zie L. Demeyere en M. Visser, “Ingebrekestellingsclausules” in 
G.L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman en A. Verbeke (eds.), Gemeenrechtelijke 
clausules in Reeks Contractuele clausules, vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2013, 997‐1033. 

199 In  art.  1656  BW  gaat  de  wetgever  hier  trouwens  van  uit.  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende 
bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in Contractuele  clausules  rond  de 
(niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006,  (77) nr. 55; Zie verder ook S. Stijns, “De 
noodzaak van een  ingebrekestelling  voor de uitwerking van een uitdrukkelijk ontbindend beding: 
twijfels omtrent art. 1656 BW”, R.Cass. 1995, (259), nr. 15. 

200 Bergen 25 juni 2013, JLMB 2015, 7. 
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teneinde te horen vaststellen dat de koop “van rechtswege is ontbonden” (ondanks 
de belangrijke aanzuivering van de schuld)… Welnu, ondanks afwezigheid van een 
duidelijke kennisgeving door de verkoper aan de kopers van zijn beslissing om bui- 
tengerechtelijk de koop te ontbinden bij toepassing van het beding, heeft het hof van 
beroep te Bergen geoordeeld dat de koop op lijfrente van rechtswege ontbonden was 
op 9 maart 2011, hetzij dertig dagen na het exploot met de ingebrekestelling. De aan- 
zuivering van de rentetermijn van december vond pas plaats op 27 april 2011 en was 
dus niet bij machte om de koop die van rechtswege ontbonden was op 9 maart 2011, 
te doen herleven. Volgens het hof van beroep had de verkoper zich in het exploot 
duidelijk beroepen op het uitdrukkelijk ontbindend beding… Deze interpretatie van 
het exploot lijkt mij niet verenigbaar met de bewoordingen ervan en deze beslissing 
toont de gevaren aan van de combinatie in één instrumentum van de ingebrekestel- 
ling en de kennisgeving van de ontbindingsbeslissing. 

 
55. Vrijstelling van ingebrekestelling is geen vrijstelling van kennisgeving. 
Zelfs wanneer een clausule bepaalt dat het contract ontbonden zal zijn “van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling”, blijft de uitwerking van de ontbin- 
ding onderworpen aan de kennisgeving door de schuldeiser van zijn ontbin- 
dingsbeslissing aan de schuldenaar201. Zolang de schuldeiser immers geen 
duidelijk beroep doet op het uitdrukkelijk ontbindend beding, blijven alle 
alternatieve keuzemogelijkheden van de schuldeiser open en weet de schul- 
denaar niet wat zijn schuldeiser zal ondernemen. Het is dan ook juist te beslis- 
sen dat de ontbinding slechts verworven is wanneer de schuldenaar kennis heeft 
genomen of redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen van de ontbindingsbe- 
slissing202. Het komt ons dan ook voor dat een beding dat zou stipuleren dat 
de ontbinding uitwerking zal krijgen “zonder enige kennisgeving” of “zonder 
motivering” niet strookt met de kenmerken van een uitdrukkelijk ontbindend 
beding en dus aanvechtbaar is. Een dergelijke ontbindingsbeslissing zou geen 
gevolg mogen krijgen en dus onwerkzaam moeten zijn (zie verder, nrs. 62-64). 
De kennisgeving is immers constitutief voor de ontbinding zelve. Zijn in die zin 
bekritiseerbaar: 

 
Bv. “In geval van vertrouwensbreuk, niet-naleving van de reglementen of fout in hoofde 
van de cliënt, heeft de Bank het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder opzeggings- 
termijn, zonder motivering en mits inhouding van de dossierkost (…), te beëindigen. 
Deze opzegging zal onder geen beding aanleiding kunnen geven tot teruggave van de 
periodieke bijdrage.” 

 
Bv. “Le vendeur a le droit de considérer le contrat comme résolu sans mise en demeure 
ou avis et sans qu’une intervention judiciaire ne soit nécessaire et de réclamer immédia- 
tement tout montant quelconque qui est dû par l’acheteur, (…) le tout sans préjudice du 
droit pour le vendeur à une indemnisation des frais, dommages et intérêts, dans les cas 
suivants : (…) si l’acheteur néglige de payer sa facture.” 

 
 
 
 
 
 

 

201 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 56 en verwijzingen aldaar. 

202 Zo Antwerpen 20 december 1994, T.Not. 1996, 179, noot D. Michiels; Brussel 11 februari 1985, TBH 
1985, 650, noot C. Parmentier; Kh. Charleroi 18 november 1997, JLMB 1998, 1831; P. Wéry, Droit 
des obligations, 1, 2011, nr. 755. 
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G. Rechterlijke controlemogelijkheden en remedies 
 

1.         De rechter kan a posteriori controleren 
 

56. Steeds eventueel en a posteriori. Een schuldenaar moet de kans krijgen 
om een buitengerechtelijke ontbindingsbeslissing voor een rechter te betwis- 
ten203, ook wanneer deze ontbinding het gevolg is van een beroep op een con- 
tractueel bedongen uitdrukkelijk ontbindend beding. De tussenkomst van de 
rechter vindt plaats nadat de schuldeiser een ontbindingsbeslissing heeft ge- 
nomen en ter kennis gesteld van zijn debiteur. Deze tussenkomst is dus nood- 
gedwongen a posteriori en slechts eventueel (enkel in geval van betwisting)204. 
In vergelijking met de rol van de rechter bij de gerechtelijke ontbinding is de 
rol van de rechter a posteriori beperkter vermits hij zijn wettelijke, noodzake- 
lijk voorafgaande uitstelbevoegdheid uit art. 1184, lid 3 BW verliest. Maar ver- 
liest hij ook zijn matigingsbevoegdheid of controle op rechtsmisbruik205? Wat is 
dan op heden de aard van de rechterlijke controle a posteriori? 

 
57. De klassieke visie (enkel controle op de regelmatigheid) is verlaten. Men 
heeft lang verdedigd dat de rechter a posteriori enkel de formele legaliteit 
of de regelmatigheid van de ontbinding zou kunnen controleren: hij zou de 
kwalificatie en de geoorloofdheid van het beding nagaan, de vereniging van 
de toepassingsvoorwaarden en, desgevallend, de gevolgen van het beding 
vaststellen. De uitstel- en de matigingsbevoegdheden waarover hij beschikt 
bij een gerechtelijke ontbinding (waar hij verplichtend preventief moet tus- 
senkomen), zou hij verliezen bij de controle a posteriori. Concreet betekende 
deze opvatting dat de rechter achteraf enkel de realiteit van de tekortkomingen 
kon controleren, maar niet meer hun ernst206. 

 
58. De moderne visie: een tweevoudige rechterlijke controle. Na een lange 
evolutie kan men op heden vaststellen dat de rechter – net als bij de opzegbe- 
dingen (zie hoger, nr. 23) – a posteriori niet alleen over een regelmatigheids- 
controle beschikt, maar dat hij ook een marginale rechtmatigheidscontrole mag 
doorvoeren207. De rechter verliest dus wel degelijk zijn uitstelbevoegdheid, 

 
 

 

203 De  schuldenaar  kan  zich  uiteraard  ook  bij  de  ontbinding  neerleggen:  S. Stijns,  “Het  verbod  op 
misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in S. Stijns en P. Wéry (eds.), De 
rol van de rechter in het contract – Le juge et le contrat, Brugge, die Keure, 2014, (75), nr. 59. 

204 S. Stijns, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De 
rol van de rechter in het contract, 2014, (75), nr. 59; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen 
inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” in S. Stijns, V. Sagaert, I. Samoy en A. De Boeck 
(eds.), Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, Brugge, die Keure, 2012, (1), nr. 55; 
S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
100‐101 en 115‐116; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht,  1, 2005, 200‐201; P. Wéry, Droit des 
obligations, 1, 2011, nr. 756. 

205 Zie hoger over deze bevoegdheden, nr. 33 en zie ook de bijdrage van S. Jansen in dit Cahier (nrs. 2‐3). 
206 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 

in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nrs. 38 en 58; S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
1994, nr. 368. 

207 S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, 1, 2005, nrs. 280‐281; S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen, ontbindende voorwaarden  en  vervangingsbedingen”   in  Contractuele  clausules  rond 
de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77), nr. 59; S. Stijns, “La dissolution 

127 JURISPRUDENTIELE ONTWIKKELINGEN ROND BEEINDIGINGSBEDINGEN 
 

 
 
 

maar hij behoudt zijn matigingsbevoegdheid op grond van art. 1134, lid 3 BW. 
Enerzijds kan hij bij een regelmatigheidstoets de formele legaliteit van de ont- 
binding nagaan (de geoorloofdheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding 
en de toepassing ervan binnen de gestipuleerde toepassingsvoorwaarden). 
Anderzijds kan hij bij de rechtmatigheidstoetsing controleren of de eenzijdige 
ontbindingsbeslissing ook strookt met de eisen van de goede trouw en soms 
geen abusieve beslissing is. De ernst van de wanprestatie kan hij op die wijze 
marginaal toetsen, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak. 

 
We hebben immers al aangetoond (zie hoger, nr. 43 e.v.) dat de buitengerech- 
telijke ontbinding krachtens een uitdrukkelijk ontbindend beding een par- 
tijbeslissing door de schuldeiser uitmaakt. De redelijkheid en de billijkheid 
van deze partijbeslissing kan achteraf, net als andere partijbeslissingen, door 
de rechter marginaal getoetst worden in het kader van het verbod op rechts- 
misbruik208. Zo kan een ontbindingsbeslissing abusievelijk bevonden worden 
wanneer de verweten tekortkoming miniem is of wanneer de schuldenaar een 
redelijk aanbod deed tot remediëring en de schuldeiser dit naast zich heeft 
neergelegd zonder redelijk motief. Deze opvatting wordt in ons recht door een 
aanzienlijk deel van de hedendaagse doctrine verdedigd209. De rechtspraak 
was aanvankelijk eerder aarzelend210, maar de voorbije vijf jaren genoot de 
moderne opvatting en tweevoudige a posteriori-controle ook erkenning, eerst 
bij de feitenrechters en recent bij het Hof van Cassatie. 

 
59. De tweevoudige controle is eerst erkend in de lagere rechtspraak. De 
rechtbank van eerste aanleg te Gent overweegt in een vonnis van 13 januari 

 
 

du contrat par un acte unilatéral en cas de  faute dans  l’exécution ou de vice de formation”  in La 
volonté unilatérale dans le contrat, 2008, (325), nrs. 33‐34; S. Stijns, “Het verbod op misbruik van 
contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het contract, 2014, 
(75), nr. 59; P. Wéry, Droit des obligations, 1, 2011, nr. 756. 

208 Zie  in  die  zin  J.F. Germain,  “Le  contrôle  de  la  gravité  du manquement  en  présence d’une  clause 
résolutoire expresse” (noot onder Cass. 9 maart 2009), TBBR 2010, (133) 134, nr. 5; S. Stijns, “Het 
verbod  op misbruik  van  contractuele  rechten:  lees  de  bijsluiter  voor  gebruik!”  in De  rol  van  de 
rechter in het contract, 2014, (75), nr. 59; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake de 
basisbeginselen van het contractenrecht” in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 
2012,  (1),  nr.  55;  S. Stijns,  “La dissolution du  contrat  par un acte unilatéral  en  cas  de  faute dans 
l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale dans le contrat, 2008, (325), nr. 34; 
S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 59 en de referenties naar oudere werken in voetnoot 158; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, 
Boek 1, 2005, nr. 281; K. Vanderschot, “De sanctionering van abusieve partijbeslissingen genomen 
bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede 
trouw”, TBBR 2005, (87) nrs. 4 en 14‐17; P. Wéry, Droit des obligations, 1, 2011, nr. 756. 

209 Zie, naast de referenties  in de vorige voetnoot, ook J. De Coninck, “De voor de toepassing van de 
exceptio  non  adimpleti  contractus  vereiste  samenhang  tussen  verbintenissen  en  de  toetsing  van 
een op een uitdrukkelijk ontbindend beding gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede trouw” 
(noot onder Antwerpen 29 juni 2007), RW 2009‐10, 108‐112, nr. 3; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations, I, 2010, 917. 

210 Luik  27  november  2000,  RRD  2001,  277,  noot  V. Pirson;  Brussel  4  maart  1992,  JT  1992,  699; 
Rb.  Brussel  6  maart  1997,  JLMB  1998,  602;  Rb.  Gent  6  februari  1998,  RW  1998‐99,  160,  met 
goedkeurende  commentaar  bij  A. Van  Oevelen,  “Recente  ontwikkelingen  in  de wetgeving  en  de 
rechtspraak   inzake  de  sancties  bij  contractuele  wanprestatie”   in   J. Billiet,  H. Braeckmans  en 
H. Casman  (eds.),  Overeenkomstenrecht,  26ste  Postuniversitaire  Cyclus  Willy  Delva  1999‐2000, 
Antwerpen, Kluwer, 2000, nr. 268. 
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G. Rechterlijke controlemogelijkheden en remedies 
 

1.         De rechter kan a posteriori controleren 
 

56. Steeds eventueel en a posteriori. Een schuldenaar moet de kans krijgen 
om een buitengerechtelijke ontbindingsbeslissing voor een rechter te betwis- 
ten203, ook wanneer deze ontbinding het gevolg is van een beroep op een con- 
tractueel bedongen uitdrukkelijk ontbindend beding. De tussenkomst van de 
rechter vindt plaats nadat de schuldeiser een ontbindingsbeslissing heeft ge- 
nomen en ter kennis gesteld van zijn debiteur. Deze tussenkomst is dus nood- 
gedwongen a posteriori en slechts eventueel (enkel in geval van betwisting)204. 
In vergelijking met de rol van de rechter bij de gerechtelijke ontbinding is de 
rol van de rechter a posteriori beperkter vermits hij zijn wettelijke, noodzake- 
lijk voorafgaande uitstelbevoegdheid uit art. 1184, lid 3 BW verliest. Maar ver- 
liest hij ook zijn matigingsbevoegdheid of controle op rechtsmisbruik205? Wat is 
dan op heden de aard van de rechterlijke controle a posteriori? 

 
57. De klassieke visie (enkel controle op de regelmatigheid) is verlaten. Men 
heeft lang verdedigd dat de rechter a posteriori enkel de formele legaliteit 
of de regelmatigheid van de ontbinding zou kunnen controleren: hij zou de 
kwalificatie en de geoorloofdheid van het beding nagaan, de vereniging van 
de toepassingsvoorwaarden en, desgevallend, de gevolgen van het beding 
vaststellen. De uitstel- en de matigingsbevoegdheden waarover hij beschikt 
bij een gerechtelijke ontbinding (waar hij verplichtend preventief moet tus- 
senkomen), zou hij verliezen bij de controle a posteriori. Concreet betekende 
deze opvatting dat de rechter achteraf enkel de realiteit van de tekortkomingen 
kon controleren, maar niet meer hun ernst206. 

 
58. De moderne visie: een tweevoudige rechterlijke controle. Na een lange 
evolutie kan men op heden vaststellen dat de rechter – net als bij de opzegbe- 
dingen (zie hoger, nr. 23) – a posteriori niet alleen over een regelmatigheids- 
controle beschikt, maar dat hij ook een marginale rechtmatigheidscontrole mag 
doorvoeren207. De rechter verliest dus wel degelijk zijn uitstelbevoegdheid, 

 
 

 

203 De  schuldenaar  kan  zich  uiteraard  ook  bij  de  ontbinding  neerleggen:  S. Stijns,  “Het  verbod  op 
misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in S. Stijns en P. Wéry (eds.), De 
rol van de rechter in het contract – Le juge et le contrat, Brugge, die Keure, 2014, (75), nr. 59. 

204 S. Stijns, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De 
rol van de rechter in het contract, 2014, (75), nr. 59; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen 
inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” in S. Stijns, V. Sagaert, I. Samoy en A. De Boeck 
(eds.), Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, Brugge, die Keure, 2012, (1), nr. 55; 
S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
100‐101 en 115‐116; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht,  1, 2005, 200‐201; P. Wéry, Droit des 
obligations, 1, 2011, nr. 756. 

205 Zie hoger over deze bevoegdheden, nr. 33 en zie ook de bijdrage van S. Jansen in dit Cahier (nrs. 2‐3). 
206 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 

in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nrs. 38 en 58; S. Stijns, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
1994, nr. 368. 

207 S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, 1, 2005, nrs. 280‐281; S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende 
bedingen, ontbindende voorwaarden  en  vervangingsbedingen”   in  Contractuele  clausules  rond 
de (niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006, (77), nr. 59; S. Stijns, “La dissolution 
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maar hij behoudt zijn matigingsbevoegdheid op grond van art. 1134, lid 3 BW. 
Enerzijds kan hij bij een regelmatigheidstoets de formele legaliteit van de ont- 
binding nagaan (de geoorloofdheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding 
en de toepassing ervan binnen de gestipuleerde toepassingsvoorwaarden). 
Anderzijds kan hij bij de rechtmatigheidstoetsing controleren of de eenzijdige 
ontbindingsbeslissing ook strookt met de eisen van de goede trouw en soms 
geen abusieve beslissing is. De ernst van de wanprestatie kan hij op die wijze 
marginaal toetsen, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak. 

 
We hebben immers al aangetoond (zie hoger, nr. 43 e.v.) dat de buitengerech- 
telijke ontbinding krachtens een uitdrukkelijk ontbindend beding een par- 
tijbeslissing door de schuldeiser uitmaakt. De redelijkheid en de billijkheid 
van deze partijbeslissing kan achteraf, net als andere partijbeslissingen, door 
de rechter marginaal getoetst worden in het kader van het verbod op rechts- 
misbruik208. Zo kan een ontbindingsbeslissing abusievelijk bevonden worden 
wanneer de verweten tekortkoming miniem is of wanneer de schuldenaar een 
redelijk aanbod deed tot remediëring en de schuldeiser dit naast zich heeft 
neergelegd zonder redelijk motief. Deze opvatting wordt in ons recht door een 
aanzienlijk deel van de hedendaagse doctrine verdedigd209. De rechtspraak 
was aanvankelijk eerder aarzelend210, maar de voorbije vijf jaren genoot de 
moderne opvatting en tweevoudige a posteriori-controle ook erkenning, eerst 
bij de feitenrechters en recent bij het Hof van Cassatie. 

 
59. De tweevoudige controle is eerst erkend in de lagere rechtspraak. De 
rechtbank van eerste aanleg te Gent overweegt in een vonnis van 13 januari 

 
 

du contrat par un acte unilatéral en cas de  faute dans  l’exécution ou de vice de formation”  in La 
volonté unilatérale dans le contrat, 2008, (325), nrs. 33‐34; S. Stijns, “Het verbod op misbruik van 
contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het contract, 2014, 
(75), nr. 59; P. Wéry, Droit des obligations, 1, 2011, nr. 756. 

208 Zie  in  die  zin  J.F. Germain,  “Le  contrôle  de  la  gravité  du manquement  en  présence d’une  clause 
résolutoire expresse” (noot onder Cass. 9 maart 2009), TBBR 2010, (133) 134, nr. 5; S. Stijns, “Het 
verbod  op misbruik  van  contractuele  rechten:  lees  de  bijsluiter  voor  gebruik!”  in De  rol  van  de 
rechter in het contract, 2014, (75), nr. 59; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake de 
basisbeginselen van het contractenrecht” in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 
2012,  (1),  nr.  55;  S. Stijns,  “La dissolution du  contrat  par un acte unilatéral  en  cas  de  faute dans 
l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale dans le contrat, 2008, (325), nr. 34; 
S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 59 en de referenties naar oudere werken in voetnoot 158; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, 
Boek 1, 2005, nr. 281; K. Vanderschot, “De sanctionering van abusieve partijbeslissingen genomen 
bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede 
trouw”, TBBR 2005, (87) nrs. 4 en 14‐17; P. Wéry, Droit des obligations, 1, 2011, nr. 756. 

209 Zie, naast de referenties  in de vorige voetnoot, ook J. De Coninck, “De voor de toepassing van de 
exceptio  non  adimpleti  contractus  vereiste  samenhang  tussen  verbintenissen  en  de  toetsing  van 
een op een uitdrukkelijk ontbindend beding gegronde ontbindingsbeslissing aan de goede trouw” 
(noot onder Antwerpen 29 juni 2007), RW 2009‐10, 108‐112, nr. 3; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations, I, 2010, 917. 

210 Luik  27  november  2000,  RRD  2001,  277,  noot  V. Pirson;  Brussel  4  maart  1992,  JT  1992,  699; 
Rb.  Brussel  6  maart  1997,  JLMB  1998,  602;  Rb.  Gent  6  februari  1998,  RW  1998‐99,  160,  met 
goedkeurende  commentaar  bij  A. Van  Oevelen,  “Recente  ontwikkelingen  in  de wetgeving  en  de 
rechtspraak   inzake  de  sancties  bij  contractuele  wanprestatie”   in   J. Billiet,  H. Braeckmans  en 
H. Casman  (eds.),  Overeenkomstenrecht,  26ste  Postuniversitaire  Cyclus  Willy  Delva  1999‐2000, 
Antwerpen, Kluwer, 2000, nr. 268. 
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2009 dat “(in het raam van een rechterlijke controle a posteriori) zij hierbij ver- 
der mag gaan dan een louter formele controle en zodoende ook kan nagaan of de 
beslissing van de kopers geen kennelijk abusievelijk karakter heeft”211. De recht- 

bank onderkent hier duidelijk de twee controlemogelijkheden van de rechter. 
 

Het oordeel is concreet dat in dit geval de kopers, die de koop hadden ontbonden op 
grond van een uitdrukkelijk ontbindend beding, in de concrete omstandigheden van 
de zaak, een kennelijk abusievelijke partijbeslissing hadden genomen. Immers, de 
wanprestatie verweten aan de verkopers bleek te gering te zijn nu niet bewezen werd 
dat het vrijkomen van het aangekochte goed ‘begin maart’ eerder dan ‘eind april’ een 
wezenlijk element van de verkopersverplichtingen uitmaakte. De verkopers hadden 
bovendien al in februari een tijdig en redelijk voorstel tot remediëring gedaan dat 
de kopers naast zich neerlegden. Wat de gevolgen betreft van de abusief bevonden 
ontbinding van de koop, oordeelt de rechtbank terecht dat een schadeherstel of een 
opnieuw in werking stellen van de koop behoren tot de mogelijke sancties (zie ook 
verder, nr. 67). Partijen beaamden echter op de terechtzitting dat de koop voor hen 
ontbonden was. Nu de rechtbank opwerpt dat dit een foutief uitgangspunt was (de 
koop was ten onrechte ontbonden) en dat de kopers medewerking hadden moeten 
verlenen aan het verlijden van de authentieke akte en de koopprijs moeten betalen, 
kent de rechtbank terecht een schadevergoeding toe aan de verkopers. 

 
Ook het hof van beroep te Antwerpen erkende in een goed gemotiveerd arrest 
dat niet alleen de rechtsgeldigheid van het beding kan getoetst worden, maar 
ook de wijze van uitoefening van een uitdrukkelijk ontbindend beding. Het ge- 
schil handelde over een aandelenoverdracht van 350 aandelen waarin een uit- 
drukkelijk ontbindend beding was bedongen in geval van niet-stipte naleving 
van de betalingsverbintenissen van de kopers (zij moesten jaarlijks de prijs 
betalen voor 15 aandelen). Het hof van beroep overweegt zeer expliciet: “Het 
bestaan van een rechtsgeldig uitdrukkelijk ontbindend beding belet evenwel niet 
een rechterlijke controle a posteriori omtrent de wijze van uitoefening van de 
eenzijdige ontbindingsbeslissing, die niet mag gebeuren in strijd met de vereis- 
ten van de goede trouw”212. 

 
De appelrechters oordelen dat, hoewel de voorwaarden om het beding in te roepen 
weliswaar voorhanden waren, de verkopers, gelet op de concrete omstandigheden, 
hun ontbindingsbevoegdheid in strijd met art. 1134, lid 3 BW hebben uitgeoefend. 
De omstandigheden, die deze schending van de goede trouw staven, zijn vooral het 
feit dat de verkopers gedurende vele jaren een afwijkend betalingsregime hebben 
toegestaan om dan plots de naleving van de betalingsverbintenis te eisen binnen 
een wel zeer korte termijn en zich vervolgens, amper drie weken na een eerste aan- 
maning, reeds op het uitdrukkelijk ontbindend beding te hebben beroepen, zonder 
eerst het resultaat te willen afwachten van een in tussentijd gepland gesprek. Het valt 
wel op dat de beroepsrechters het woord ‘rechtsmisbruik’ niet in de mond nemen en 
rechtstreeks toetsen aan de ‘vereisten van de goede trouw’ (hoe ze dit sanctioneren, 
komt verder aan bod, onder nr. 66).Wellicht was het meer in lijn met de cassatierecht- 
spraak geweest indien ze het bestaan van enig rechtsmisbruik hadden opgespoord 
aan de hand van de geëigende criteria die het Hof van Cassatie ingevuld wil zien in 
de motivering. 

 
60. De rechtmatigheidscontrole is erkend door het Hof van Cassatie. Het Hof 
van Cassatie heeft de mogelijkheid van een rechtmatigheidscontrole a posterio- 

 
 
 

 

211    Rb. Gent 13 januari 2009, RW 2009‐10, 114. 
212    Antwerpen 29 juni 2007, RW 2009‐10, 105, noot J. De Coninck. 
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ri erkend in arresten van 2009 en 2010213. Met die twee arresten heeft het Hof 
van Cassatie bevestigd dat de aanwending door een schuldeiser van zijn ont- 
bindingsbevoegdheid, die hij put uit een uitdrukkelijk ontbindend beding, op 
zich rechtsmisbruik kan uitmaken zodat de beslissing van de schuldeiser om 
buitengerechtelijk te ontbinden a posteriori aan een marginale redelijkheids- 
toetsing door de rechter kan worden onderworpen. Het belang van het arrest 
van 9 maart 2009 kan niet voldoende benadrukt worden214. Het is de eerste 
keer dat het Hof deze redelijkheidstoetsing aanvaardt nadat een uitdrukkelijk 
ontbindend beding door een schuldeiser in werking is gesteld. Het is dus een 
doorbraak in de theorievorming rond de buitengerechtelijke ontbinding bij 
toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding. 

 
De feiten die aanleiding gaven tot het cassatiearrest van 9 maart 2009 houden ver- 
band met een koop op lijfrente van de blote eigendom van drie panden. De akten van 
onroerende koop bevatten een uitdrukkelijk ontbindend beding met een strafbeding 
stipulerende dat in geval van niet-betaling van een termijn van de rente, de rente- 
heffer het recht heeft om te ontbinden en om als vergoeding de ontvangen renteter- 
mijnen voor zich te houden. Wanneer de renteheffer zich op deze bedingen beroept, 
wordt hem door de kopers op lijfrente misbruik van recht verweten. Het bestreden 
arrest oordeelt op dit punt zoals de klassieke leer zou redeneren, met name “dat het 
uitdrukkelijk commissoir beding, dat in de ontbinding ‘van rechtswege’ voorziet zodra 
zelfs maar één termijn van de rente niet is betaald, de rechter de bevoegdheid ontneemt 
om te oordelen of de contractuele tekortkoming ernstig genoeg is om de ontbinding 
van de overeenkomst te verantwoorden” en “dat de eisers (kopers) niet kunnen aan- 
voeren dat de (renteheffer) een sanctie heeft toegepast die niet in verhouding tot de 
verweten tekortkomingen stond en aldus misbruik heeft gemaakt van het (hem) bij de 
overeenkomsten toegekende recht, daar zij (de kopers), door de akten te ondertekenen, 
erkend hebben dat de niet-betaling van één enkele rentetermijn ernstig genoeg was”. 
De kopers roepen in cassatie in dat in geval van ontbinding de rechter kan nagaan of 
de uitvoering van de overeengekomen uitdrukkelijk ontbindende voorwaarden (lees: 
bedingen) geen rechtsmisbruik oplevert. De rechter moet, bij de beoordeling van de 
voorhanden zijnde belangen, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak 
en met name nagaan of de toegebrachte schade al dan niet in verhouding staat tot het 
voordeel dat de houder van dat recht beoogd of verkregen heeft. 

 
Het Hof van Cassatie stelt de tekortkomende schuldenaars (de kopers) in het gelijk en 
overweegt terecht dat het bestreden arrest dat niet onderzoekt of de renteheffer uit de 
uitoefening van zijn recht tot ontbinding geen voordeel heeft gehaald dat niet in ver- 
houding stond tot de correlatieve last van de kopers, gelet op het feit dat dit gebruik 
niet alleen het behoud van de ontvangen rentetermijnen impliceerde maar ook de 
teruggave van de verkochte goederen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt215. 

 
 

 

213 Cass. 9 maart 2009, Arr.Cass. 2009, 762, Pas. 2009, 689, met andersluidende concl. Genicot, TBBR 
2010, 130, noot J. Germain en JT 2009, 392; Cass. 8 februari 2010, Pas. 2010, 402 en TBO 2011, 163. 
Deze arresten kwamen al aan bod in onze vorige Themisrecyclage (S. Stijns en S. Jansen, “Actuele 
ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” in Verbintenissenrecht, Themis‐ 
cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (1), nr. 57), maar zij zijn zo beslissend in deze problematiek van de 
controlemogelijkheden a posteriori van uitdrukkelijk ontbindende bedingen dat we deze mijlpalen 
hier niet onvernoemd kunnen laten. 

214 Er is bovendien gewezen op de andersluidende conclusie van advocaat‐generaal Genicot die cassatie 
afwijst  en  die,  net  als  het  bestreden  arrest,  (o.i.  ten  onrechte)  de  volgende mening  verdedigde: 
“L’abus de droit (…) agit par contre sur la manière dont son exécution (du contrat) est mise en œuvre 
in concreto,  et ne peut être admis à mon sens  comme principe autonome  invalidant  l’application 
même de la clause” (Pas. 2009, (689) 691). 

215 Cass. 9 maart 2009, Arr.Cass. 2009, 762, Pas. 2009, 689, met andersluidende concl. Genicot, TBBR 
2010, 130, noot J. Germain en JT 2009, 392. 
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2009 dat “(in het raam van een rechterlijke controle a posteriori) zij hierbij ver- 
der mag gaan dan een louter formele controle en zodoende ook kan nagaan of de 
beslissing van de kopers geen kennelijk abusievelijk karakter heeft”211. De recht- 

bank onderkent hier duidelijk de twee controlemogelijkheden van de rechter. 
 

Het oordeel is concreet dat in dit geval de kopers, die de koop hadden ontbonden op 
grond van een uitdrukkelijk ontbindend beding, in de concrete omstandigheden van 
de zaak, een kennelijk abusievelijke partijbeslissing hadden genomen. Immers, de 
wanprestatie verweten aan de verkopers bleek te gering te zijn nu niet bewezen werd 
dat het vrijkomen van het aangekochte goed ‘begin maart’ eerder dan ‘eind april’ een 
wezenlijk element van de verkopersverplichtingen uitmaakte. De verkopers hadden 
bovendien al in februari een tijdig en redelijk voorstel tot remediëring gedaan dat 
de kopers naast zich neerlegden. Wat de gevolgen betreft van de abusief bevonden 
ontbinding van de koop, oordeelt de rechtbank terecht dat een schadeherstel of een 
opnieuw in werking stellen van de koop behoren tot de mogelijke sancties (zie ook 
verder, nr. 67). Partijen beaamden echter op de terechtzitting dat de koop voor hen 
ontbonden was. Nu de rechtbank opwerpt dat dit een foutief uitgangspunt was (de 
koop was ten onrechte ontbonden) en dat de kopers medewerking hadden moeten 
verlenen aan het verlijden van de authentieke akte en de koopprijs moeten betalen, 
kent de rechtbank terecht een schadevergoeding toe aan de verkopers. 

 
Ook het hof van beroep te Antwerpen erkende in een goed gemotiveerd arrest 
dat niet alleen de rechtsgeldigheid van het beding kan getoetst worden, maar 
ook de wijze van uitoefening van een uitdrukkelijk ontbindend beding. Het ge- 
schil handelde over een aandelenoverdracht van 350 aandelen waarin een uit- 
drukkelijk ontbindend beding was bedongen in geval van niet-stipte naleving 
van de betalingsverbintenissen van de kopers (zij moesten jaarlijks de prijs 
betalen voor 15 aandelen). Het hof van beroep overweegt zeer expliciet: “Het 
bestaan van een rechtsgeldig uitdrukkelijk ontbindend beding belet evenwel niet 
een rechterlijke controle a posteriori omtrent de wijze van uitoefening van de 
eenzijdige ontbindingsbeslissing, die niet mag gebeuren in strijd met de vereis- 
ten van de goede trouw”212. 

 
De appelrechters oordelen dat, hoewel de voorwaarden om het beding in te roepen 
weliswaar voorhanden waren, de verkopers, gelet op de concrete omstandigheden, 
hun ontbindingsbevoegdheid in strijd met art. 1134, lid 3 BW hebben uitgeoefend. 
De omstandigheden, die deze schending van de goede trouw staven, zijn vooral het 
feit dat de verkopers gedurende vele jaren een afwijkend betalingsregime hebben 
toegestaan om dan plots de naleving van de betalingsverbintenis te eisen binnen 
een wel zeer korte termijn en zich vervolgens, amper drie weken na een eerste aan- 
maning, reeds op het uitdrukkelijk ontbindend beding te hebben beroepen, zonder 
eerst het resultaat te willen afwachten van een in tussentijd gepland gesprek. Het valt 
wel op dat de beroepsrechters het woord ‘rechtsmisbruik’ niet in de mond nemen en 
rechtstreeks toetsen aan de ‘vereisten van de goede trouw’ (hoe ze dit sanctioneren, 
komt verder aan bod, onder nr. 66).Wellicht was het meer in lijn met de cassatierecht- 
spraak geweest indien ze het bestaan van enig rechtsmisbruik hadden opgespoord 
aan de hand van de geëigende criteria die het Hof van Cassatie ingevuld wil zien in 
de motivering. 

 
60. De rechtmatigheidscontrole is erkend door het Hof van Cassatie. Het Hof 
van Cassatie heeft de mogelijkheid van een rechtmatigheidscontrole a posterio- 

 
 
 

 

211    Rb. Gent 13 januari 2009, RW 2009‐10, 114. 
212    Antwerpen 29 juni 2007, RW 2009‐10, 105, noot J. De Coninck. 
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ri erkend in arresten van 2009 en 2010213. Met die twee arresten heeft het Hof 
van Cassatie bevestigd dat de aanwending door een schuldeiser van zijn ont- 
bindingsbevoegdheid, die hij put uit een uitdrukkelijk ontbindend beding, op 
zich rechtsmisbruik kan uitmaken zodat de beslissing van de schuldeiser om 
buitengerechtelijk te ontbinden a posteriori aan een marginale redelijkheids- 
toetsing door de rechter kan worden onderworpen. Het belang van het arrest 
van 9 maart 2009 kan niet voldoende benadrukt worden214. Het is de eerste 
keer dat het Hof deze redelijkheidstoetsing aanvaardt nadat een uitdrukkelijk 
ontbindend beding door een schuldeiser in werking is gesteld. Het is dus een 
doorbraak in de theorievorming rond de buitengerechtelijke ontbinding bij 
toepassing van een uitdrukkelijk ontbindend beding. 

 
De feiten die aanleiding gaven tot het cassatiearrest van 9 maart 2009 houden ver- 
band met een koop op lijfrente van de blote eigendom van drie panden. De akten van 
onroerende koop bevatten een uitdrukkelijk ontbindend beding met een strafbeding 
stipulerende dat in geval van niet-betaling van een termijn van de rente, de rente- 
heffer het recht heeft om te ontbinden en om als vergoeding de ontvangen renteter- 
mijnen voor zich te houden. Wanneer de renteheffer zich op deze bedingen beroept, 
wordt hem door de kopers op lijfrente misbruik van recht verweten. Het bestreden 
arrest oordeelt op dit punt zoals de klassieke leer zou redeneren, met name “dat het 
uitdrukkelijk commissoir beding, dat in de ontbinding ‘van rechtswege’ voorziet zodra 
zelfs maar één termijn van de rente niet is betaald, de rechter de bevoegdheid ontneemt 
om te oordelen of de contractuele tekortkoming ernstig genoeg is om de ontbinding 
van de overeenkomst te verantwoorden” en “dat de eisers (kopers) niet kunnen aan- 
voeren dat de (renteheffer) een sanctie heeft toegepast die niet in verhouding tot de 
verweten tekortkomingen stond en aldus misbruik heeft gemaakt van het (hem) bij de 
overeenkomsten toegekende recht, daar zij (de kopers), door de akten te ondertekenen, 
erkend hebben dat de niet-betaling van één enkele rentetermijn ernstig genoeg was”. 
De kopers roepen in cassatie in dat in geval van ontbinding de rechter kan nagaan of 
de uitvoering van de overeengekomen uitdrukkelijk ontbindende voorwaarden (lees: 
bedingen) geen rechtsmisbruik oplevert. De rechter moet, bij de beoordeling van de 
voorhanden zijnde belangen, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak 
en met name nagaan of de toegebrachte schade al dan niet in verhouding staat tot het 
voordeel dat de houder van dat recht beoogd of verkregen heeft. 

 
Het Hof van Cassatie stelt de tekortkomende schuldenaars (de kopers) in het gelijk en 
overweegt terecht dat het bestreden arrest dat niet onderzoekt of de renteheffer uit de 
uitoefening van zijn recht tot ontbinding geen voordeel heeft gehaald dat niet in ver- 
houding stond tot de correlatieve last van de kopers, gelet op het feit dat dit gebruik 
niet alleen het behoud van de ontvangen rentetermijnen impliceerde maar ook de 
teruggave van de verkochte goederen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt215. 

 
 

 

213 Cass. 9 maart 2009, Arr.Cass. 2009, 762, Pas. 2009, 689, met andersluidende concl. Genicot, TBBR 
2010, 130, noot J. Germain en JT 2009, 392; Cass. 8 februari 2010, Pas. 2010, 402 en TBO 2011, 163. 
Deze arresten kwamen al aan bod in onze vorige Themisrecyclage (S. Stijns en S. Jansen, “Actuele 
ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” in Verbintenissenrecht, Themis‐ 
cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (1), nr. 57), maar zij zijn zo beslissend in deze problematiek van de 
controlemogelijkheden a posteriori van uitdrukkelijk ontbindende bedingen dat we deze mijlpalen 
hier niet onvernoemd kunnen laten. 

214 Er is bovendien gewezen op de andersluidende conclusie van advocaat‐generaal Genicot die cassatie 
afwijst  en  die,  net  als  het  bestreden  arrest,  (o.i.  ten  onrechte)  de  volgende mening  verdedigde: 
“L’abus de droit (…) agit par contre sur la manière dont son exécution (du contrat) est mise en œuvre 
in concreto,  et ne peut être admis à mon sens  comme principe autonome  invalidant  l’application 
même de la clause” (Pas. 2009, (689) 691). 

215 Cass. 9 maart 2009, Arr.Cass. 2009, 762, Pas. 2009, 689, met andersluidende concl. Genicot, TBBR 
2010, 130, noot J. Germain en JT 2009, 392. 

Recht in Beweging 2016 DRUKKLAAR.indd   273 24/02/2016   16:09:30



274

Verbintenissenrecht

130 
 

 
 
 

Dit arrest schaart zich dus achter het standpunt van de moderne doctrine. Het 
Hof van Cassatie verlaat de traditionele leer die a posteriori enkel een controle 
van de formele regelmatigheid van een ontbinding voorstond. Op deze wijze 
trekt het Hof van Cassatie naar uitdrukkelijk ontbindende bedingen toe, de lijn 
door van de mogelijke rechterlijke controle op de uitoefening van contractuele 
rechten, aan de hand van het beginsel dat rechtsmisbruik verbiedt. Dit mijl- 
paalarrest werd korte tijd later, in een vergelijkbare zaak van koop op lijfrente, 
bevestigd in een arrest van het Hof van Cassatie van 8 februari 2010216. Een 
impliciete erkenning van die controle op rechtsmisbruik van de wijze waarop 
een uitdrukkelijk ontbindend beding wordt uitgeoefend, vindt men trouwens 
ook in het arrest van 5 december 2014 van het Hof van Cassatie217. 

 
61. De rechtmatigheidscontrole is gunstig onthaald na de arresten van het Hof 
van Cassatie. De geschetste evolutie naar een rechtmatigheidstoetsing a poste- 
riori is gunstig onthaald in de doctrine218. Uit de aangehaalde toepassingen ziet 
men dat een toetsing aan de criteria van het rechtsmisbruik een geschikt in- 
strument is voor de rechter om na te gaan of de eenzijdig besliste ontbindings- 
sanctie, in de concrete omstandigheden van de zaak, niet onevenredig zwaar 
weegt in verhouding tot de verweten wanprestatie. Eigenlijk laat dit toe dat de 
rechter a posteriori de matigingsbevoegdheid zou uitoefenen die hij bij de ge- 
rechtelijke ontbinding preventief moet uitoefenen219. Zoals we al hoger hebben 
aangegeven (zie nr. 52), benadrukken de annotatoren van deze rechtspraak 
weerom dat de appreciatiemarge van de rechter zal afhangen van de formule- 

 
 
 

 

216 Cass. 8  februari 2010, Pas. 2010, 402 en TBO 2011, 163.  In dit arrest verwijt de eiser  in cassatie 
(weerom een koper op  lijfrente die  inroept dat de verkoper misbruik maakt van het uitdrukkelijk 
ontbindend beding in geval van niet‐betaling van één rentetermijn) aan de beroepsrechters dat zij 
geen onderzoek hebben doorgevoerd van de evenredigheid en van de voorhanden zijnde belangen. 
Het Hof van Cassatie kan dit middel niet aannemen want het arrest a quo heeft dit onderzoek wel 
degelijk doorgevoerd en heeft kunnen vaststellen dat er geen rechtsmisbruik was in het licht van alle 
omstandigheden van de zaak. 

217 Cass.  5  december  2014, AR C.14.0061.N, www.cass.be.  In  dit  arrest  roept  de  eiser  in  cassatie  in 
het tweede middel in dat de appelrechters niet zouden geantwoord hebben op het argument dat 
de  toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding uit de onderhandse koopovereenkomst  in 
de concrete omstandigheden  rechtsmisbruik uitmaakt om reden dat er een wanverhouding werd 
gecreëerd tussen het nadeel van de eiser door de ontbinding en het voordeel dat verweerster zou 
halen  uit  de  ontbinding.  Het  middel  kan  niet  worden  aangenomen  omdat  de  appelrechters  de 
feitelijke gegevens aangeven waarop zij hun beslissing steunen en beantwoorden zij het verweer 
gesteund op rechtsmisbruik. De appelrechters hebben in het licht van alle omstandigheden van de 
zaak onderzocht of er soms geen wanverhouding bestaat tussen het voordeel voor verweerster en 
het nadeel voor eiser hebben geoordeeld dat niet is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van 
rechtsmisbruik. Zij verantwoorden dan ook hun beslissing naar recht. 

218 Zie J.F. Germain, “Le contrôle de  la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire 
expresse”  (noot  onder  Cass.  9  maart  2009),  TBBR  2010,  (133)  134‐135,  nrs.  5‐6;  S. Stijns  en 
S. Jansen, “De basisbeginselen van het contractenrecht: kroniek van de recentste evoluties”, TBBR 
2013 (2), nr. 57; P. Wéry, Droit des obligations, 1, 2011, nr. 756. 

219 S. Stijns, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De 
rol van de rechter in het contract, 2014, (75), nr. 61; S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006,  (77) nr. 59; K. Vanderschot,  “De sanctionering 
van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes 
van de matigende werking van de goede trouw”, TBBR 2005, (87) nr. 16. 
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ring van het uitdrukkelijk ontbindend beding220. Heeft men in een uitdrukkelijk 
ontbindend beding een opsomming opgenomen of een definitie van wat voor 
de contractanten mogelijke ‘ernstige’ wanprestaties vormen die de eenzijdige 
ontbinding kunnen wettigen, dan zal, indien de schuldeiser het contract heeft 
ontbonden wegens een wanprestatie die uitdrukkelijk in de lijst voorkomt of 
wordt gedefinieerd, de a posteriori-redelijkheidscontrole door de rechter be- 
perkter zijn nu partijen zelf hebben aangegeven dat die tekortkoming voor 
hen voldoende zwaarwichtig was om te kunnen ontbinden. De rechter zal dan 
vooral oog hebben voor de concrete begeleidende omstandigheden waarin de 
schuldeiser een beroep deed op de sanctie. Het Hof van Cassatie herhaalt trou- 
wens (onder meer in bovengenoemde arresten) dat het rechtsmisbruik moet 
beoordeeld worden ‘in het licht van alle omstandigheden van de zaak’. Bevat 
het uitdrukkelijk ontbindend beding daarentegen een algemene formule (zo- 
als “bij elke niet-naleving van een der verplichtingen uit dit contract”), dan zal 
de rechter bij de uitoefening van zijn matigingsbevoegdheid a posteriori meer 
ruimte voor appreciatie hebben en zal hij de ernst van de wanprestatie kunnen 
nagaan zoals wanneer hij oordeelt over een eis in gerechtelijke ontbinding (d.i. 
dus nagaan of de concreet verweten wanprestatie wel voldoende zwaarwichtig 
was om de ontbinding te wettigen). 

 
 
2.         De rechter kan ook remediëren 

 
62. Remediëring aan een onregelmatige ontbinding: de onwerkzaamheid er- 
van. Indien de rechter vaststelt dat de overeenkomst is ontbonden op onregel- 
matige wijze (bv. zonder dat de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn), kent de 
rechtspraak traditioneel enkel een schadevergoeding toe aan de schuldenaar. 
Het contract blijft, volgens de klassieke rechtspraak, definitief ontbonden, ook 
al heeft de schuldeiser dit op foutieve of onregelmatige wijze beslist221. 

 
Zodra men echter inziet dat de eenzijdige ontbindingsbeslissing neerkomt 
op de uitoefening van een partijbeslissing waartoe de schuldeiser bevoegd is 
krachtens het uitdrukkelijk ontbindend beding, dient zich een andere sanctie 
aan voor een onregelmatige ontbindingsbeslissing: haar onwerkzaamheid.Wij 
hebben al eerder de stelling verdedigd dat een rechter, naast het eventueel 
toekennen van een schadevergoeding, ook moet kunnen vaststellen dat de on- 
regelmatige ontbindingsbeslissing ondeugdelijk of onwerkzaam (inefficace) is 
geweest, zodat het contract niet werd ontbonden en nog in voege is tussen 
partijen. Een schuldeiser die immers handelt ‘buiten de voorwaarden van zijn 
contractuele bevoegdheid om eenzijdig te ontbinden’, handelt o.i. zonder be- 
slissingsbevoegdheid222. Men vindt in de lagere rechtspraak reeds enkele toe- 

 
 

220 J.F.  Germain,  “Le  contrôle  de  la  gravité  du  manquement  en  présence  d’une  clause  résolutoire 
expresse” (noot onder Cass. 9 maart 2009), TBBR 2010, (133) 136, nr. 8; S. Stijns, “Het verbod op 
misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het 
contract, 2014, (75), nr. 61. 

221 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nr. 58; P. Wéry, Droit des obligations, 1, 2011, nr. 756. 

222 Zie  in  die  zin  (chronologisch)  S. Stijns, De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van 
overeenkomsten,  1994,  nrs.  371‐372;  S.  Stijns,  “De  beëindiging  van  de  kredietovereenkomst: 
macht en onmacht van de (kortgeding)rechter”, TBH 1996, (1), nr. 63; S. Stijns, “Contractualisering 
van sancties in het privaatrecht,  in het bijzonder bij wanprestatie”, RW 2001‐2002, (1258) nr. 25; 
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Dit arrest schaart zich dus achter het standpunt van de moderne doctrine. Het 
Hof van Cassatie verlaat de traditionele leer die a posteriori enkel een controle 
van de formele regelmatigheid van een ontbinding voorstond. Op deze wijze 
trekt het Hof van Cassatie naar uitdrukkelijk ontbindende bedingen toe, de lijn 
door van de mogelijke rechterlijke controle op de uitoefening van contractuele 
rechten, aan de hand van het beginsel dat rechtsmisbruik verbiedt. Dit mijl- 
paalarrest werd korte tijd later, in een vergelijkbare zaak van koop op lijfrente, 
bevestigd in een arrest van het Hof van Cassatie van 8 februari 2010216. Een 
impliciete erkenning van die controle op rechtsmisbruik van de wijze waarop 
een uitdrukkelijk ontbindend beding wordt uitgeoefend, vindt men trouwens 
ook in het arrest van 5 december 2014 van het Hof van Cassatie217. 

 
61. De rechtmatigheidscontrole is gunstig onthaald na de arresten van het Hof 
van Cassatie. De geschetste evolutie naar een rechtmatigheidstoetsing a poste- 
riori is gunstig onthaald in de doctrine218. Uit de aangehaalde toepassingen ziet 
men dat een toetsing aan de criteria van het rechtsmisbruik een geschikt in- 
strument is voor de rechter om na te gaan of de eenzijdig besliste ontbindings- 
sanctie, in de concrete omstandigheden van de zaak, niet onevenredig zwaar 
weegt in verhouding tot de verweten wanprestatie. Eigenlijk laat dit toe dat de 
rechter a posteriori de matigingsbevoegdheid zou uitoefenen die hij bij de ge- 
rechtelijke ontbinding preventief moet uitoefenen219. Zoals we al hoger hebben 
aangegeven (zie nr. 52), benadrukken de annotatoren van deze rechtspraak 
weerom dat de appreciatiemarge van de rechter zal afhangen van de formule- 

 
 
 

 

216 Cass. 8  februari 2010, Pas. 2010, 402 en TBO 2011, 163.  In dit arrest verwijt de eiser  in cassatie 
(weerom een koper op  lijfrente die  inroept dat de verkoper misbruik maakt van het uitdrukkelijk 
ontbindend beding in geval van niet‐betaling van één rentetermijn) aan de beroepsrechters dat zij 
geen onderzoek hebben doorgevoerd van de evenredigheid en van de voorhanden zijnde belangen. 
Het Hof van Cassatie kan dit middel niet aannemen want het arrest a quo heeft dit onderzoek wel 
degelijk doorgevoerd en heeft kunnen vaststellen dat er geen rechtsmisbruik was in het licht van alle 
omstandigheden van de zaak. 

217 Cass.  5  december  2014, AR C.14.0061.N, www.cass.be.  In  dit  arrest  roept  de  eiser  in  cassatie  in 
het tweede middel in dat de appelrechters niet zouden geantwoord hebben op het argument dat 
de  toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding uit de onderhandse koopovereenkomst  in 
de concrete omstandigheden  rechtsmisbruik uitmaakt om reden dat er een wanverhouding werd 
gecreëerd tussen het nadeel van de eiser door de ontbinding en het voordeel dat verweerster zou 
halen  uit  de  ontbinding.  Het  middel  kan  niet  worden  aangenomen  omdat  de  appelrechters  de 
feitelijke gegevens aangeven waarop zij hun beslissing steunen en beantwoorden zij het verweer 
gesteund op rechtsmisbruik. De appelrechters hebben in het licht van alle omstandigheden van de 
zaak onderzocht of er soms geen wanverhouding bestaat tussen het voordeel voor verweerster en 
het nadeel voor eiser hebben geoordeeld dat niet is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van 
rechtsmisbruik. Zij verantwoorden dan ook hun beslissing naar recht. 

218 Zie J.F. Germain, “Le contrôle de  la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire 
expresse”  (noot  onder  Cass.  9  maart  2009),  TBBR  2010,  (133)  134‐135,  nrs.  5‐6;  S. Stijns  en 
S. Jansen, “De basisbeginselen van het contractenrecht: kroniek van de recentste evoluties”, TBBR 
2013 (2), nr. 57; P. Wéry, Droit des obligations, 1, 2011, nr. 756. 

219 S. Stijns, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De 
rol van de rechter in het contract, 2014, (75), nr. 61; S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006,  (77) nr. 59; K. Vanderschot,  “De sanctionering 
van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes 
van de matigende werking van de goede trouw”, TBBR 2005, (87) nr. 16. 
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ring van het uitdrukkelijk ontbindend beding220. Heeft men in een uitdrukkelijk 
ontbindend beding een opsomming opgenomen of een definitie van wat voor 
de contractanten mogelijke ‘ernstige’ wanprestaties vormen die de eenzijdige 
ontbinding kunnen wettigen, dan zal, indien de schuldeiser het contract heeft 
ontbonden wegens een wanprestatie die uitdrukkelijk in de lijst voorkomt of 
wordt gedefinieerd, de a posteriori-redelijkheidscontrole door de rechter be- 
perkter zijn nu partijen zelf hebben aangegeven dat die tekortkoming voor 
hen voldoende zwaarwichtig was om te kunnen ontbinden. De rechter zal dan 
vooral oog hebben voor de concrete begeleidende omstandigheden waarin de 
schuldeiser een beroep deed op de sanctie. Het Hof van Cassatie herhaalt trou- 
wens (onder meer in bovengenoemde arresten) dat het rechtsmisbruik moet 
beoordeeld worden ‘in het licht van alle omstandigheden van de zaak’. Bevat 
het uitdrukkelijk ontbindend beding daarentegen een algemene formule (zo- 
als “bij elke niet-naleving van een der verplichtingen uit dit contract”), dan zal 
de rechter bij de uitoefening van zijn matigingsbevoegdheid a posteriori meer 
ruimte voor appreciatie hebben en zal hij de ernst van de wanprestatie kunnen 
nagaan zoals wanneer hij oordeelt over een eis in gerechtelijke ontbinding (d.i. 
dus nagaan of de concreet verweten wanprestatie wel voldoende zwaarwichtig 
was om de ontbinding te wettigen). 

 
 
2.         De rechter kan ook remediëren 

 
62. Remediëring aan een onregelmatige ontbinding: de onwerkzaamheid er- 
van. Indien de rechter vaststelt dat de overeenkomst is ontbonden op onregel- 
matige wijze (bv. zonder dat de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn), kent de 
rechtspraak traditioneel enkel een schadevergoeding toe aan de schuldenaar. 
Het contract blijft, volgens de klassieke rechtspraak, definitief ontbonden, ook 
al heeft de schuldeiser dit op foutieve of onregelmatige wijze beslist221. 

 
Zodra men echter inziet dat de eenzijdige ontbindingsbeslissing neerkomt 
op de uitoefening van een partijbeslissing waartoe de schuldeiser bevoegd is 
krachtens het uitdrukkelijk ontbindend beding, dient zich een andere sanctie 
aan voor een onregelmatige ontbindingsbeslissing: haar onwerkzaamheid.Wij 
hebben al eerder de stelling verdedigd dat een rechter, naast het eventueel 
toekennen van een schadevergoeding, ook moet kunnen vaststellen dat de on- 
regelmatige ontbindingsbeslissing ondeugdelijk of onwerkzaam (inefficace) is 
geweest, zodat het contract niet werd ontbonden en nog in voege is tussen 
partijen. Een schuldeiser die immers handelt ‘buiten de voorwaarden van zijn 
contractuele bevoegdheid om eenzijdig te ontbinden’, handelt o.i. zonder be- 
slissingsbevoegdheid222. Men vindt in de lagere rechtspraak reeds enkele toe- 

 
 

220 J.F.  Germain,  “Le  contrôle  de  la  gravité  du  manquement  en  présence  d’une  clause  résolutoire 
expresse” (noot onder Cass. 9 maart 2009), TBBR 2010, (133) 136, nr. 8; S. Stijns, “Het verbod op 
misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het 
contract, 2014, (75), nr. 61. 

221 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nr. 58; P. Wéry, Droit des obligations, 1, 2011, nr. 756. 

222 Zie  in  die  zin  (chronologisch)  S. Stijns, De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van 
overeenkomsten,  1994,  nrs.  371‐372;  S.  Stijns,  “De  beëindiging  van  de  kredietovereenkomst: 
macht en onmacht van de (kortgeding)rechter”, TBH 1996, (1), nr. 63; S. Stijns, “Contractualisering 
van sancties in het privaatrecht,  in het bijzonder bij wanprestatie”, RW 2001‐2002, (1258) nr. 25; 
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passingen van de sanctie van onwerkzaamheid223. Dit heeft als voordeel dat de 
schuldenaar niet alleen de ontbinding kan betwisten, hij kan zich beroepen op 
de verderzetting van het contract en eventueel een schadevergoeding eisen 
wegens de contractuele wanprestatie van de schuldeiser die op onregelmatige 
en dus foutieve wijze heeft ontbonden. 

 
63. De onwerkzaamheid van een onregelmatige ontbinding: erkenning. Met 
een arrest van 11 mei 2012 heeft het Hof van Cassatie de onwerkzaamheid aan- 
vaard in een geval van een onregelmatige buitengerechtelijke ontbinding. De 
schuldeiser had het uitdrukkelijk ontbindend beding in werking gesteld ter- 
wijl de toepassingsvoorwaarden van het beding niet vervuld waren224. 

 
Een kredietverlener had een krediet ontbonden wegens de niet-betaling van een van 
de termijnen van de lening. Krachtens de algemene voorwaarden van dit krediet dien- 
de de leningverstrekker hiertoe een aangetekende brief te versturen aan de ontlener. 
In het bestreden arrest stelt de beroepsrechter eerst vast dat dit vereiste niet is na- 
gekomen omdat de ontlener al overleden was op datum van die aangetekende brief. 
Verder stelt hij vast dat ook de geëiste bedragen helemaal niet overeenstemmen met 
die welke voortvloeien uit de toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding (te 
weten het niet-terugbetaalde saldo van de lening en van de interesten). De beroeps- 
rechter komt dan ook tot het besluit dat de kredietverlener het krediet niet regelmatig 
heeft stopgezet en veroordeelt de borgsteller om de schijven te betalen die op datum 
van de brief en nog nadien zijn vervallen. 

 
Het Hof van Cassatie keurt het bestreden arrest van het hof van beroep te Ber- 
gen goed met volgende belangrijke overweging: “Wanneer de voorwaarden 
van een uitdrukkelijk ontbindend beding niet zijn vervuld, wordt de overeen- 
komst niet ontbonden zodat zij, in de regel, effect blijft sorteren, met de zekerhe- 
den die de uitvoering ervan waarborgen”225. Er is geen schending vastgesteld 

 
 

S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, nrs. 280‐281; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele 
ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” in Verbintenissenrecht, Themis‐ 
cahier  nr.  75,  2012‐2013,  2012,  (1),  nr.  59;  S. Stijns,  “Het  verbod  op  misbruik  van  contractuele 
rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het contract, 2014, (75), nr. 63. In 
dezelfde zin V. Pirson, “Les clauses relatives à la résolution des contrats” in Les clauses applicables 
en cas d’inexécution des obligations contractuelles, 2001, (93) nr. 39; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations, I, 2010, nr. 597, p. 917; F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 982 e.v.; Zie ook L. Cornelis, 
Algemene  theorie,  2000,  nr.  599,  voor  wie  een  uitdrukkelijk  ontbindend  beding  evenwel  ten 
onrechte een ontbindende voorwaarde uitmaakt. 

223 Zie bv. Luik 15 februari 2008, JLMB 2008, 1191; Brussel 24 februari 1989, JLMB 1990, 616; Brussel 
11  december  2001, Bank  Fin.  2002,  283,  noot  O. Stevens.  In  het  arrest  van  het  hof  van  beroep 
te  Luik  van  15  februari  2008 maakt  men  toepassing  van  de  onwerkzaamheid  in  een  zaak  waar 
een ziekenhuis het contract van zelfstandige samenwerking met een arts had ontbonden, zonder 
evenwel enig motief te vermelden in de aangetekende brief of te verwijzen naar het uitdrukkelijk 
ontbindend beding. Het Hof overweegt:  “Les  conditions  de  l’exercice  par  le  créancier du droit  de 
résolution  unilatérale  qui  lui  était  reconnu  par  la  convention  qui  liait  les  parties,  n’ont  pas  été 
respectées. La clause résolutoire n’a pas été mise en œuvre par S. (het ziekenhuis) lorsqu’elle a mis 
fin au contrat. Elle ne peut s’en prévaloir a posteriori”. Het beroep dat het ziekenhuis deed op het 
beding was onregelmatig, heeft geen uitwerking gehad en dus heeft de ontbinding niet plaatsgehad. 
Op die wijze verklaart het hof van beroep de beslissing van het ziekenhuis eigenlijk “onwerkzaam”. 
Om  reden dat het  ziekenhuis een  contractuele  fout  beging door de overeenkomst  te  beëindigen 
zonder  vervulling  van de  toepassingsvoorwaarden  van het uitdrukkelijk ontbindend beding, werd 
de eis van de arts (een vervangende en een morele schadevergoeding) ingewilligd. 

224    Cass.11 mei 2012, Pas 2012, 1066 en JLMB 2013, 1018. 
225    Cass.11 mei 2012, Pas 2012, 1066 en JLMB 2013, 1018. 
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van art. 1134 en 1184 BW, evenmin van de regels inzake borgstelling (art. 2011, 
2013 en 2036 BW). Concreet betekent dit eigenlijk dat een rechter de verdere 
uitvoering in natura van een contract kan bevelen of verder uitvoering of gevol- 
gen ervan kan bevestigen226.Vermits het contract niet is ontbonden kan hij ook 
zijn gemeenrechtelijke appreciatiebevoegdheden hernemen indien een der 
partijen de sanctionering vordert van de onregelmatige ontbindingsbeslissing 
(de rechter kan gevat worden van een vordering in schadevergoeding of van 
een gerechtelijke ontbinding)227. 

 
64. De onwerkzaamheid van een onregelmatige ontbinding: Antwerpen 2 de- 
cember 2013. In een betwisting die kadert in de crisis die de autofabrikant 
Saab heeft gekend, beriep de concessiehouder van Saab te Knokke zich op de 
onwerkzaamheid van een onregelmatig beroep op een uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding door de invoerder van de voertuigen van dit merk. Het hof van 
beroep te Antwerpen stelt vast, na een zeer grondig onderzoek van de feiten, 
dat de invoerder inderdaad het contract onterecht heeft beëindigd, maar het 
hof heeft moeite met de onwerkzaamheid en heropent de debatten opdat de 
partijen hierover standpunt zouden innemen228. 

 
De feiten zijn interessant omdat de concessiehouder van Saab te Knokke, Autobedrijf 
Bourgoo nv, sinds 1 oktober 2003 twee overeenkomsten had met de invoerder Beher- 
man European NV: een distributiecontract als erkend verdeler van de Saab-motor- 
voertuigen, enerzijds, en een contract als ‘Erkend Hersteller’ voor het onderhoud van 
Saab-motorvoertuigen en de verkoop van Saab-onderdelen en -accessoires. In een 
lange correspondentie, na een vlotte samenwerking, had Autobedrijf Bourgoo nv haar 
rentabiliteitsproblemen aangekaart wegens de gewijzigde marktomstandigheden en 
het uitblijven van beloofde nieuwe modellen. Zij deelde mee aan Beherman Euro- 
pean nv dat zij genoopt was om haar gebouw deels te gebruiken voor de verkoop 
van niet-concurrerende producten, m.n. Yamaha-motoren. Zij zou in de toekomst een 
nieuwe Saab-showroom bouwen naast de Yamaha-showroom en de Saabs voorlopig in 
een aanpalende tent onderbrengen.Van dan af verzuurde de verhoudingen en liet de 
invoerder bij herhaling vaststellen door een gerechtsdeurwaarder dat de Saab-merk- 
aanduidingen verdwenen waren en dat de showroom volledig gevuld was met moto’s, 
fietsen, brommers van Yamaha. Na de ingebrekestellingen vanwege Beherman, liet 
de concessiehouder gelden dat deze toestand tijdelijk was en dat elke dialoog door 
de invoerder geweigerd werd. Op 23 april 2009 beriep Beherman European nv zich 
op het uitdrukkelijk ontbindend beding uit de distributieovereenkomst om deze te 
ontbinden wegens contractbreuk door de concessiehouder Bourgoo die intentioneel 
de exploitatienormen niet zou naleven en de ‘franchise standards’ zou miskennen. Op 
28 april 2009 stelde Beherman European nv ook een einde aan de overeenkomst van 
‘Erkend Hersteller’ op basis van het uitdrukkelijk ontbindend beding in die overeen- 
komst. Maar het motief voor deze tweede ontbinding was eigenaardig: Beherman riep 
in dat de redenen voor het beëindigen van de distributieovereenkomst een recht- 
streekse en onmiddellijke impact hadden op het contract van ‘Erkend Hersteller’ aan- 
gezien het noodzakelijk vertrouwen op brutale en onherstelbare wijze was bescha- 
digd. 

 
 

226 S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” 
in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (1), nr. 59; S. Stijns, “Het verbod op 
misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het 
contract, 2014, (75), nr. 63; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597, p. 917. 

227 S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” 
in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (1), nr. 59; S. Stijns, “Het verbod op 
misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het 
contract, 2014, (75), nr. 63; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597, p. 917. 

228 Antwerpen 2 december 2013, TBM 2014, 335, noot H. Burez en A. Focquet. 
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passingen van de sanctie van onwerkzaamheid223. Dit heeft als voordeel dat de 
schuldenaar niet alleen de ontbinding kan betwisten, hij kan zich beroepen op 
de verderzetting van het contract en eventueel een schadevergoeding eisen 
wegens de contractuele wanprestatie van de schuldeiser die op onregelmatige 
en dus foutieve wijze heeft ontbonden. 

 
63. De onwerkzaamheid van een onregelmatige ontbinding: erkenning. Met 
een arrest van 11 mei 2012 heeft het Hof van Cassatie de onwerkzaamheid aan- 
vaard in een geval van een onregelmatige buitengerechtelijke ontbinding. De 
schuldeiser had het uitdrukkelijk ontbindend beding in werking gesteld ter- 
wijl de toepassingsvoorwaarden van het beding niet vervuld waren224. 

 
Een kredietverlener had een krediet ontbonden wegens de niet-betaling van een van 
de termijnen van de lening. Krachtens de algemene voorwaarden van dit krediet dien- 
de de leningverstrekker hiertoe een aangetekende brief te versturen aan de ontlener. 
In het bestreden arrest stelt de beroepsrechter eerst vast dat dit vereiste niet is na- 
gekomen omdat de ontlener al overleden was op datum van die aangetekende brief. 
Verder stelt hij vast dat ook de geëiste bedragen helemaal niet overeenstemmen met 
die welke voortvloeien uit de toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding (te 
weten het niet-terugbetaalde saldo van de lening en van de interesten). De beroeps- 
rechter komt dan ook tot het besluit dat de kredietverlener het krediet niet regelmatig 
heeft stopgezet en veroordeelt de borgsteller om de schijven te betalen die op datum 
van de brief en nog nadien zijn vervallen. 

 
Het Hof van Cassatie keurt het bestreden arrest van het hof van beroep te Ber- 
gen goed met volgende belangrijke overweging: “Wanneer de voorwaarden 
van een uitdrukkelijk ontbindend beding niet zijn vervuld, wordt de overeen- 
komst niet ontbonden zodat zij, in de regel, effect blijft sorteren, met de zekerhe- 
den die de uitvoering ervan waarborgen”225. Er is geen schending vastgesteld 

 
 

S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, nrs. 280‐281; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele 
ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” in Verbintenissenrecht, Themis‐ 
cahier  nr.  75,  2012‐2013,  2012,  (1),  nr.  59;  S. Stijns,  “Het  verbod  op  misbruik  van  contractuele 
rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het contract, 2014, (75), nr. 63. In 
dezelfde zin V. Pirson, “Les clauses relatives à la résolution des contrats” in Les clauses applicables 
en cas d’inexécution des obligations contractuelles, 2001, (93) nr. 39; P. Van Ommeslaghe, Droit des 
obligations, I, 2010, nr. 597, p. 917; F. Vermander, Opzegging, 2014, p. 982 e.v.; Zie ook L. Cornelis, 
Algemene  theorie,  2000,  nr.  599,  voor  wie  een  uitdrukkelijk  ontbindend  beding  evenwel  ten 
onrechte een ontbindende voorwaarde uitmaakt. 

223 Zie bv. Luik 15 februari 2008, JLMB 2008, 1191; Brussel 24 februari 1989, JLMB 1990, 616; Brussel 
11  december  2001, Bank  Fin.  2002,  283,  noot  O. Stevens.  In  het  arrest  van  het  hof  van  beroep 
te  Luik  van  15  februari  2008 maakt  men  toepassing  van  de  onwerkzaamheid  in  een  zaak  waar 
een ziekenhuis het contract van zelfstandige samenwerking met een arts had ontbonden, zonder 
evenwel enig motief te vermelden in de aangetekende brief of te verwijzen naar het uitdrukkelijk 
ontbindend beding. Het Hof overweegt:  “Les  conditions  de  l’exercice  par  le  créancier du droit  de 
résolution  unilatérale  qui  lui  était  reconnu  par  la  convention  qui  liait  les  parties,  n’ont  pas  été 
respectées. La clause résolutoire n’a pas été mise en œuvre par S. (het ziekenhuis) lorsqu’elle a mis 
fin au contrat. Elle ne peut s’en prévaloir a posteriori”. Het beroep dat het ziekenhuis deed op het 
beding was onregelmatig, heeft geen uitwerking gehad en dus heeft de ontbinding niet plaatsgehad. 
Op die wijze verklaart het hof van beroep de beslissing van het ziekenhuis eigenlijk “onwerkzaam”. 
Om  reden dat het  ziekenhuis een  contractuele  fout  beging door de overeenkomst  te  beëindigen 
zonder  vervulling  van de  toepassingsvoorwaarden  van het uitdrukkelijk ontbindend beding, werd 
de eis van de arts (een vervangende en een morele schadevergoeding) ingewilligd. 

224    Cass.11 mei 2012, Pas 2012, 1066 en JLMB 2013, 1018. 
225    Cass.11 mei 2012, Pas 2012, 1066 en JLMB 2013, 1018. 
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van art. 1134 en 1184 BW, evenmin van de regels inzake borgstelling (art. 2011, 
2013 en 2036 BW). Concreet betekent dit eigenlijk dat een rechter de verdere 
uitvoering in natura van een contract kan bevelen of verder uitvoering of gevol- 
gen ervan kan bevestigen226.Vermits het contract niet is ontbonden kan hij ook 
zijn gemeenrechtelijke appreciatiebevoegdheden hernemen indien een der 
partijen de sanctionering vordert van de onregelmatige ontbindingsbeslissing 
(de rechter kan gevat worden van een vordering in schadevergoeding of van 
een gerechtelijke ontbinding)227. 

 
64. De onwerkzaamheid van een onregelmatige ontbinding: Antwerpen 2 de- 
cember 2013. In een betwisting die kadert in de crisis die de autofabrikant 
Saab heeft gekend, beriep de concessiehouder van Saab te Knokke zich op de 
onwerkzaamheid van een onregelmatig beroep op een uitdrukkelijk ontbin- 
dend beding door de invoerder van de voertuigen van dit merk. Het hof van 
beroep te Antwerpen stelt vast, na een zeer grondig onderzoek van de feiten, 
dat de invoerder inderdaad het contract onterecht heeft beëindigd, maar het 
hof heeft moeite met de onwerkzaamheid en heropent de debatten opdat de 
partijen hierover standpunt zouden innemen228. 

 
De feiten zijn interessant omdat de concessiehouder van Saab te Knokke, Autobedrijf 
Bourgoo nv, sinds 1 oktober 2003 twee overeenkomsten had met de invoerder Beher- 
man European NV: een distributiecontract als erkend verdeler van de Saab-motor- 
voertuigen, enerzijds, en een contract als ‘Erkend Hersteller’ voor het onderhoud van 
Saab-motorvoertuigen en de verkoop van Saab-onderdelen en -accessoires. In een 
lange correspondentie, na een vlotte samenwerking, had Autobedrijf Bourgoo nv haar 
rentabiliteitsproblemen aangekaart wegens de gewijzigde marktomstandigheden en 
het uitblijven van beloofde nieuwe modellen. Zij deelde mee aan Beherman Euro- 
pean nv dat zij genoopt was om haar gebouw deels te gebruiken voor de verkoop 
van niet-concurrerende producten, m.n. Yamaha-motoren. Zij zou in de toekomst een 
nieuwe Saab-showroom bouwen naast de Yamaha-showroom en de Saabs voorlopig in 
een aanpalende tent onderbrengen.Van dan af verzuurde de verhoudingen en liet de 
invoerder bij herhaling vaststellen door een gerechtsdeurwaarder dat de Saab-merk- 
aanduidingen verdwenen waren en dat de showroom volledig gevuld was met moto’s, 
fietsen, brommers van Yamaha. Na de ingebrekestellingen vanwege Beherman, liet 
de concessiehouder gelden dat deze toestand tijdelijk was en dat elke dialoog door 
de invoerder geweigerd werd. Op 23 april 2009 beriep Beherman European nv zich 
op het uitdrukkelijk ontbindend beding uit de distributieovereenkomst om deze te 
ontbinden wegens contractbreuk door de concessiehouder Bourgoo die intentioneel 
de exploitatienormen niet zou naleven en de ‘franchise standards’ zou miskennen. Op 
28 april 2009 stelde Beherman European nv ook een einde aan de overeenkomst van 
‘Erkend Hersteller’ op basis van het uitdrukkelijk ontbindend beding in die overeen- 
komst. Maar het motief voor deze tweede ontbinding was eigenaardig: Beherman riep 
in dat de redenen voor het beëindigen van de distributieovereenkomst een recht- 
streekse en onmiddellijke impact hadden op het contract van ‘Erkend Hersteller’ aan- 
gezien het noodzakelijk vertrouwen op brutale en onherstelbare wijze was bescha- 
digd. 

 
 

226 S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” 
in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (1), nr. 59; S. Stijns, “Het verbod op 
misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het 
contract, 2014, (75), nr. 63; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597, p. 917. 

227 S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van het contractenrecht” 
in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (1), nr. 59; S. Stijns, “Het verbod op 
misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het 
contract, 2014, (75), nr. 63; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597, p. 917. 

228 Antwerpen 2 december 2013, TBM 2014, 335, noot H. Burez en A. Focquet. 
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Het hof van beroep te Antwerpen diende zich enkel uit te spreken over de ontbinding 
van het contract van ‘Erkend Hersteller’ op 28 april 2009. Het hof stelt na onderzoek 
vast dat deze ontbinding ‘onrechtmatig’ gebeurde (het bedoelt: onregelmatig) nu de 
verdeler ten onrechte de beëindiging van tweede overeenkomst linkt aan de beëin- 
diging van de distributieovereenkomst, terwijl een dergelijke koppeling indruist te- 
gen de Verordening nr. 1400/2002 van 31 juli 2002. Bovendien wordt niet aangetoond 
dat de erkend hersteller normen zou geschonden hebben uit de overeenkomst van 
‘Erkend Hersteller’ want de ontbindingsbrief verwijst enkel naar de miskenning van 
normen uit de Saab-voertuigenconcessie. Ten slotte is Autobedrijf Bourgoo nv nooit 
in gebreke gesteld voor tekortkomingen aan het contract van Erkend Hersteller. Over 
de gevolgen van deze onregelmatige ontbinding, aarzelt het hof. De erkend hersteller 
vordert immers de onwerkzaamheid van de buitengerechtelijke ontbinding en vraagt 
voor recht te horen zeggen dat hij nog steeds erkend hersteller van Saab is binnen 
de verdere uitvoering van het contract van 2003. De appelrechters aarzelen omdat zij 
niet zeker zijn dat de verdere uitvoering van het contract nog mogelijk is en soms niet 
abusief. Ze laten uitschijnen dat een ombuiging naar een gerechtelijke ontbinding 
van het contract (lastens de invoerder) ook denkbaar is, maar dat de erkend herstel- 
ler dit (vooralsnog) niet vordert en dat de invoerder (vooralsnog) niet inroept dat uit- 
voering in natura rechtsmisbruik uitmaakt. De partijen werden uitgenodigd hierover 
standpunt in te nemen (wordt hopelijk vervolgd …). 

 
65. Remediëring aan een onrechtmatige ontbinding: ontzeggen van enig 
rechtsgevolg. Indien de rechter vaststelt dat de overeenkomst is ontbonden op 
een onrechtmatige wijze – omdat er rechtsmisbruik is gepleegd in de (welis- 
waar regelmatige) uitoefening van de ontbindingsbevoegdheid – zal de recht- 
spraak teruggrijpen naar de typische sanctionering van het rechtsmisbruik. 
Wij hadden reeds eerder verdedigd dat de sanctie voor een abusieve ontbin- 
ding, naar omstandigheden, hierin moet kunnen bestaan dat aan die beslis- 
sing elk rechtsgevolg wordt ontnomen en dat het contract terug in voege wordt 
gebracht229. 

 
Welnu, in een mijlpaalarrest van 8 februari 2001 heeft het Hof van Cassatie 
geoordeeld dat wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft op 
de toepassing van een contractueel beding (het ging om een schadebeding), 
het herstel er kan in bestaan dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd 
om op dat beding een beroep te doen230. De sanctie van het rechtsmisbruik (het 

 
 

229 Ziechronologisch S.  Stijns, Degerechtelijkeendebuitengerechtelijkeontbindingvanovereenkomsten, 
1994,  nr.  375;  S. Stijns,  “De  beëindiging  van  de  kredietovereenkomst:  macht  en  onmacht  van 
de (kortgeding)rechter”, TBH 1996,   (100)  nrs.  64‐65;  S. Stijns,  “De  matigingsbevoegdheid  van 
de  rechter  bij  misbruik  van  contractuele  rechten  in  de  Belgische  rechtspraak  van  het  Hof  van 
Cassatie”  in  J. Smits en S. Stijns  (eds.),  Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 
Nederlands  recht,  Antwerpen,  Intersentia,  2005,  (79)  99;  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende 
bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in Contractuele  clausules  rond  de 
(niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006,  (77), nr. 59; S. Stijns, “La dissolution du 
contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté 
unilatérale dans  le  contrat,  2008,  (325),  nr.  35.  In dezelfde  zin  K. Vanderschot,  “De  sanctionering 
van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes 
van de matigende werking van de goede trouw”, TBBR 2005, (87) nr. 17. 

230    Cass. 8 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 245, Pas. 2001, 244, RW 2001‐02, 778, noot A. Van Oevelen, 
JT 2002, 475, TBBR 2004, 396, en T.Not. 2001, 473, noot C. Dewulf. De volledige overweging luidt 
als volgt:  “Dat de sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele  rechten bestaat  in 
het opleggen van de normale uitoefening ervan of in het herstel van de schade ten gevolge van dat 
misbruik;  dat wanneer  de  abusieve  rechtsuitoefening  betrekking  heeft  op  de  toepassing  van  een 
contractueel beding, het herstel er kan in bestaan dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd 
om op dat beding een beroep te doen.” 
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herstel in natura van de schade) mag dus bestaan in de niet-toepassing van een 
beding indien de uitoefening van dit beding onaanvaardbaar is231. Deze wijze 
van remediëring aan een misbruik in de uitoefening van een beding werd be- 
vestigd in een arrest van het Hof van Cassatie van 1 oktober 2010 (het ging 
weerom om schadebedingen)232. Dit arrest ligt volledig in het verlengde van 
dat van 8 februari 2001 omdat het de sanctie van het volledig ontzeggen van een 
rechtsuitoefening goedkeurt233. 

 
Ook bij een abusievelijk beroep op een uitdrukkelijk ontbindend beding on- 
derschrijft de hedendaagse doctrine deze wijze van remediëren aan rechts- 
misbruik234. Het beding blijft geldig voortbestaan, maar de rechter sanctio- 
neert de concrete uitoefeningswijze van die ontbindingsbevoegdheid in de 
gegeven feitelijke omstandigheden. De rechter kan dan het voortbestaan vast- 
stellen van het contract of, zo nodig, het herstel bevelen van een contract dat 
op abusievelijke wijze werd ontbonden235. Maar het beding zelf gaat niet teniet 
of wordt niet uit de overeenkomst ‘geschrapt’. Bij een latere wanprestatie van- 

 
 

231 A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit  in het privaatrecht, Brugge, die Keure, 2013, nr. 343; S. Stijns, 
“Het verbod op misbruik van contractuele rechten:  lees de bijsluiter voor gebruik!”  in De rol van 
de  rechter  in  het  contract, 2014,  (75),  nr.  45;  S. Stijns  en  S. Jansen,  “De  basisbeginselen  van  het 
contractenrecht:  kroniek  van  de  recentste  evoluties”,  TBBR  2013  (2),  nr.  45;  S. Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht, 1, 2005, nrs. 94 en 262. 

232 Cass. 1 oktober 2010, Pas 2010, 2470, RW 2011‐12, 142, noot S. Jansen en S. Stijns, TBBR 2012, 
387,  noot  P. Bazier,  TBH 2011,  77  (verkort).  Zie  de  uitvoerige  analyse  van  dit  arrest  bij  S. Stijns, 
“Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de 
rechter in het contract, 2014, (75), nrs. 48‐55; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake 
de  basisbeginselen  van  het  contractenrecht”  in Verbintenissenrecht,  Themis‐cahier  nr.  75,  2012‐ 
2013, 2012, (1), nrs. 46‐54. 

233 In  de  zin  van  een  goedkeuring  A. Lenaerts,  Fraus  omnia  corrumpit  in  het  privaatrecht,  Brugge, 
die  Keure,  2013,  nr.  343;  S. Jansen  en  S. Stijns,  “Rechtsverwerking  aanvaard  als  toepassing  van 
rechtsmisbruik?”  (noot  onder  Cass.  1  oktober  2010), RW 2011‐12,  (143)  nrs.  1,  6  en  8;  S. Stijns, 
“Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de 
rechter in het contract, 2014, (75), nrs. 48, 51 en 55; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen 
inzake  de  basisbeginselen  van  het  contractenrecht”  in Verbintenissenrecht,  Themis‐cahier  nr.  75, 
2012‐2013, 2012, (1), nrs. 50 en 54. 

234 J. De Coninck, “De voor de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus vereiste samenhang 
tussen  verbintenissen  en  de  toetsing  van  een  op  een  uitdrukkelijk  ontbindend  beding  gegronde 
ontbindingsbeslissing aan de goede trouw” (noot onder Antwerpen 29 juni 2007), RW 2009‐10, 111, 
nr. 3; J.F. Germain, “Le contrôle de la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire 
expresse”  (noot  onder  Cass.  9 maart  2009),  TBBR  2010,  (133)  136,  nr.  7;  S. Stijns,  “Het  verbod 
op misbruik  van  contractuele  rechten:  lees  de  bijsluiter  voor  gebruik!”  in De  rol  van  de  rechter 
in  het  contract,  2014,  (75),  nr.  62;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende 
voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de 
beëindiging  van  contracten,  2006,  (77),  nr.  59,  118;  S. Stijns,  “La  dissolution  du  contrat  par  un 
acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale 
dans  le  contrat,  2008,  (325)  nr.  35;  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules, 
Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1568; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, 
nr. 597, p. 917. 

235 S. Stijns, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De 
rol van de rechter in het contract, 2014, (75), nr. 62; S. Stijns, “La dissolution du contrat par un acte 
unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale dans 
le contrat, 2008,  (325) nr. 35; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, 201; S. Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in 
Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77), 
nr. 59; K. Vanderschot, “De sanctionering van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele 
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Het hof van beroep te Antwerpen diende zich enkel uit te spreken over de ontbinding 
van het contract van ‘Erkend Hersteller’ op 28 april 2009. Het hof stelt na onderzoek 
vast dat deze ontbinding ‘onrechtmatig’ gebeurde (het bedoelt: onregelmatig) nu de 
verdeler ten onrechte de beëindiging van tweede overeenkomst linkt aan de beëin- 
diging van de distributieovereenkomst, terwijl een dergelijke koppeling indruist te- 
gen de Verordening nr. 1400/2002 van 31 juli 2002. Bovendien wordt niet aangetoond 
dat de erkend hersteller normen zou geschonden hebben uit de overeenkomst van 
‘Erkend Hersteller’ want de ontbindingsbrief verwijst enkel naar de miskenning van 
normen uit de Saab-voertuigenconcessie. Ten slotte is Autobedrijf Bourgoo nv nooit 
in gebreke gesteld voor tekortkomingen aan het contract van Erkend Hersteller. Over 
de gevolgen van deze onregelmatige ontbinding, aarzelt het hof. De erkend hersteller 
vordert immers de onwerkzaamheid van de buitengerechtelijke ontbinding en vraagt 
voor recht te horen zeggen dat hij nog steeds erkend hersteller van Saab is binnen 
de verdere uitvoering van het contract van 2003. De appelrechters aarzelen omdat zij 
niet zeker zijn dat de verdere uitvoering van het contract nog mogelijk is en soms niet 
abusief. Ze laten uitschijnen dat een ombuiging naar een gerechtelijke ontbinding 
van het contract (lastens de invoerder) ook denkbaar is, maar dat de erkend herstel- 
ler dit (vooralsnog) niet vordert en dat de invoerder (vooralsnog) niet inroept dat uit- 
voering in natura rechtsmisbruik uitmaakt. De partijen werden uitgenodigd hierover 
standpunt in te nemen (wordt hopelijk vervolgd …). 

 
65. Remediëring aan een onrechtmatige ontbinding: ontzeggen van enig 
rechtsgevolg. Indien de rechter vaststelt dat de overeenkomst is ontbonden op 
een onrechtmatige wijze – omdat er rechtsmisbruik is gepleegd in de (welis- 
waar regelmatige) uitoefening van de ontbindingsbevoegdheid – zal de recht- 
spraak teruggrijpen naar de typische sanctionering van het rechtsmisbruik. 
Wij hadden reeds eerder verdedigd dat de sanctie voor een abusieve ontbin- 
ding, naar omstandigheden, hierin moet kunnen bestaan dat aan die beslis- 
sing elk rechtsgevolg wordt ontnomen en dat het contract terug in voege wordt 
gebracht229. 

 
Welnu, in een mijlpaalarrest van 8 februari 2001 heeft het Hof van Cassatie 
geoordeeld dat wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft op 
de toepassing van een contractueel beding (het ging om een schadebeding), 
het herstel er kan in bestaan dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd 
om op dat beding een beroep te doen230. De sanctie van het rechtsmisbruik (het 

 
 

229 Ziechronologisch S.  Stijns, Degerechtelijkeendebuitengerechtelijkeontbindingvanovereenkomsten, 
1994,  nr.  375;  S. Stijns,  “De  beëindiging  van  de  kredietovereenkomst:  macht  en  onmacht  van 
de (kortgeding)rechter”, TBH 1996,   (100)  nrs.  64‐65;  S. Stijns,  “De  matigingsbevoegdheid  van 
de  rechter  bij  misbruik  van  contractuele  rechten  in  de  Belgische  rechtspraak  van  het  Hof  van 
Cassatie”  in  J. Smits en S. Stijns  (eds.),  Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 
Nederlands  recht,  Antwerpen,  Intersentia,  2005,  (79)  99;  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende 
bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in Contractuele  clausules  rond  de 
(niet‐)uitvoering en de beëindiging van contracten, 2006,  (77), nr. 59; S. Stijns, “La dissolution du 
contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté 
unilatérale dans  le  contrat,  2008,  (325),  nr.  35.  In dezelfde  zin  K. Vanderschot,  “De  sanctionering 
van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele wanprestatie: de verschillende gedaantes 
van de matigende werking van de goede trouw”, TBBR 2005, (87) nr. 17. 

230    Cass. 8 februari 2001, Arr.Cass. 2001, 245, Pas. 2001, 244, RW 2001‐02, 778, noot A. Van Oevelen, 
JT 2002, 475, TBBR 2004, 396, en T.Not. 2001, 473, noot C. Dewulf. De volledige overweging luidt 
als volgt:  “Dat de sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele  rechten bestaat  in 
het opleggen van de normale uitoefening ervan of in het herstel van de schade ten gevolge van dat 
misbruik;  dat wanneer  de  abusieve  rechtsuitoefening  betrekking  heeft  op  de  toepassing  van  een 
contractueel beding, het herstel er kan in bestaan dat aan de schuldeiser het recht wordt ontzegd 
om op dat beding een beroep te doen.” 
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herstel in natura van de schade) mag dus bestaan in de niet-toepassing van een 
beding indien de uitoefening van dit beding onaanvaardbaar is231. Deze wijze 
van remediëring aan een misbruik in de uitoefening van een beding werd be- 
vestigd in een arrest van het Hof van Cassatie van 1 oktober 2010 (het ging 
weerom om schadebedingen)232. Dit arrest ligt volledig in het verlengde van 
dat van 8 februari 2001 omdat het de sanctie van het volledig ontzeggen van een 
rechtsuitoefening goedkeurt233. 

 
Ook bij een abusievelijk beroep op een uitdrukkelijk ontbindend beding on- 
derschrijft de hedendaagse doctrine deze wijze van remediëren aan rechts- 
misbruik234. Het beding blijft geldig voortbestaan, maar de rechter sanctio- 
neert de concrete uitoefeningswijze van die ontbindingsbevoegdheid in de 
gegeven feitelijke omstandigheden. De rechter kan dan het voortbestaan vast- 
stellen van het contract of, zo nodig, het herstel bevelen van een contract dat 
op abusievelijke wijze werd ontbonden235. Maar het beding zelf gaat niet teniet 
of wordt niet uit de overeenkomst ‘geschrapt’. Bij een latere wanprestatie van- 

 
 

231 A. Lenaerts, Fraus omnia corrumpit  in het privaatrecht, Brugge, die Keure, 2013, nr. 343; S. Stijns, 
“Het verbod op misbruik van contractuele rechten:  lees de bijsluiter voor gebruik!”  in De rol van 
de  rechter  in  het  contract, 2014,  (75),  nr.  45;  S. Stijns  en  S. Jansen,  “De  basisbeginselen  van  het 
contractenrecht:  kroniek  van  de  recentste  evoluties”,  TBBR  2013  (2),  nr.  45;  S. Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht, 1, 2005, nrs. 94 en 262. 

232 Cass. 1 oktober 2010, Pas 2010, 2470, RW 2011‐12, 142, noot S. Jansen en S. Stijns, TBBR 2012, 
387,  noot  P. Bazier,  TBH 2011,  77  (verkort).  Zie  de  uitvoerige  analyse  van  dit  arrest  bij  S. Stijns, 
“Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de 
rechter in het contract, 2014, (75), nrs. 48‐55; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake 
de  basisbeginselen  van  het  contractenrecht”  in Verbintenissenrecht,  Themis‐cahier  nr.  75,  2012‐ 
2013, 2012, (1), nrs. 46‐54. 

233 In  de  zin  van  een  goedkeuring  A. Lenaerts,  Fraus  omnia  corrumpit  in  het  privaatrecht,  Brugge, 
die  Keure,  2013,  nr.  343;  S. Jansen  en  S. Stijns,  “Rechtsverwerking  aanvaard  als  toepassing  van 
rechtsmisbruik?”  (noot  onder  Cass.  1  oktober  2010), RW 2011‐12,  (143)  nrs.  1,  6  en  8;  S. Stijns, 
“Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de 
rechter in het contract, 2014, (75), nrs. 48, 51 en 55; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen 
inzake  de  basisbeginselen  van  het  contractenrecht”  in Verbintenissenrecht,  Themis‐cahier  nr.  75, 
2012‐2013, 2012, (1), nrs. 50 en 54. 

234 J. De Coninck, “De voor de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus vereiste samenhang 
tussen  verbintenissen  en  de  toetsing  van  een  op  een  uitdrukkelijk  ontbindend  beding  gegronde 
ontbindingsbeslissing aan de goede trouw” (noot onder Antwerpen 29 juni 2007), RW 2009‐10, 111, 
nr. 3; J.F. Germain, “Le contrôle de la gravité du manquement en présence d’une clause résolutoire 
expresse”  (noot  onder  Cass.  9 maart  2009),  TBBR  2010,  (133)  136,  nr.  7;  S. Stijns,  “Het  verbod 
op misbruik  van  contractuele  rechten:  lees  de  bijsluiter  voor  gebruik!”  in De  rol  van  de  rechter 
in  het  contract,  2014,  (75),  nr.  62;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende 
voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de 
beëindiging  van  contracten,  2006,  (77),  nr.  59,  118;  S. Stijns,  “La  dissolution  du  contrat  par  un 
acte unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale 
dans  le  contrat,  2008,  (325)  nr.  35;  T. Tanghe,  “Ontbindingsclausules”  in  Contractuele  clausules, 
Gemeenrechtelijke clausules, vol. 2, 2013, 1568; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, 
nr. 597, p. 917. 

235 S. Stijns, “Het verbod op misbruik van contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De 
rol van de rechter in het contract, 2014, (75), nr. 62; S. Stijns, “La dissolution du contrat par un acte 
unilatéral en cas de faute dans l’exécution ou de vice de formation” in La volonté unilatérale dans 
le contrat, 2008,  (325) nr. 35; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, 2005, 201; S. Stijns, 
“Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen,  ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in 
Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77), 
nr. 59; K. Vanderschot, “De sanctionering van abusieve partijbeslissingen genomen bij contractuele 
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wege de debiteur kan de schuldeiser (onder voorbehoud van rechtsmisbruik) 
terug een normaal beroep doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding236. 

 
66. Ontzeggen van enig rechtsgevolg in lagere rechtspraak. Deze wijze van 
sanctioneren van een abusieve uitoefening van een uitdrukkelijk ontbindend 
beding, werd correct toegepast door het hof van beroep te Antwerpen in het 
arrest van 29 juni 2007 dat al hoger aan bod kwam (onder nr. 59). In een aan- 
delenoverdracht hadden de kopers een uitdrukkelijk ontbindend beding in 
werking gesteld om de koop te ontbinden. Het hof van beroep te Antwerpen 
oordeelde dat dit in strijd met de goede trouw gebeurde. De sanctie die het 
Hof hieraan verbond, werd als volgt geformuleerd: “Uitwerking wordt derhalve 
ontzegd aan het uitdrukkelijk ontbindend beding (…) De overeenkomst blijft der- 
halve van kracht tussen partijen, die elk hetzij (gedwongen) uitvoering, hetzij ge- 
rechtelijke ontbinding kunnen vorderen”237. 

 
67. (vervolg). Ook het reeds besproken vonnis van 13 januari 2009 van de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent (zie hoger, nr. 59) overweegt uitdrukkelijk 
bij misbruik van een uitdrukkelijk ontbindend beding het opnieuw in werking 
stellen van de koop, naast een optie voor schadeherstel, tot de mogelijke sanc- 
ties kan worden gerekend238. 

 
 

IV. VERGELIJKING MET DE ONTBINDENDE VOORWAARDE 
 

68. Begrip en kenmerken. Bij wijze van afsluiting van deze bijdrage kan het 
interessant zijn een bondige vergelijking te maken met de ontbindende voor- 
waarde. De kenmerken van het uitdrukkelijk ontbindend beding leggen de 
verschillen gemakkelijk bloot (zie hoger, nr. 42)239. Een ontbindende voorwaar- 
de (condition résolutoire) is een beding waarmee de contractanten het retroac- 
tief en automatisch tenietgaan van hun contract laten afhangen van de verwezen- 
lijking van een toekomstige en onzekere gebeurtenis (art. 1168 en 1183 BW)240. 
De voorwaarde is slechts een modaliteit van een of van alle verbintenissen uit 

 
 

wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede trouw”, TBBR 
2005, (87) 98‐99; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597, p. 917. 

236 Het  recht  of  de  bevoegdheid  is  dus  niet  verbeurd:  S.  Stijns,  “Het  verbod  op  misbruik  van 
contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het contract, 2014, 
(75), nrs. 45‐47 en 62; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van 
het contractenrecht” in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (1), nrs. 47‐45; 
P. Wéry, “Les sanctions de l’abus de droit dans la mise en œuvre des clauses relatives à l’inexécution 
d’une obligation contractuelle” in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, (127), nr. 7. 

237 Antwerpen 29 juni 2007, RW 2009‐10, 105, noot J. De Coninck. 
238    Rb. Gent 13 januari 2009, RW 2009‐10, 114. 
239 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 

in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nrs.  46‐49;  S. Stijns, De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten, 
1994, nrs. 9 en 329‐330. 

240 I. Durant en M. Clavie, “La vente conditionnelle” in La mise en vente d’un immeuble. Hommage à 
N. Verheyden‐Jeanmart,  Brussel,  Larcier,  2005,  (75)  118‐119;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende 
bedingen, ontbindende voorwaarden  en  vervangingsbedingen”   in  Contractuele  clausules  rond 
de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77)  nr.  48;  S.  Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 3; M. Van Quickenborne, v° Modaliteiten 
van  verbintenissen:  voorwaarde  in  Artikelsgewijze  Kommentaar.  Bijzondere  overeenkomsten, 
Antwerpen, Kluwer, (losbl.) 2005, nr. 3. 
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een contract, die door de contractspartijen (en niet door de wet), aan hun over- 
eenkomst wordt toegevoegd. De toekomstige en onzekere gebeurtenis moet 
echter toevallig zijn of bijkomstig en mag zeker geen verband houden met de 
nakoming of de niet-nakoming van de opgenomen contractuele verbintenis- 
sen (de gebeurtenis is bijvoorbeeld: een zetelverplaatsing, een wijziging van 
het bestuursorgaan, het niet bekomen van een krediet241)242. De ontbindende 
voorwaarde is immers, net als een opzegbeding, geen sanctie voor een (toe- 
komstige en onzekere) wanprestatie, in tegenstelling tot een uitdrukkelijk ont- 
bindend beding. In tegenstelling tot het verbod op een zuiver potestatieve op- 
schortende voorwaarde (waarbij het intreden van de toekomstige gebeurtenis 
uitsluitend afhangt van de persoon van de schuldenaar), kan een toekomstige 
gebeurtenis als een ontbindende voorwaarde worden bedongen,“ook al is het 
intreden ervan afhankelijk van de wil van de schuldenaar”243. 

 
De ontbindende voorwaarde vertoont een tweede groot punt van verschil met 
het uitdrukkelijk ontbindend beding en met het opzegbeding: het gaat auto- 
matisch of van rechtswege in, bij de realisatie van de aangestipte gebeurtenis, 
zonder tussenkomst van een rechter maar vooral zonder enige beslissingsbe- 
voegdheid van partijen244. De ontbindende voorwaarde is dus onder geen be- 
ding een partijbeslissing245. Geen van de partijen beschikt derhalve over een 
verplichting of zelfs een bevoegdheid om een beslissing te nemen over de 
uitwerking van de ontbindende voorwaarde246. Hier is dan ook geen sprake van 
een keuze van een der partijen. In de regel dient derhalve geen kennisgeving 
te gebeuren, tenzij de mededeling dat de gebeurtenis zich realiseerde en de 

 
 

241 Een moedervennootschap kan ook een schuld van haar dochter kwijtschelden onder de ontbindende 
voorwaarde van terugkeer naar betere tijden: Gent 27 november 2012, TFR 2013, 298. 

242 I.  Durant  en M. Clavie,  “La  vente  conditionnelle”  in  La mise  en  vente  d’un  immeuble.  Hommage 
à  N.  Verheyden‐Jeanmart,  2005,  (75)  118‐119;  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, Antwerpen,  Intersentia,  2006,  (77)  nr.  48;  S. Stijns, 
Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  197  en  Boek  2,  2009,  nr.  9; M. Van  Quickenborne, 
v°  Modaliteiten  van  verbintenissen:  voorwaarde  in  Artikelsgewijze  Kommentaar.  Bijzondere 
overeenkomsten,  2005, nrs.  16‐23. Maken dit onderscheid  Luik  24  september 1986, Ann.Dr.Liège 
1988,  168,  noot  Ernotte  en  Brussel  3  december  1992,  RW  1992‐93,  1342,  JT  1994,  599.  Maar 
verwarren de twee figuren Luik 4 december 1990, RRD 1991, 424, noot Ledoux, JLMB 1991, 1131; 
Rb. Luik 28 september 1989, JLMB 1990, 371; Kh. Brussel 10 augustus 1989, TBH 1990, 708, noot 
Kileste. 

243    Cass. 24 februari 2014, AR C.13.0293.N, TBO 2014, 203. 
244 L. Demeyere, “Ontbindingsbedingen” in Nuttige tips voor goede contracten, 2004, nr. 2; I. Durant en 

M. Clavie, “La vente conditionnelle” in La mise en vente d’un immeuble. Hommage à N. Verheyden‐ 
Jeanmart,  Brussel,  Larcier,  2005,  (75)  nr.  50;  S.  Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,    Boek    2, 
2009,  nrs.  9  en  11;  S. Stijns,  “Schorsing  van  verbintenissen  door  opschortende  voorwaarden  en 
termijnen”  in  A. De  Boeck,  S. Stijns  en  R. Van  Ransbeeck  (eds.),  Schorsing  van  verbintenissen  en 
overeenkomsten – Leerstoel Constant Matheeussen 2009, Brugge, die Keure, 2010, (89) 97; S. Stijns, 
“De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 29. 

245 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nr. 47; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 53. 

246 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de   (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006, 
(77)  nr.  47;  S.  Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  nr.  276;  S.  Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht,  Boek  2,  Brugge,  die  Keure,  2009,  nr.  15;  S. Stijns,  “De  beëindiging  van  de 
kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 29. 
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wege de debiteur kan de schuldeiser (onder voorbehoud van rechtsmisbruik) 
terug een normaal beroep doen op het uitdrukkelijk ontbindend beding236. 

 
66. Ontzeggen van enig rechtsgevolg in lagere rechtspraak. Deze wijze van 
sanctioneren van een abusieve uitoefening van een uitdrukkelijk ontbindend 
beding, werd correct toegepast door het hof van beroep te Antwerpen in het 
arrest van 29 juni 2007 dat al hoger aan bod kwam (onder nr. 59). In een aan- 
delenoverdracht hadden de kopers een uitdrukkelijk ontbindend beding in 
werking gesteld om de koop te ontbinden. Het hof van beroep te Antwerpen 
oordeelde dat dit in strijd met de goede trouw gebeurde. De sanctie die het 
Hof hieraan verbond, werd als volgt geformuleerd: “Uitwerking wordt derhalve 
ontzegd aan het uitdrukkelijk ontbindend beding (…) De overeenkomst blijft der- 
halve van kracht tussen partijen, die elk hetzij (gedwongen) uitvoering, hetzij ge- 
rechtelijke ontbinding kunnen vorderen”237. 

 
67. (vervolg). Ook het reeds besproken vonnis van 13 januari 2009 van de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent (zie hoger, nr. 59) overweegt uitdrukkelijk 
bij misbruik van een uitdrukkelijk ontbindend beding het opnieuw in werking 
stellen van de koop, naast een optie voor schadeherstel, tot de mogelijke sanc- 
ties kan worden gerekend238. 

 
 

IV. VERGELIJKING MET DE ONTBINDENDE VOORWAARDE 
 

68. Begrip en kenmerken. Bij wijze van afsluiting van deze bijdrage kan het 
interessant zijn een bondige vergelijking te maken met de ontbindende voor- 
waarde. De kenmerken van het uitdrukkelijk ontbindend beding leggen de 
verschillen gemakkelijk bloot (zie hoger, nr. 42)239. Een ontbindende voorwaar- 
de (condition résolutoire) is een beding waarmee de contractanten het retroac- 
tief en automatisch tenietgaan van hun contract laten afhangen van de verwezen- 
lijking van een toekomstige en onzekere gebeurtenis (art. 1168 en 1183 BW)240. 
De voorwaarde is slechts een modaliteit van een of van alle verbintenissen uit 

 
 

wanprestatie: de verschillende gedaantes van de matigende werking van de goede trouw”, TBBR 
2005, (87) 98‐99; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, 2010, nr. 597, p. 917. 

236 Het  recht  of  de  bevoegdheid  is  dus  niet  verbeurd:  S.  Stijns,  “Het  verbod  op  misbruik  van 
contractuele rechten: lees de bijsluiter voor gebruik!” in De rol van de rechter in het contract, 2014, 
(75), nrs. 45‐47 en 62; S. Stijns en S. Jansen, “Actuele ontwikkelingen inzake de basisbeginselen van 
het contractenrecht” in Verbintenissenrecht, Themis‐cahier nr. 75, 2012‐2013, 2012, (1), nrs. 47‐45; 
P. Wéry, “Les sanctions de l’abus de droit dans la mise en œuvre des clauses relatives à l’inexécution 
d’une obligation contractuelle” in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, (127), nr. 7. 

237 Antwerpen 29 juni 2007, RW 2009‐10, 105, noot J. De Coninck. 
238    Rb. Gent 13 januari 2009, RW 2009‐10, 114. 
239 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 

in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nrs.  46‐49;  S. Stijns, De  gerechtelijke  en  de  buitengerechtelijke  ontbinding  van  overeenkomsten, 
1994, nrs. 9 en 329‐330. 

240 I. Durant en M. Clavie, “La vente conditionnelle” in La mise en vente d’un immeuble. Hommage à 
N. Verheyden‐Jeanmart,  Brussel,  Larcier,  2005,  (75)  118‐119;  S. Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende 
bedingen, ontbindende voorwaarden  en  vervangingsbedingen”   in  Contractuele  clausules  rond 
de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77)  nr.  48;  S.  Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht, Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 3; M. Van Quickenborne, v° Modaliteiten 
van  verbintenissen:  voorwaarde  in  Artikelsgewijze  Kommentaar.  Bijzondere  overeenkomsten, 
Antwerpen, Kluwer, (losbl.) 2005, nr. 3. 
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een contract, die door de contractspartijen (en niet door de wet), aan hun over- 
eenkomst wordt toegevoegd. De toekomstige en onzekere gebeurtenis moet 
echter toevallig zijn of bijkomstig en mag zeker geen verband houden met de 
nakoming of de niet-nakoming van de opgenomen contractuele verbintenis- 
sen (de gebeurtenis is bijvoorbeeld: een zetelverplaatsing, een wijziging van 
het bestuursorgaan, het niet bekomen van een krediet241)242. De ontbindende 
voorwaarde is immers, net als een opzegbeding, geen sanctie voor een (toe- 
komstige en onzekere) wanprestatie, in tegenstelling tot een uitdrukkelijk ont- 
bindend beding. In tegenstelling tot het verbod op een zuiver potestatieve op- 
schortende voorwaarde (waarbij het intreden van de toekomstige gebeurtenis 
uitsluitend afhangt van de persoon van de schuldenaar), kan een toekomstige 
gebeurtenis als een ontbindende voorwaarde worden bedongen,“ook al is het 
intreden ervan afhankelijk van de wil van de schuldenaar”243. 

 
De ontbindende voorwaarde vertoont een tweede groot punt van verschil met 
het uitdrukkelijk ontbindend beding en met het opzegbeding: het gaat auto- 
matisch of van rechtswege in, bij de realisatie van de aangestipte gebeurtenis, 
zonder tussenkomst van een rechter maar vooral zonder enige beslissingsbe- 
voegdheid van partijen244. De ontbindende voorwaarde is dus onder geen be- 
ding een partijbeslissing245. Geen van de partijen beschikt derhalve over een 
verplichting of zelfs een bevoegdheid om een beslissing te nemen over de 
uitwerking van de ontbindende voorwaarde246. Hier is dan ook geen sprake van 
een keuze van een der partijen. In de regel dient derhalve geen kennisgeving 
te gebeuren, tenzij de mededeling dat de gebeurtenis zich realiseerde en de 

 
 

241 Een moedervennootschap kan ook een schuld van haar dochter kwijtschelden onder de ontbindende 
voorwaarde van terugkeer naar betere tijden: Gent 27 november 2012, TFR 2013, 298. 

242 I.  Durant  en M. Clavie,  “La  vente  conditionnelle”  in  La mise  en  vente  d’un  immeuble.  Hommage 
à  N.  Verheyden‐Jeanmart,  2005,  (75)  118‐119;  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, Antwerpen,  Intersentia,  2006,  (77)  nr.  48;  S. Stijns, 
Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  197  en  Boek  2,  2009,  nr.  9; M. Van  Quickenborne, 
v°  Modaliteiten  van  verbintenissen:  voorwaarde  in  Artikelsgewijze  Kommentaar.  Bijzondere 
overeenkomsten,  2005, nrs.  16‐23. Maken dit onderscheid  Luik  24  september 1986, Ann.Dr.Liège 
1988,  168,  noot  Ernotte  en  Brussel  3  december  1992,  RW  1992‐93,  1342,  JT  1994,  599.  Maar 
verwarren de twee figuren Luik 4 december 1990, RRD 1991, 424, noot Ledoux, JLMB 1991, 1131; 
Rb. Luik 28 september 1989, JLMB 1990, 371; Kh. Brussel 10 augustus 1989, TBH 1990, 708, noot 
Kileste. 

243    Cass. 24 februari 2014, AR C.13.0293.N, TBO 2014, 203. 
244 L. Demeyere, “Ontbindingsbedingen” in Nuttige tips voor goede contracten, 2004, nr. 2; I. Durant en 

M. Clavie, “La vente conditionnelle” in La mise en vente d’un immeuble. Hommage à N. Verheyden‐ 
Jeanmart,  Brussel,  Larcier,  2005,  (75)  nr.  50;  S.  Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,    Boek    2, 
2009,  nrs.  9  en  11;  S. Stijns,  “Schorsing  van  verbintenissen  door  opschortende  voorwaarden  en 
termijnen”  in  A. De  Boeck,  S. Stijns  en  R. Van  Ransbeeck  (eds.),  Schorsing  van  verbintenissen  en 
overeenkomsten – Leerstoel Constant Matheeussen 2009, Brugge, die Keure, 2010, (89) 97; S. Stijns, 
“De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 29. 

245 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten, 2006,  (77), 
nr. 47; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 53. 

246 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de   (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006, 
(77)  nr.  47;  S.  Stijns,  Leerboek  Verbintenissenrecht,  Boek  1,  2005,  nr.  276;  S.  Stijns,  Leerboek 
Verbintenissenrecht,  Boek  2,  Brugge,  die  Keure,  2009,  nr.  15;  S. Stijns,  “De  beëindiging  van  de 
kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 29. 

Recht in Beweging 2016 DRUKKLAAR.indd   281 24/02/2016   16:09:37



282

Verbintenissenrecht

138 
 

 
 
 

ontbinding een feit is geworden. Soms moduleert men de uitwerking van de 
ontbindende voorwaarde door te stipuleren dat een partij bij de realisatie van 
de gebeurtenis afstand kan doen van de uitwerking van de voorwaarde of dat 
zij zich binnen een bepaalde termijn na de gebeurtenis uitdrukkelijk op de 
ontbinding moet beroepen. Maar deze verfijningen zijn eerder zeldzaam. 

 
Het ontbreken van elk sanctiekarakter verklaart verder waarom geen vooraf- 
gaande ingebrekestelling is vereist, een aanvullende schadevergoeding ver- 
schuldigd is247. Zelfs de rechter kan geen respijttermijn verlenen aan de debi- 
teur, vermits het niet gaat om de niet-naleving van enige verbintenis248. 

 
Een punt van gelijkenis met het uitdrukkelijk ontbindend beding is dat beide 
vormen van ontbinding in de regel retroactief werken249. Hier berust een groot 
verschil met de opzegbedingen. 

 
Bv. “De verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het buitenland, de wijziging 
van de raad van bestuur of van de samenstelling van de groep meerderheidsaandeel- 
houders van de vennootschap, brengt van rechtswege de ontbinding mee van de over- 
eenkomst”. 

 
69. Ontbinding van rechtswege bij faillissement, gerechtelijk akkoord, fusie of 
splitsing. De “van rechtswege ontbinding” wordt soms gestipuleerd in geval 
van een situatie van faillissement, van financiële moeilijkheden of van het weg- 
vallen van zekerheidstellers. De kwalificatie van dergelijk beding is betwist, 
te meer daar de terminologie vaak onzeker is250. Het valt ook niet uit te sluiten 
dat men er een opzegbeding van maakt. Wij zijn van oordeel dat de kwalifica- 
tie van ontbindende voorwaarde de voorkeur geniet omdat die situaties niet 
noodzakelijk samenvallen met een wanprestatie van de debiteur in het contract 
waarin het beding is opgenomen. In die zin oordeelde het hof van beroep te 
Antwerpen terecht in een arrest van 16 juni 2014251. Het beding stelde dat het 
opstalrecht verviel “indien de promotor-bouwheer failliet wordt verklaard of een 
gerechtelijk akkoord aanvraagt of als de vennootschap ontbonden wordt, fuseert 
of splitst, doch enkel indien het complex nog niet is afgewerkt of voorlopig opge- 
leverd” en wordt gekwalificeerd als een ontbindende voorwaarde. 

 
 

 

247 I.  Durant  en M. Clavie,  “La  vente  conditionnelle”  in  La mise  en  vente  d’un  immeuble.  Hommage 
à  N.  Verheyden‐Jeanmart,  2005,  nrs.  50‐51;  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoeringendebeëindigingvancontracten, 2006,(77) nr. 48; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, 
Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 9. 

248 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 48; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 29. 

249 Art. 1179 BW. Voor de ontbindende voorwaarde, zie Cass. 24 januari 2011, Pas. 2011, 248 en TRV 
2012, 627, noot B. Bellen en R. Vleugels; Cass. 19 januari 1995, Arr.Cass. 1995, 46. R. Jafferali, La 
rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1081 e.v. (ontbindende voorwaarde) en 817 
e.v. (ontbinding wegens wanprestatie). 

250 Voor een mooie  stand van zaken  in deze discussie,  zie F. George,  “Le  contrat et  les  acteurs de  la 
faillite”  in S. Stijns en P. Wéry  (eds.), De rol van de rechter  in het contract – Le  juge et  le contrat, 
Brugge, die Keure, 2014, (575), nrs. 59‐62. 

251 Antwerpen 16 juni 2014, NjW 2015, 68. In dezelfde zin van een ontbindende voorwaarde van faling 
of  gerechtelijke  reorganisatie  in  een  overeenkomst  tot  vestiging  van  vruchtgebruik:  Antwerpen 
31 januari 2013, TBO 2013, 192. 
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Maar indien blijkt uit de bedoeling van de partijen dat zij zich met dergelijk 
beding willen beschermen tegen een mogelijke wanprestatie en zij daarom een 
buitengerechtelijke ontbindingsmogelijkheid willen verlenen aan de schuld- 
eiser, dan is de kwalificatie als uitdrukkelijk ontbindend beding aangewezen 
en dan moet de geoorloofdheid van het beding en de toepassingsvoorwaarden 
aan die regels getoetst worden252. 

 
Bv. “Camor zal het recht hebben de overeenkomst onmiddellijk per aangetekende brief 
te verbreken in geval de agent één van de hem onderhavige overeenkomst opgelegde 
verplichtingen niet naleeft. In dat geval zal Camor ook het recht hebben herstel van de 
veroorzaakte schade te eisen. 

 
Anderzijds zal de onderhavige overeenkomst van rechtswege beëindigd zijn bij faillis- 
sement, aanvraag tot concordaat of inliquidatiestelling van de agent. 

 
In geval van beëindiging van de huidige overeenkomst, mag de agent het merk Camor, 
onder welke vorm of voor welk doel dan ook, niet meer gebruiken en zal aan Camor al 
het materiaal en de documenten in zijn bezit teruggeven.”253 

 
Bv. “Het niet bekomen van de uitvoerlicenties zal van rechtswege een einde maken aan 
de huidige overeenkomst vanaf de dag van de afwijzing door de bevoegde overheid.” 

 
70. Beperkte rechterlijke controle a posteriori. De ontbindende voorwaarde 
is een gevaarlijk beding: zij zal automatisch en retroactief een einde stellen 
aan de overeenkomst, zonder enige beslissingsbevoegdheid van de partijen 
op het ogenblik dat de gebeurtenis intreedt. Ook al kan men de retroactieve 
werking contractueel bijsturen, het blijft een bedreiging voor het contract. Een 
tussenkomst van de rechter a posteriori zal dan hoogstens de ontbinding van 
de overeenkomst bevestigen of ontkennen. De rechter kan zich enkel buigen 
over geoorloofdheid van de voorwaarde en over de vraag of de gebeurtenis 
zich al dan niet verwezenlijkte. In tegenstelling tot de marginale misbruikcon- 
trole die steeds a posteriori kan plaatsgrijpen bij een uitdrukkelijk ontbindend 
beding of een eenzijdig opzegbeding, is er bij een ontbindende voorwaarde 
geen plaats voor dergelijke controle en matigingsbevoegdheid vanwege de 
rechter. Geen van de partijen neemt hier immers een eenzijdige beslissing254. 
Het enige wat een rechter kan gevraagd worden is om het werkelijk intreden 
van de gebeurtenis te controleren en om de gevolgen ervan tussen de partijen 
vast te stellen255. 

 

 
 

252 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de   (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006, 
(77)  nr.  48;  S. Stijns,  D. Van  Gerven  en  P. Wéry,  “Chronique  de  jurisprudence  (1985‐1995).  Les 
obligations: le régime général de l’obligation”, JT 1999, (821), nr. 3; T. Tanghe, “Ontbindingsclausules” 
in Contractuele  clausules, Gemeenrechtelijke  clausules,  vol. 2, 2013, 1562; M. Van Quickenborne, 
v°  Modaliteiten  van  verbintenissen:  voorwaarde  in  Artikelsgewijze  Kommentaar.  Bijzondere 
overeenkomsten, 2005, nr. 23. 

253 Uit Antwerpen 18 september 2000, TBH 2002, 614. 
254 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 

in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 49; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 53. 

255 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 49; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 29. 
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ontbinding een feit is geworden. Soms moduleert men de uitwerking van de 
ontbindende voorwaarde door te stipuleren dat een partij bij de realisatie van 
de gebeurtenis afstand kan doen van de uitwerking van de voorwaarde of dat 
zij zich binnen een bepaalde termijn na de gebeurtenis uitdrukkelijk op de 
ontbinding moet beroepen. Maar deze verfijningen zijn eerder zeldzaam. 

 
Het ontbreken van elk sanctiekarakter verklaart verder waarom geen vooraf- 
gaande ingebrekestelling is vereist, een aanvullende schadevergoeding ver- 
schuldigd is247. Zelfs de rechter kan geen respijttermijn verlenen aan de debi- 
teur, vermits het niet gaat om de niet-naleving van enige verbintenis248. 

 
Een punt van gelijkenis met het uitdrukkelijk ontbindend beding is dat beide 
vormen van ontbinding in de regel retroactief werken249. Hier berust een groot 
verschil met de opzegbedingen. 

 
Bv. “De verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het buitenland, de wijziging 
van de raad van bestuur of van de samenstelling van de groep meerderheidsaandeel- 
houders van de vennootschap, brengt van rechtswege de ontbinding mee van de over- 
eenkomst”. 

 
69. Ontbinding van rechtswege bij faillissement, gerechtelijk akkoord, fusie of 
splitsing. De “van rechtswege ontbinding” wordt soms gestipuleerd in geval 
van een situatie van faillissement, van financiële moeilijkheden of van het weg- 
vallen van zekerheidstellers. De kwalificatie van dergelijk beding is betwist, 
te meer daar de terminologie vaak onzeker is250. Het valt ook niet uit te sluiten 
dat men er een opzegbeding van maakt. Wij zijn van oordeel dat de kwalifica- 
tie van ontbindende voorwaarde de voorkeur geniet omdat die situaties niet 
noodzakelijk samenvallen met een wanprestatie van de debiteur in het contract 
waarin het beding is opgenomen. In die zin oordeelde het hof van beroep te 
Antwerpen terecht in een arrest van 16 juni 2014251. Het beding stelde dat het 
opstalrecht verviel “indien de promotor-bouwheer failliet wordt verklaard of een 
gerechtelijk akkoord aanvraagt of als de vennootschap ontbonden wordt, fuseert 
of splitst, doch enkel indien het complex nog niet is afgewerkt of voorlopig opge- 
leverd” en wordt gekwalificeerd als een ontbindende voorwaarde. 

 
 

 

247 I.  Durant  en M. Clavie,  “La  vente  conditionnelle”  in  La mise  en  vente  d’un  immeuble.  Hommage 
à  N.  Verheyden‐Jeanmart,  2005,  nrs.  50‐51;  S.  Stijns,  “Uitdrukkelijk  ontbindende  bedingen, 
ontbindende  voorwaarden  en  vervangingsbedingen”  in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐) 
uitvoeringendebeëindigingvancontracten, 2006,(77) nr. 48; S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, 
Boek 2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 9. 

248 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 48; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 29. 

249 Art. 1179 BW. Voor de ontbindende voorwaarde, zie Cass. 24 januari 2011, Pas. 2011, 248 en TRV 
2012, 627, noot B. Bellen en R. Vleugels; Cass. 19 januari 1995, Arr.Cass. 1995, 46. R. Jafferali, La 
rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 1081 e.v. (ontbindende voorwaarde) en 817 
e.v. (ontbinding wegens wanprestatie). 

250 Voor een mooie  stand van zaken  in deze discussie,  zie F. George,  “Le  contrat et  les  acteurs de  la 
faillite”  in S. Stijns en P. Wéry  (eds.), De rol van de rechter  in het contract – Le  juge et  le contrat, 
Brugge, die Keure, 2014, (575), nrs. 59‐62. 

251 Antwerpen 16 juni 2014, NjW 2015, 68. In dezelfde zin van een ontbindende voorwaarde van faling 
of  gerechtelijke  reorganisatie  in  een  overeenkomst  tot  vestiging  van  vruchtgebruik:  Antwerpen 
31 januari 2013, TBO 2013, 192. 
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Maar indien blijkt uit de bedoeling van de partijen dat zij zich met dergelijk 
beding willen beschermen tegen een mogelijke wanprestatie en zij daarom een 
buitengerechtelijke ontbindingsmogelijkheid willen verlenen aan de schuld- 
eiser, dan is de kwalificatie als uitdrukkelijk ontbindend beding aangewezen 
en dan moet de geoorloofdheid van het beding en de toepassingsvoorwaarden 
aan die regels getoetst worden252. 

 
Bv. “Camor zal het recht hebben de overeenkomst onmiddellijk per aangetekende brief 
te verbreken in geval de agent één van de hem onderhavige overeenkomst opgelegde 
verplichtingen niet naleeft. In dat geval zal Camor ook het recht hebben herstel van de 
veroorzaakte schade te eisen. 

 
Anderzijds zal de onderhavige overeenkomst van rechtswege beëindigd zijn bij faillis- 
sement, aanvraag tot concordaat of inliquidatiestelling van de agent. 

 
In geval van beëindiging van de huidige overeenkomst, mag de agent het merk Camor, 
onder welke vorm of voor welk doel dan ook, niet meer gebruiken en zal aan Camor al 
het materiaal en de documenten in zijn bezit teruggeven.”253 

 
Bv. “Het niet bekomen van de uitvoerlicenties zal van rechtswege een einde maken aan 
de huidige overeenkomst vanaf de dag van de afwijzing door de bevoegde overheid.” 

 
70. Beperkte rechterlijke controle a posteriori. De ontbindende voorwaarde 
is een gevaarlijk beding: zij zal automatisch en retroactief een einde stellen 
aan de overeenkomst, zonder enige beslissingsbevoegdheid van de partijen 
op het ogenblik dat de gebeurtenis intreedt. Ook al kan men de retroactieve 
werking contractueel bijsturen, het blijft een bedreiging voor het contract. Een 
tussenkomst van de rechter a posteriori zal dan hoogstens de ontbinding van 
de overeenkomst bevestigen of ontkennen. De rechter kan zich enkel buigen 
over geoorloofdheid van de voorwaarde en over de vraag of de gebeurtenis 
zich al dan niet verwezenlijkte. In tegenstelling tot de marginale misbruikcon- 
trole die steeds a posteriori kan plaatsgrijpen bij een uitdrukkelijk ontbindend 
beding of een eenzijdig opzegbeding, is er bij een ontbindende voorwaarde 
geen plaats voor dergelijke controle en matigingsbevoegdheid vanwege de 
rechter. Geen van de partijen neemt hier immers een eenzijdige beslissing254. 
Het enige wat een rechter kan gevraagd worden is om het werkelijk intreden 
van de gebeurtenis te controleren en om de gevolgen ervan tussen de partijen 
vast te stellen255. 

 

 
 

252 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de   (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006, 
(77)  nr.  48;  S. Stijns,  D. Van  Gerven  en  P. Wéry,  “Chronique  de  jurisprudence  (1985‐1995).  Les 
obligations: le régime général de l’obligation”, JT 1999, (821), nr. 3; T. Tanghe, “Ontbindingsclausules” 
in Contractuele  clausules, Gemeenrechtelijke  clausules,  vol. 2, 2013, 1562; M. Van Quickenborne, 
v°  Modaliteiten  van  verbintenissen:  voorwaarde  in  Artikelsgewijze  Kommentaar.  Bijzondere 
overeenkomsten, 2005, nr. 23. 

253 Uit Antwerpen 18 september 2000, TBH 2002, 614. 
254 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 

in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 49; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 53. 

255 S. Stijns, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen” 
in  Contractuele  clausules  rond  de  (niet‐)uitvoering  en  de  beëindiging  van  contracten,  2006,  (77) 
nr. 49; S. Stijns, “De beëindiging van de kredietovereenkomst …”, TBH 1996, nr. 29. 
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71. Enkele redactionele tips. Het gevaar dat men bij de onderhandeling en 
de redactie van contracten de opzegbedingen verwart met de uitdrukkelijk 
ontbindende bedingen is niet denkbeeldig. Het zijn uiteindelijk twee bevoegd- 
heden tot het nemen van een eenzijdige beslissing, een partijbeslissing. Zo 
vindt men spijtig genoeg vaak beide mogelijkheden in één beding verenigd, 
waarbij men een beëindiging toelaat zonder opgave van enige reden mits een 
“opzeg- of aanzeggingstermijn” van dertig dagen of een “onmiddellijke” be- 
eindiging zonder “opzeg- of aanzeggingstermijn” maar met opgave van een 
wanprestatie als motief. 

 
Wij zouden aanraden om in contracten afzonderlijke rubrieken of artikels te 
wijden aan beide bevoegdheden en steeds een duidelijk onderscheid te 
maken tussen enerzijds de duur van het contract en zijn opzegmogelijkheden, 
en anderzijds de mogelijke tekortkomingen en aansprakelijkheden die uit het 
contract kunnen voortvloeien. Hier horen de ontbindingsmogelijkheden bij 
wanprestatie thuis, inbegrepen de uitdrukkelijk ontbindende bedingen. In een 
volkomen onderscheiden rubriek kan men ontbindende voorwaarden opne- 
men en best groeperen. Omdat deze bedingen geen enkele beslissingsmacht 
geven aan de contractanten, raden wij aan deze bedingen te vermijden en er 
enkel gebruik van te maken wanneer men zeker is dat een welomschreven 
toekomstige gebeurtenis de contractuele relatie volledig en definitief op de 
helling zet. 

 
Uiteraard gebruikt men in de diverse beëindigingsbedingen best ondubbel- 
zinnige en algemeen gekende termen en zoekt men niet naar synoniemen om 
afwisseling te brengen … Men hanteert dus best termen zoals “opzeggen”, 
“ontbinden wegens wanprestatie/toerekenbare tekortkoming”, “contractuele 
tekortkoming”, “niet-naleving” en “contractuele fout”. Men vermijdt daaren- 
tegen begrippen die in een bijzondere wetgeving een eigen invulling kregen 
(zoals “dringende reden”, “ontslag”,“onmogelijkheid van samenwerking”) of 
die dubbelzinnig zijn (zoals “verbreken”, “beëindigd beschouwen”, “zich te- 
rugtrekken uit het contract” of het “contract annuleren”). 

 
Zou u slechts één beding kunnen eisen in een contract van bepaalde duur, 
dan zouden wij een opzegmogelijkheid aanbevelen (want een ontbinding bij 
wanprestatie kan men desnoods in rechte vorderen of in uitzonderlijke omstan- 
digheden buitengerechtelijk beslissen, los van een uitdrukkelijk ontbindend 
beding). Heeft u de kans om in een contract een uitdrukkelijk ontbindend be- 
ding op te nemen, stipuleer dan ten exemplatieve titel een lijst van de tekort- 
komingen die u voldoende ernstig inschat bij de onderhandeling om, in geval 
zij zich voordoen, u tot ontbinding te doen beslissen. U bent dan veilig en u 
bewaart in elk geval uw keuzerecht. 
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Kunst

Fotografie 1900-1950 

mevr. Christiane Struyven,
kunsthistorica, ereadvocaat
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I. Inleiding

Fotografie werd in 1839 uitgevonden, tezelfdertijd in Parijs door Louis Daguerre 
én in Londen door Fox Talbot. Beide scheikundige procédés waren complex en 
verschillend. Het “Daguerrotype” was een foto op een koperplaat, die eenmalig, 
nauwkeurig en kostbaar was, een soort kopergravure. Fox Talbot was een foto op 
papier, dat behandeld werd met zilvernitraat, zilverchloride en nadien in een zout-
oplossing moest gefixeerd worden. Deze laatste uitvinding werkte met negatieven 
en werd de basis van de latere fotografie. Vanaf 1850 werd het papier vervangen 
door glasplaten, die chemisch behandeld werden en onmiddellijk nadien moesten 
ontwikkeld worden in een donkere kamer. Deze fotografie vergde veel zwaar ma-
teriaal: camera’s, tripoden, lenzen, chemische producten, glasplaten van verschil-
lende formaten, gedistilleerd water en meetpotten. 

De eerste stroming binnen de fotografie was het “picturalisme”, dat van 1855 tot 
1910 duurde. Het ging erom zo goed mogelijk schilderijen te imiteren: landschap-
pen, portretten en allegorische/historische taferelen. Het waren net namaakschilde-
rijen in de trend van het symbolisme: vaag, pittoresk en sentimenteel. De fotograaf 
retoucheerde zijn negatieve glasplaten en maakte ze tot een soort schilderij. Hij 
waste ongewenste details weg, wiste zwakke delen weg en voegde sterke delen bij. 
De foto’s leken net gouaches, mezzotinten of aquarellen. 

 – “Hollands landschap bij Katwijk” uit 1894, door Alfred Stieglitz
 – “Landschap met brug” door Alfred Stieglitz
 – “Vestaalse maagden”
 – “Two paths of life” van Oscar Rejlander uit 1856. De foto bestaat uit 30 nega-

tieven, die geënsceneerd zijn in art pompier stijl en aan elkaar gelijmd werden.
 – “Portret Rodin met sculpturen van “de denker” en “Victor Hugo” uit 1902, 

door Edward Steichen

II.  Vanaf 1890 verplaatst het zwaartepunt van fotografie 
zich naar N.Y. Amerikaanse fotografen gaan 
zich langzaam maar zeker distancieren van het 
picturalisme en ijveren voor “straight photography”

In 1890 vond een belangrijke technische vernieuwing plaats in N.Y., nl. de East-
man-Kodak filmrol. De Amerikaan George Eastman commercialiseerde de trans-
parante celluloid filmrol, die als negatief kon aangewend worden, in plaats van de 
zware glasplaten, die met veel materiaal moesten meegedragen worden en onmid-
dellijk ter plekke ontwikkeld moesten worden. 

Nog in 1898 werd in N.Y. de bekende Graflex Camera gecommercialiseerd voor 
beroepsfotografen. Deze camera was licht, vrij compact en gebruiksvriendelijk. 
Ook deze camera zou de fotografie vernieuwen en tot nieuwe mogelijkheden leiden. 
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§1.  Alfred Stieglitz: vernieuwend fotograaf en promotor van 
fotografie

Alfred Stieglitz (1864-1946) was een Amerikaan van Duitse origine. Hij werd 
één van de belangrijkste Amerikaanse fotografen, die ijverde voor “straight pho-
tography” (eerlijke fotografie). Hij opteerde voor eigentijdse thema’s en foto’s 
zonder retouches of manipulaties. Bovendien spande zich zijn leven lang in om 
fotografie te promoten en het tot een kunstgenre te verheffen. 

Tussen 1880 en 1888 reisde hij af naar Duitsland om er voor ingenieur te studeren, 
doch na 2 jaar ruilde hij deze studie in voor fotografie. Tussen 1893 en 1897 reisde 
hij enkele jaren door Europa en werkte in de trend van het sentimentele pictura-
lisme. In 1897 keerde hij terug naar N.Y. 

In N.Y. pleitte Stieglitz voor “STRAIGHT PHOTOGRAPHY”. Hij fotografeerde 
er moderne onderwerpen zoals wolkenkrabbers, stoomboten, locomotieven en 
tramsporen. Hij was enthousiast over de moderne Amerikaanse stedelijke realiteit. 
Dergelijke onderwerpen waren toen revolutionair. 

 – “Paula in Berlin” uit 1897 toont nog een intimistische scène maar met een mo-
derne toets, nl. de reflectie van het zonlicht dat, door de zonneluiken, de ganse 
kamer beschijnt.

 – “The Terminal” uit 1898 toont een modern onderwerp: de terminal van een 
paardentram op 5th Avenue, tijdens een sneeuwstorm. Alle aandacht gaat naar 
de dampende paarden en de werkmannen, die de paarden wisselen. Het is de 
moderniteit van toen. Het was gedaan met idyllische onderwerpen. 

 – “Reflections at Night, N.Y.” 1897 geeft een regenachtig stadszicht weer van het 
Plaza Hotel s’nachts. Het licht weerkaatst in de regenplassen. De foto is tot op 
zekere hoogte nog pittoresk, maar is toch al een stadsbeeld. Stieglitz hanteerde 
toch nog reflecties in waterplassen of een sneeuwstorm om een zekere sfeer te 
bereiken.

 – “The horse races” uit 1907 is een modernistische foto met aandacht voor de 
vorm. Hij stelt een hippodroom voor, met een sierlijke bocht, en een steunpaal 
met dakspant, die de foto verticaal in twee helften verdeeld en een moderne 
bladschikking bereikt.

 – “The Steerage” uit 1907 is zijn bekendste foto (Art Institute of Chicago). In 
1907 zeilde hij op de boot “Kaiser Wilhelm II” van USA naar Duitsland, met 
immigranten, die de USA niet binnen mochten en terug naar Duitsland gestuurd 
werden. Stieglitz zat comfortabel in eerste klas. Op de 3de dag verkende hij 
het schip. Achteraan het schip zag hij mannen, vrouwen en kinderen op een 
lager dek in een compositie, die hem overrompelde. Hij zag een knappe scène 
van middenklasse en arbeidersklasse, van “have’s en “have not’s, te midden 
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van een bijzonder sterke vormelijke compositie. Hij liep terug naar zijn kajuit, 
haalde zijn camera Graflex en snelde terug in de hoop dat de scène ongewijzigd 
was gebleven. Dit was het geval en zijn foto werd een icoon. 

Deze foto werd een pamflet, een revolutie, net zoals “Les Demoiselles d’Avignon” 
van Picasso en was een absolute breuk met het verleden.

Inhoudelijk was de foto een intersectie van 2 werelden: enerzijds, mensen die een 
nieuw bestaan konden opbouwen, anderzijds, arme stakkers, die het niet zouden 
maken. Het was een zeer humanistische kijk op de wereld. 

Vormelijk was de foto ijzersterk en verdeeld in twee helften tussen het boven- en 
onderdek. De compositie is langs de zijkanten en bovenzijde ingekapseld, links 
door de schoorsteen, die schuin naar boven gaat, rechts door de smalle trap, die 
schuin naar het bovendek leidt, bovenaan de mast van een zeil en in het midden 
een loopbrug met kettingen. Boven staat een man met een ronde strohoed, die naar 
beneden kijkt, er zijn de bogen van de kettingen van de loopbrug, de halve cirkel 
van de ijzeren steunpilaar onder de loopbrug, de cilinder van de katrol en beneden 
staat een man met bretellen in kruisvorm. Het is een spel van geometrische vormen, 
bogen, cirkels, kruisen, schuine lijnen, die verwijzen naar het kubisme.

Naast het feit dat hij een uitstekend en vernieuwend fotograaf was, was hij jaren-
lang een promotor van fotografie, curator van tentoonstellingen, uitgever, criticus, 
kunsthandelaar, galerijhouder en bruggenlegger tussen Amerikaanse fotografen, 
Europese modernisten en Amerikaanse musea. 

In 1897 stichtte hij de “Photo-Secession Group”, een groepering van Amerikaanse 
fotografen en publiceerde een tijdschrift over fotografie “Camera Work”, waarin 
hij hun foto’s publiceerde. Het was een uiterst verzorgd magazine op mooi rijst-
papier, met reproducties van handgemaakte fotogravures en kritieken, die hij zelf 
schreef. 

In 1905 opende hij een kunstgalerij “The Little Gallery” op 5th Avenue 291. Jaren-
lang exposeerde hij er foto’s naast werken van Picasso, Matisse, Rousseau, Renoir, 
Manet, Cézanne, Braque, Picabia, Brancusi, Japanse prenten, Afrikaanse sculptu-
ren. Hij was ervan overtuigd dat fotografie niet ernstig kon genomen worden, tenzij 
ze samen met knappe schilderijen en sculpturen werd tentoongesteld. Dit gebeurde 
lang voor de Armory Show in N.Y. in 1913, vooraleer in U.S.A. ook maar enige 
vorm van moderne kunst te zien was. 

In 1910 organiseerde hij een internationale expo van 600 foto’s in de Albright Gal-
lery in Buffalo. Hij slaagde erin dit museum een grote collectie foto’s van Steichen 
en Weston te doen aankopen. 

In 1917 moest hij magazine én galerij opdoeken omwille van de eerste wereldoor-
log. Toch heropende hij in 1925 een nieuwe galerij “The Intimate Gallery”, waar 

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   289 22/02/2016   18:34:36



290

Kunst

hij wederom werk van Amerikaanse fotografen en kunstenaars toonde. Door zijn 
toedoen kochten vele musea foto’s zoals de musea van Boston en Chicago. In 1924 
trouwde hij met Georgia O’Keeffe, wiens werk hij ook promootte.

Hij was een legendarische persoonlijkheid, die erkend werd als één van de belang-
rijkste kunstpausen in de U.S.A.

Zijn geesteskind “STRAIGHT PHOTOGRAPHY” was een formidabele school van 
observatie. Het was de voorbode van de latere fotoreportage, gebaseerd op direct-
heid en spontaniteit.

§2.	 Edward	Steichen:	naar	nieuwe	precisie	in	fotografie	

Edward Steichen (1879-1973) werd geboren in Luxemburg maar groeide op in 
Milwaukee, Wisconsin. Hij begon als schilder doch werd fotograaf. In 1900 ont-
moette hij Stieglitz en reisde hij naar Parijs, om er Rodin te ontmoeten en te fo-
tograferen. In 1902 trad hij toe tot de “Photo Secession Group” van Stieglitz, die 
Steichen onvoorwaardelijk steunde. Stieglitz exposeerde zijn foto’s in zijn galerij, 
publiceerde ze in zijn magazine en kon ze aan hoge prijzen laten verkopen. 

 – “The Pond Moonlight” uit 1903 is heel sfeervol met de maneschijn in de hemel 
en de reflectie in de vijver.

 – “The flat iron building” uit 1905 toont een modern stadszicht met een wol-
kenkrabber. De foto is nog verbloemd en sfeervol door de silhouet van enkele 
rustieke takken, een koets met koetsier en lichtjes in de verte.

De eerste wereldoorlog wijzigde zijn leven drastisch. Na een verblijf van 6 jaar in 
Parijs keerde hij in 1914 terug naar de USA en schreef zich in het leger in. Hij werd 
technisch adviseur bij de lucht-fotografische dienst. Hij moest er luchtfoto’s ma-
ken, die heel scherp, precies en gedetailleerd moesten zijn. Levens hingen hiervan 
af. Dankzij het leger leerde kolonel Steichen een nieuwe fotografie van scherpte 
en precisie. 

 – “3 foto’s uit 1918” tonen plattegronden in Frankrijk, die hij met grote precisie 
van uit de lucht kon realiseren. 

 – “George Washington Bridge” en “Brooklyn Bridge” uit 1935 zijn goede voor-
beelden van zijn enorme precisie. 

In 1923 werd hij free-lance fotograaf voor Vogue en Vanity Fair. Hij was de eerste 
fotograaf van celebrity’s en modellen. 

 – “Gloria Swanson” uit 1925 is een realistisch en nauwkeurig portret van de film-
ster, achter een voile van kant. 
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 – “Greta Garbo” uit 1928 capteert de filmster uitstekend met haar mysterieuze 
en indringende blik. 

 – “Marlene Dietrich” verleidt ons met haar langoureuze blik en luxueuze texturen. 

 – “Model naast vleugelpiano” uit 1935 imponeert door een extreem raffinement 
in gradaties van wit, grijs en zwart en een buitengewoon sterk lijnenspel. Hier-
in bereikte hij de typische fotografische kwaliteiten van zwart-wit contrasten, 
mooi lijnenspel, knappe compositie en bladschikking.

In de 2de wereldoorlog werd hij – ondanks zijn 62-jarige leeftijd – gepromoveerd 
tot zeekapitein en leidde het fotografie-departement, dat de ganse oorlog ter zee 
moest coveren.

Na de oorlog werd hij – 67 jaar oud – directeur van het departement fotografie van 
het MOMA in N.Y. In 1955 organiseerde hij de meest populaire expo ooit nl. “The 
family of Man”. Dit was een expo over wat mensen wereldwijd verbindt: geboorte, 
huwelijk, dood, kindertijd, werk, spel, natuur, liefde, natuur, religie enz. Het was 
een boodschap van vrede en verbondenheid tussen volkeren. 5 jaar lang reisde de 
expo de wereld rond en bereikte 10 miljoen mensen. Sinds 1994 bevindt de expo 
zich in het kasteel van Clervaux, Luxemburg, waar deze permanent te zien is.

§3.	 	Lewis	Hine:	sociaal	geeëngageerde	fotografie	met	grote	
politieke impact

Lewis Hine (1874-1940) werd geboren in Wisconsin. Nadat zijn vader vroegtijdig 
stierf ging hij in een fabriek werken om later sociologie te kunnen studeren. Hij 
studeerde af aan de Universiteiten van Chicago en N.Y. Hij werd leraar. Nadat hij 
een camera kocht werd hij autodidact fotograaf. 

Aanvankelijk maakte hij free-lance foto’s over arme immigranten, die via Ellis 
Island “het beloofde land” bereikten. Hij volgde moeders met jonge kinderen, fo-
tografeerde hen in armoedige overbevolkte stegen, ongezonde barakken en werk-
plaatsen, waar ze slavenarbeid verrichten. 

 – “Immigranten op weg naar Ellis Island” uit 1906.

In 1906 kreeg hij een eerste opdracht om het miserabele leven van mijnwerkers in 
Pittsburgh sociologisch en fotografisch te documenteren. Deze opdracht duurde 2 
jaar.

In 1908 werd hij – 10 jaar lang – de hoofdfotograaf van het “National Child La-
bour Committee” om de toestand rond kinderarbeid in U.S.A. te onderzoeken en 
fotografisch in beeld te brengen in de strijd voor de afschaffing van kinderarbeid. 
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In die tijd werkten er minstens 2 miljoen kinderen tussen 10 en 15 jaar oud in 
U.S.A. 60 werkuren per week waren legio. De economie was in volle expansie en 
vergde extra goedkope arbeiders. Er was grote miserie bij vele families. Er waren 
vervalsingen over de leeftijd van de kinderen en er waren veel jonge kinderen aan 
het werk. De kinderen werden uitgebuit, kregen geen enkele opleiding, takelden af 
en hadden geen toekomst. De grootste uitbuiting gebeurde in katoenspinnerijen in 
Zuid- en Noord-Carolina, mijnen in Pittsburgh, oester-ontginningen in Alabama, 
sigarenfabrieken, glasblazerijen in Indiana, sigaren-fabrieken en zagerijen in Iowa, 
enz. 

Tussen 1908 en 1918 werkte Hine voor dit comité en maakte 5000 foto’s.

 – “Arbeidersmeisje in katoenspinnerij in Carolina” uit 1908 is een zakelijke en 
sobere foto met een mooie compositie. Het meisje is 8 à 10 jaar oud. Een vol-
wassen vrouw achteraan lijkt haar te superviseren. Het kind is geheel geabsor-
beerd door het werk. 

 – “Kleine spinster in spinnerij” uit 1913 toont een tenger meisje, met een vuile 
schort, een lief gezicht, spillebenen, een open blik en grote naïviteit. Het kind 
poseert. Er is opnieuw de zakelijke documentaire aanpak. 

 – “Groepje jongens” en “Jongens in een glasblazerij” uit 1908 hebben een grote 
documentairewaarde.

 – “Jongens in de koolmijn in Pennsylvania”. Ze kappen de koolsteen in kleine 
stukken of werken ondergronds. 

 – “Lotte” en “Oesterraapsters in Alabama”, waar kinderen oesters moeten gaan 
oprapen en afschrapen.

Hine werd dikwijls bedreigd als fotograaf. Hij gaf zich vaak uit onder vermom-
mingen zoals brandweerinspecteur, postkaartleurder, bijbelverkoper of industrieel 
fotograaf, die machines kwam fotograferen. 

Hij documenteerde ook altijd de naam, leeftijd en grootte van de kinderen en de 
duur en condities van hun arbeid. Zijn foto’s werden gepubliceerd door het “Child 
Labour Committee” en waren zeer krachtig en overtuigend. 

De foto’s schokten de U.S.A. Ze leidden tot het doorvoeren van hervormingen en 
uiteindelijk afschaffen van kinderarbeid. Met Hine werd de camera een formidabel 
wapen voor sociale vooruitgang.

Tijdens de eerste wereldoorlog werkte hij voor het Amerikaanse Rode Kruis. Na-
dien deed hij andere projecten rond industriële arbeiders o.a. de bouw van de Em-
pire State Building in 1936. 
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 – “Empire State Building” uit 1936 toont arbeiders, die een pauze nemen op een 
balk in de lucht. Hine liet zichzelf in een mand aan een kraan ophijsen om de 
foto’s te maken.

§4.  Dorothea Lange: documentaire foto’s in dienst van “The 
New Deal”

In 1929 gebeurde de Wall Street Crash. Het financiële systeem van de U.S.A. stuik-
te in mekaar. Banken gingen failliet. Fortuinen gingen in rook op. De industrie 
verschrompelde tot de helft. Er was een gigantische werkeloosheid. Enkele jaren 
later waren er in de Midwest van de U.S.A. diverse natuurrampen van droogtes, 
zandstormen en windhozen. De aarde werd steen. Dit veroorzaakte grote armoede 
bij de boeren en landarbeiders, die massaal naar Californië migreerden en daar in 
tentenkampen terecht kwamen. 

In 1932 verloor President Hoover de presidentiële verkiezingen omdat hij geen 
actie ondernam. De dynamische Roosevelt werd de nieuwe President en zou van 
1933 tot 1945 regeren. Hij pleitte voor de New Deal. Hij koos voor een sterke 
federale regering, die actief in de economie zou tussenkomen: hij schiep jobs bij 
de staat voor werklozen, herstartte de economische groei door nieuw geld in de 
economie te pompen en reguleerde het financiële systeem van Wall Street, de ban-
kensector en het transportsysteem. Dit duurde jaren. 

Van 1933 tot 1943 bestond de “Farm Security Administration” (aanvankelijk de 
“Resettlement Adminstration” – RA genoemd). Dit was een agentschap, dat arme 
boeren goedkope leningen gaf voor aankoop van land, dieren, zaden en materieel. 
Dit project omvatte ook een sectie fotografie om de catastrofale situatie van het 
landelijke U.S.A. te documenteren en aan het grote publiek bekend te maken. De 
fotografen moesten de schrijnende armoede tonen om de New Deal politiek te 
rechtvaardigen. 

Binnen dit project van de F.S.A. werden meer dan 200.000 foto’s gemaakt, die 
zich in “The Congres Library” bevinden. Roy Stryder leidde het ganse project. Hij 
omringde zich met de beste fotografen: Edward Steichen, Lewis Hine, Dorothea 
Lange, Edward Weston, Edwin Rosskam, Jack Delano, Ben Shahn (latere schil-
der). Deze foto’s zijn nog altijd symbolen van dramatische tijden in USA. Hij zou 
later zeggen “Wij lieten Amerika ontdekken door de Amerikanen”. 

Dorothea Lange (1895-1965) was de meest humanistische fotografe van dit project 
en maakte een aantal iconische foto’s tussen 1935 en 1940. 

Ze was de 2de generatie van Duitse immigranten. Ze studeerde fotografie in N.Y. 
en opende haar eigen studio in 1919 in San Francisco. 15 jaar lang maakte ze 
portretten in opdracht. In 1933 stopte ze hiermee en ging de straat op, om docu-
mentaire foto’s te maken over de werklozen en havelozen van de Grote Depressie. 
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Op hetzelfde ogenblik in 1933, ontmoette ze Paul Taylor, een economist en univer-
siteitsprofessor, die sociaal geëngageerd was en zich bezig hield met het analyse-
ren en uitdokteren van oplossingen i.v.m. de Grote Depressie. Hij wakkerde haar 
sociaal bewustzijn aan. Ze trouwden in 1935 en vormden jarenlang een comple-
mentair team. Zijn economische inzichten verbreden haar fotografisch spectrum. 
Zijn rapporten aan de regering, over rurale armoede en uitbuiting van boeren en 
migrantenarbeiders werden gecomplementeerd door haar foto’s en hadden impact.

 – “Homeless family with five children, on the highway, Oklahoma” uit 1938

 – “Family moving on California highway” 1935

 – “Migrant Mother” in 1936 werd een icoon en werd recent aangekocht door het 
Paul Getty Museum in Malibu. De foto stelt een jonge vrouw van 32 voor, een 
alleenstaande moeder met 7 kinderen in een armoedig tentje in een migranten-
kamp. De moeder was schuw en wantrouwig. Lange had zitten praten met deze 
moeder en haar kinderen en won uiteindelijk hun vertrouwen. Ze maakte zes 
foto’s. Pas in de laatste foto kijkt de vrouw weg van de camera. Ze heeft dunne 
lippen en een verweerd gezicht. 2 kinderen draaien zich om. Deze foto werd 
een soort piëta van de moderne tijd. De foto werd veelvuldig aangewend als 
poster, reclamebeeld en zelfs als postzegel.

Lange stuurde deze foto’s naar de krant “The San Francisco News”. De publicatie 
van 2 foto’s op 10.3.1936 schokte de U.S.A. en de federale regering greep onmid-
dellijk in met een gift van 200.000$ voor voedsel en kleren. 

Dorothea Lange kon zich goed vereenzelvigen met marginale mensen. Toen ze 7 
jaar oud was kreeg ze kinderverlamming, waaraan ze een klompvoet overhield en 
levenslang zou manken. “It formed me, guided me, instructed me, helped me and 
humiliated me. I’ve never gotten over it and I am aware of the force and power of 
it”. Toen ze 12 jaar oud was werd ze door haar vader verlaten, wat ze ervaarde als 
een tweede groot trauma.

Ze verzaakte haar vaders naam en nam die van haar moeder over. Ze was een 
zeer empathische en warme persoonlijkheid, voor wie mensen primeerden. In haar 
foto’s kwamen idealisme en realisme samen. Bovendien was ze een fotografe met 
een grote toewijding en discipline.

 – “Ruby, American River Camp, California” uit november 1936 toont een mijn-
werkersdochter in een tentenkamp. 

 – “Drought refugees from Oklahoma Camping by the roadside, Blythe, Califor-
nia”, 1936.

 – “Mother and children on the road in Tulelake, Siskiyou County, California” 
1939
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Haar foto’s hadden een grote invloed. Televisie bestond nog niet en het grote pu-
bliek kon de depressie alleen kennen dankzij foto’s. De camera werd de spreekbuis 
van het boerenproletariaat en de havelozen. In 1936 zei James Agee “de camera is 
het centrale instrument van onze tijd”.

Documentaire fotografie is meer dan alleen maar zien. We kijken evenveel met 
onze ogen, ons verstand als met ons hart. Haar personages worden nooit vernederd 
maar tonen moed en doorzettingsvermogen. Ze zijn zelden meelijwekkend.

In 1955 werd haar foto “Migrant Mother” getoond in expo “Family of Man”, die 
de wereld rondreisde. 10 miljoen mensen zagen deze icoon. Onlangs kocht Malibu 
Museum de foto voor 244.500$ voor een oude uitgave, die niet geretoucheerd was.

In 1939 publiceerden Paul Taylor en Dorothea Lange samen een boek “An Ameri-
can Exodus”.

Dorothea Lange was niet bezig met de kwestie of fotografie al dan niet kunst was. 
Voor haar primeerde de sociale functie van fotografie en niet die van haar eigen 
persoon. Ze voelde zich geen kunstenaar maar was op de eerste plaats, een jour-
nalist en getuige. Ze distantieerde zich ook van de groep F-64, omdat ze vond dat 
deze te zeer begaan waren met esthetiek (zie verder).

§5.  Edward Weston (1886-1958): een nieuwe esthetische visie

Edward Weston (1886-1958) werd geboren in Chicago. Zijn vader was gynaeco-
loog. Zijn moeder stierf toen hij 5 jaar oud was en zijn 9-jaar oude zus zou hem be-
moederen. In 1902, toen hij 16 jaar oud schonk zijn vader hem een Kodak camera. 
Weston was hiermee zo blij dat hij toen besliste fotograaf te worden. 

Aanvankelijk was hij portretfotograaf in California, waar hij van deur tot deur ging 
om fotoportretten te maken. Even later had hij zijn eigen studio en werd relatief 
bekend. 

In 1915 bezocht hij de San Francisco Art Fair met moderne en abstracte kunst. Hij 
ontmoette ook Margarethe Mather, een anti-conventionele fotografe, die handen, 
waaiers, schelpen en meloenen in close-up fotografeerde. 

Enkele jaren later brak hij radicaal met zijn vroegere portretfotografie. Tussen 1923 
en 1927 trok hij naar Mexico waar hij experimenteerde met extreme close-ups 
en quasi abstracte beelden. Hij fotografeerde schelpen, kaktussen, paprika’s en 
paddenstoelen. 

 – “Nautilus” uit 1927 stelt een eeuwenoude schelp met kamertjes voor, weerge-
geven in dwarssnee. In een uiterste close-up toont Weston de prachtige symme-
trie en schitterende architectuur van de schelp. Met artificieel licht bespeelt hij 
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de parelmoeren textuur, waardoor de schelp een gloed van binnenin uitstraalt 
en er een sterk zwart-wit contrast is. 

 – “Koolblad” uit 1931 drukt Weston’s bewondering voor de levenskracht van de 
natuur uit. 

 – In “Rode peper” uit 1930 en “Paddenstoelen” uit 1931 haalt hij de simpelste 
groenten uit hun context. Ze lijken een bronzen sculptuur of vulkaankrater. 

Telkens koos hij een heel klein diafragma, waardoor hij de kleinste details kon 
uitvergroten. Hierdoor kon hij materie en textuur sublimeren. Hij combineerde na-
tuurlijk en artificieel licht zodat hij grotere licht/donkere contrasten kon maken. Hij 
fragmenteerde zijn onderwerp, hetzij een lichaam of een object. 

 – “Dunes in Oceano” en “Landscape, Oceano” uit 1936 zijn gestileerde en quasi 
abstracte landschappen. Vanaf 1931 gaat hij landschappen fotograferen rond 
Mount Carmel in Zuid-Californië. In plaats van de kleinste close-ups neemt 
hij nu monumentale vista’s. Bij “Oceano” capteert hij zandduinen met hun on-
dulerende vormen, diepe zwarte schaduwen en waaiers van gelaagd zand. Het 
worden modernistische composities. 

 – In “Nude” uit 1936 benadert Weston het naakt als een sculptuur: hij benadrukt 
de zachte ronde vormen en diepe zwarte schaduwen. 

§6.  Ansel Adams: fotograaf van Amerikaanse mythische 
landschappen 

Ansel Adams (1902-1984) was een autodidact fotograaf uit San Francisco. Hij had 
een grote passie voor de natuur en fotografeerde dan ook uitsluitend landschappen. 
Hij werkte onder stimulans van zijn diepe mystieke ervaring met de natuur. Zijn 
foto’s introduceren poëzie en gevoel in deze zichten, die soms zelfs neigen naar 
idealisering en sublimatie van de natuur. 

 – “Grand Canyon from Yavapai Point, 1942”

 – “Grand Canyon from Point Sublime, 1942” 

 – “Zabriskie point , Death Valley National Monument, California, 1948”

Hij had een legendarische techniek. Die was nodig om zijn wijdse landschappen 
heel precies te kunnen weergeven. 

In 1930 ontmoette hij Alfred Stieglitz en Paul Strand, Edward Weston, Georgia 
O’Keeffe en exposeerde in N.Y. 
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In 1932 richtte hij in San Francisco een fotografen-groepering “Groep F/64” op 
met o.a. Edward Weston. Hij stond voor fotografie met een zo groot mogelijke 
scherpte en nauwkeurige detailweergave. Hij hanteerde een lang formaat van ca-
mera’s en gebruikte de grootste camera-opening om het scherpste detail te beko-
men. Hij ontwikkelde ook een lichtmeter, om de juiste belichtings- en ontwikke-
lingstijd te meten teneinde een optimale verdeling van de grijstinten te bekomen. 
Dit schiep diepte, scherpte en helderheid.

In 1935 publiceerde hij artikels over fotografie in “Camera Crafts” en andere po-
pulaire magazines. Dankzij zijn prachtige natuurfoto’s werd hij zeer bekend.

 – “Lake Mc Donald, National Park Montana”

 – “Canyon of Shelly, Arizona”, “California” 

 – “Mount Mc Kinley and Wonderlake”

 – “Lake MC Donald Glacier National Park”

Al deze foto’s uit de jaren ‘40 zijn complexe composities en gaan voorbij aan 
het louter visuele. Ze zijn technisch perfect en bereiken bijna een soort spiritua-
liteit in de natuur. Adams overtrof alle andere landschapsfotografen. Hier is geen 
sprake van abstractie of transformatie van het onderwerp, wat de essentie was van 
modernisme. 

Hij publiceerde 24 fotoalbums over de Amerikaanse Nationale Parken. Hiermee 
wekte hij publieke belangstelling voor deze natuurreservaten en -parken en droeg 
bij tot erkenning, uitbreiding en instandhouding ervan. 

Net zoals Stieglitz pleitte Adams voor fotografie als een échte kunstvorm. “Het 
beroep van fotograaf is een nobel beroep. Het is evenwaardig aan schilderkunst, 
literatuur, muziek en architectuur”. 

Hij was een warme en exuberante persoonlijkheid, erudiet natuurkenner, getalen-
teerd schrijver en pianist. Hij was ook een groot pedagoog. Hij gaf tal van cur-
sussen en vormde vele fotografen. In 1946 richtte hij een afdeling fotografie op 
aan de “California School of Fine Arts”. In 1962 trok hij zich terug in de Carmel 
Highlands.

 – “Moonrise in Hernandez, New Mexico” uit 1941.

Adams nam deze foto bij zonsondergang, toen hij terugkeerde van een werkdag op 
31.10.1941. De ganse dag was hij samen met zijn 8-jarige zoon en zijn vriendje fo-
to’s gaan nemen in Chama Valley in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Hij reed terug naar Santa Fe, New Mexico. Op de baan zag hij plots een 
prachtige zonsondergang, met zonlicht, dat de bergtoppen in de verte en een klein 
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kerkhof met witte kruisen vooraan nog verlichtte, terwijl er al een quasi volle maan 
in de hemel stond. Hij stopte onmiddellijk zijn Pontiac camionette en riep zijn zoon 
om hen onmiddellijk camera, tripode en lichtmeter aan te geven. De zon bleef on-
dergaan, de wolken bleven verder wegdrijven en de schaduw zou snel op de witte 
kerkhofkruisen vallen. Adams nam deze foto zonder lichtmeter en baseerde zich 
louter op het licht van de ondergaande zon.

Deze foto werd zeer bekend. Adams maakte er 1300 afdrukken van. Het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken eiste de auteursrechten op, omdat hij de foto zogezegd 
binnen zijn opdracht had gemaakt. Adams zei dat hij de foto na zijn werkdag had 
gemaakt. Het kwam tot een gerechtelijke procedure. Astronomen gingen de pre-
cieze dag en uur op basis van de stand van de maan na. Dan bleek dat de stand van 
de maan niet correspondeerde met 31.10.1941 om 4.05u maar met 1.11.1941 om 
4.49u. Het was dus op een andere dag en uur dan aanvankelijk gedacht. De foto 
behoorde toe aan Ansel Adams en hij kreeg de auteursrechten. 

§7.  Man Ray en het surrealisme : nieuwe technieken en 
kunstgrepen 

Man Ray (1890-1976) was een baanbrekend surrealistisch fotograaf. Hij werd ge-
boren in Philadelphia, Pennsylvania als Emmanuel Radnitzky, een Amerikaan met 
joods-Russische roots. 

In 1910 zag hij voor het eerst Cézanne, Picasso, Brancusi en Afrikaanse kunst in de 
“Little Gallery 291” van Stieglitz. Vanaf 1914 werd hij een autodidact fotograaf. 
In 1921 trok hij naar Parijs en ontmoette er André Breton. Hij werkte er 20 jaar en 
werd de bekendste fotograaf van het surrealisme.

De surrealisten hadden grote belangstelling voor fotografie, omwille van het toe-
val in foto’s en de troeblerende beelden, die met trucages en manipulaties konden 
gemaakt worden. Foto’s dienden als provocatie en bevrijding, zoals andere surrea-
listische technieken van de “vrije associatie” (vrije loop laten aan het onderbewust-
zijn) en het schilderen van dromen.

Man Ray was creatief en anti-conventioneel. Hij experimenteerde met fotografie 
en ontwikkelde vele nieuwe technieken: collages, dubbelnegatieven, solarisatie, 
rayograph’s (1922) en enscenering van foto’s. 

 – “Visage de nacre et masque d’ébène” uit 1923 is zijn meest bekende foto. Hij 
verscheen op 1.5.1926 als cover van Vogue en werd onmiddellijk erkend als 
een meesterwerk. De foto is een dialoog van een menselijk bleek gezicht (Kiki 
de Montparnasse, de maîtresse van Ray) en een etnisch Baule masker. Van de-
zelfde fotosessie bestaan nog 20 andere foto’s: in één foto is de tegenstelling 
verticaal: Kiki en het masker, dat zij vasthoudt tegen haar kin. Maar de foto is 
te druk door de blote buste van Kiki, haar juwelen en kleren, die de aandacht 
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van de essentie weghalen. In een derde foto houdt Kiki het masker tegen haar 
gezicht. Het heeft het effect van een waaier. Bij de eerste foto voegde Ray een 
tafel toe, die het beeld in de breedte doorsnijdt. Dit vereenvoudigt de composi-
tie: de horizontaliteit verwijst naar de verticaliteit, zwart naar wit, het levende 
naar het levenloze, de Europese cultuur naar de Afrikaanse cultuur. Deze foto is 
meer dan een formeel bravourestuk. Het ging ook om de vrouwelijke psycho-
logie, die wordt vergeleken met het donkere Afrika: voor de surrealisten waren 
beide onontgonnen doch intrigerend terrein.

 – “Le Violon d’Ingres” gaat terug naar het “Turks Bad” van Ingres. Ray trukeert 
de klankgaten in de rug van Kiki, waardoor ze een cello lijkt. 

 – “Gravin Cassatie” uit 1928 toont de overlapping van drie negatieven. 

 – In “De tranen van madonna” ensceneert hij een wenende vrouw met glazen 
bolletjes op het gezicht, die net tranen lijken. 

 – “Rouleaux”, “Ampoule” en “Plumes” zijn rayographs uit 1932. Hij plaatste 
voorwerpen op fotogenisch papier, dat hij in het zonlicht legde. Het zijn foto’s, 
die zonder een lens werden genomen.

 – “Lee Miller” uit 1928 stelt zijn assistente en latere maîtresse voor. Lee was een 
knappe fotografe, die eigen foto’s maakte, die schitterend doch miskend zijn. 
Vooral tijdens de 2de WO was ze een zeer actieve fotografe. Nadien huwde ze 
met Roland Penrose en gaf ze de fotografie op na de geboorte van hun zoon. 
Iets wat ze achteraf betreurde. 

Deze foto is een voorbeeld van de nieuwe techniek van solarisatie. Lee had deze 
techniek uitgevonden, toen een muis in de donkere ontwikkelingskamer liep en zij 
het licht even aandeed. Hierdoor ontstond “solarisatie”, een overbelichting van het 
negatief. Het resultaat was een verdonkering van de randen, wat een bizar effect in 
de foto schiep.

Zoals Stieglitz, Steichen, Adams en anderen vocht Ray ook voor de artistieke er-
kenning van fotografie, wat hem dankzij de surrealistische beweging aardig lukte. 
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III.  Vanaf 1925 ontstond een nieuw soort fotografie: de 
fotojournalistiek

In de jaren ’20 waren er belangrijke technische innovaties: nieuwe lichte camera’s, 
nieuwe flitslampen en nieuwe printprocessen, die leidden naar een nieuw feno-
meen: de fotojournalistiek.

 – In 1925 werd de 35-millimeter Leica Camera gecommercialiseerd door Ernst 
Leitz in Duitsland. De “Leica” (Leitz-Camera) was een kleine, lichte, com-
pacte camera, die aanvankelijk ontworpen was voor het nemen van foto’s bij 
het bergbeklimmen. Met de Leica werd het mogelijk om snel en overal foto’s 
te nemen. In 1928 werd een gelijkaardige camera, de Rolleiflex, uitgevonden. 

 – Vanaf 1928 waren er elektrische flitslampen i.p.v. het gevaarlijke flitspoeder, 
dat men manueel moest hanteren. 

 – Tevens waren er nieuwe printprocessen, die toelieten tekst en foto’s snel en 
precies af te drukken op blinkend papier met kwaliteitsvolle inkt.

Zo ontstonden vanaf 1925 in de U.S.A. nieuwe foto-geïllustreerde magazines zoals 
“Time” in 1925, “Fortune” in 1930, “Newsweek” in 1933, “Life” in 1936 en “Look” 
in 1937 en het Franse “Vu” in 1928 en “Regards” in 1930. 

De fotograaf werd nu een fotograaf-journalist, die fotoreportages of foto-essays 
voor magazines maakte.

Voortaan werden foto’s op grote oplagen gedrukt. Fotografie werd “inkt-fotogra-
fie”. Vele fotografen zoals Edward Steichen, Ansel Adams, Man Ray, Alfred Eisen-
staedt, Margareth Bourke-White, Cartier-Bresson, enz. begonnen te werken voor 
foto-magazines. “For the modern photographer, the end product of his effort is the 
printed page, not the photographic print”. 

Beroepsfotografen leefden niet meer van het verkopen van zeldzame en dure fo-
to’s. Ze leefden van de auteursrechten van hun foto’s. Sommige persfotografen 
werden heel beroemd.

§1.	 	Alfred	Eisenstaedt:	documentaire	fotografie	–	human	
interest

Eisenstaedt (1898-1995) was een Duitse jood, geboren in Polen, toen nog groot 
Pruisen. In 1935 immigreerde hij naar U.S.A. en werd Amerikaan. Vanaf 1936 
werkte hij voor Life magazine. Hij kreeg niet minder dan 90 foto’s op de front-
cover van Life.
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 – “Grand Hotel Sankt Moritz” en “Obers, kijkend naar een bekende Noorse fi-
guurschaatster” uit 1932 capteren twee momentopnames, die ongewoon zijn 
en getuigen van een haarscherpe observatie.

 – “La Scala Opera House” uit 1932 geeft ons een zicht op de opera vanuit een 
loge, zodat we ons bijna letterlijk in de Scala bevinden. 

 – In “Afternoon Tea in Excelsior hotel, Firenze” uit 1934 kijken we uit op een 
zonnige namiddag uit op een terras, naast de Arno in Firenze.

 – Met “Verpleegsters in de les” en “Verpleegsters op de trap in NY” uit 1937 gaat 
hij de modernistische tour op. De composities zijn simpel en sterk. 

 – “Zingende dames” is een geweldige captatie op het juiste ogenblik en vormde 
de cover van Life in 1950. 

 – “Victory on Time Square” uit 1945 is zijn bekendste foto. Ook deze foto was 
de cover van Life Magazine: een matroos kust een verpleegster in een opwel-
ling op Time Square, N.Y., na de overwinning van de U.S.A. op Japan. De foto 
symboliseerde de euforie na de 2de WO. Het was een momentopname. De foto 
werd wereldberoemd en kreeg vele prijzen. 

§2.	 Robert	Capa:	roekeloze	oorlogsfotografie

Robert Capa (1913-1954) was een jood uit Budapest, Hongarije. Zijn naam was 
André Friedmann. In 1933 studeerde hij politieke wetenschappen in Berlijn en in 
1934 vluchtte hij naar Parijs. Daar ontmoette hij de Duitse fotografe Gerda Taro. 
Zij leerde hem fotograferen en coachte hem. Zij begon zijn foto’s te verkopen on-
der de pseudoniem van Robert Capa, die een fictief Amerikaans fotograaf was. 
Algauw nam hij deze naam definitief aan. Begin 1936 vertrok hij, 22 jaar oud, met 
Gerda Taro naar het front van de burgeroorlog in Cordoba, in Spanje. 

Zij leerde hem dat je in het midden van de actie moest staan om goede foto’s te 
nemen. De nieuwe persfotografie vergde een enorm persoonlijk engagement van 
de persfotograaf. 

 – “Vallende soldaat” uit 1936 was de bekendste foto uit zijn loopbaan. De foto 
stelt een republikeins soldaat voor, die op 5.9.1936 wordt gedood op het front 
van Cordoba. Het was de allereerste foto in de geschiedenis, waarop een soldaat 
werd gefotografeerd op het ogenblik dat hij wordt neergeveld. De foto ver-
scheen eerst in het Franse tijdschrift “Vu” op 23.9.1936 en werd de bekendste 
oorlogsfoto aller tijden. Hij werd nadien door vele andere kranten en magazines 
overgenomen. 
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Deze foto was mogelijk dankzij de Leica Camera. Deze was licht en beweeglijk. 
Tijdens de eerste wereldoorlog maakte men foto’s met zware camera’s, statieven, 
optieken en zware glasplaten als negatieven, die telkens vervangen moesten wor-
den en niet toelieten om snel te fotograferen. Bovendien moesten ze onmiddellijk 
ter plekke ontwikkeld worden. Het materiaal was loodzwaar en vergde een speciale 
wagen om te transporteren.

In de jaren ’30 ontstond dus een nieuw soort fotografen, uitgevers, journalisten, 
avonturiers, die actualiteit en authenticiteit wilden brengen. De reportages werden 
steeds persoonlijker en directer. “Als de foto niet goed was, was je er niet dichtbij 
genoeg”. 

Gerda Taro stierf in juli 1937 ten gevolge van een dwaas verkeersongeval op het 
front in Malaga. Capa was een verloren man en zou zich storten op het werk met 
roekeloze fotoreportages van oorlogen. Hij leefde intens, had vele vrouwen en was 
verslaafd aan drank en sigaretten. In 1938 reisde hij naar China en in 1939 vestigde 
zich in N.Y.

In 1940 werd hij Europees oorlogscorrespondent van Life Magazine. Hij coverde 
alle offensieven: de ontscheping van de geallieerden in Noord-Afrika in 1942, het 
offensief in Monte Cassini in 1943, de ontscheping van D-Day in 1944, de bevrij-
ding van Parijs op 25.8. 1944, de slag om de Ardennen in 1945, de oorlog in Korea 
in 1950, de oorlog in Indochina in 1954. Hij sneuvelde daar toen hij op een mijn 
trapte. 

 – “Spaanse vluchtelingen aan de Franse grens, 1939”.

 – “Ontscheping D.Day” is een vage foto, die Capa maakte in opdracht van Life. 
Men vraagt Capa in welke ontscheping in Normandië hij wil meegaan: bij de 
eerste ontscheping van de gewone soldaten, die het meest risicovol is, de twee-
de ontscheping van het materieel, of de derde ontscheping met de legerofficie-
ren, die risicoloos is. Hij opteert voor de eerste ontscheping. Hij komt terecht 
op Omaha Beach, waar 9 op 10 Amerikaanse soldaten omkwamen. Capa neemt 
120 foto’s op 10 filmrolletjes. Deze moesten onmiddellijk daarna per koerier en 
motorfiets naar Duinkerken gebracht worden, dan per boot naar Dover, en ten-
slotte per motorfiets naar London, waar ze ontwikkeld werden. Daarna moesten 
ze naar N.Y. overgevlogen worden voor publicatie in het magazine op 9.6.1944. 
Capa had echter vertraging. In het laboratorium in London was een technicus te 
zenuwachtig en overbelichtte de fotorolletjes. Van de 10 rolletjes was er slechts 
1 bruikbaar, en de 12 foto’s van dit rolletje waren dan nog vaag, amper leesbaar 
en weinig gevarieerd. Toch werden 8 foto’s gepubliceerd in Life met als titel 
“Our boys in Europe”. De legende in “Life” las dat “Capa beefde toen hij aan 
wal ging”. Capa stond er op dat dit gecorrigeerd werd, wat ook gebeurde.

 – “Amerikaanse troepen in Sicilië” in 1943
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 – “De bevrijding van Parijs” op 25.8.1944.

§3.  Margaret Bourke-White: historische fotoreportages

Bourke-White (1906-1971) was een impressionante Amerikaanse fotografe en 
wordt beschouwd als één van de 100 meest invloedrijke vrouwen van de XXe 
eeuw. Ze had een grenzeloze moed, enorme werklust en discipline. 

Van 1929 tot 1935 werkte ze voor Fortune Magazine. In 1930 kwam haar foto op 
de eerste cover van dit pas opgerichte magazine. Ze had van niets schrik, wat blijkt 
uit de foto van haarzelf boven op de Chrysler Building, waar ze luchtfoto’s van 
N.Y. maakte. In 1931 werd ze als eerste fotografe in U.S.S.R. toegelaten, om er 
reportages te maken over de Sovjet industrie. In 1936 realiseerde ze de eerste cover 
van Life Magazine met een foto van een gigantische dam in U.S.A.. 

Van 1936 tot 1939 werkte ze als documentaire fotografe voor de Farm Security 
Administration, net zoals Steichen, Hine, Lange en Weston. 

 – “Afro-Amerikaanse slachtoffers van een overstroming in Louisville, Kentucky” 
uit 1937 wachten in de rij voor voedsel en kleding. 

 – “2 farmers on the road” uit 1936 tonen immigranten op weg naar Californië. 

Tijdens 2de WO werd ze oorlogscorrespondent van het Amerikaanse leger, sectie 
luchtmacht. Eerst volgde ze de campagne in de U.S.S.R., dan het offensief in Italië 
en uiteindelijk de herovering van Duitsland. Ze was overal aanwezig. Ze foto-
grafeerde het bombardement van Moskou in 1941, de campagnes van het Ameri-
kaanse leger in Monte Cassini in 1943, het bombardement op Berlijn in 1945, de 
verwoestingen van Keulen en Nurenberg in 1945, de concentratiekampen in 1945.

 – “Bombardement op het Kremlin” in juli 1941 (Duitsers dropten 12 parachute-
bommen op het Kremlin)

 – “Bombardement op Berlijn 1945”

 – “Kamp Buchenwald”: april 1945: het Westen leerde concentratiekampen ken-
nen; levende doden. Ze zei hier zelf over “Mijn camera was mijn enige verlich-
ting. Het plaatste een dunne barrière tussen mijn persoon en de verschrikking 
die ik zag”. 

 – covers van life met “Stalin”, “Churchill” en “Mme Chiang Kai-Shek”.

Ze fotografeerde Stalin in 1943 en Gandhi in 1946. 
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 – “Gandhi aan het spinnen”: zij nam deze foto 6 uur voor zijn moord in april 
1946.

 – Haar foto “2 mijnwerkers uit Zuid-Afrika 1950” was de cover van Life in 1950.

Deze foto was een icoon van apartheid. Het stelt twee jonge zwarte mijnwerkers 
voor in Johannesburg. Zij werken 3 km onder de grond. Ze zitten vast onder de 
grond en tegen de muur, met slechts een fluitje in geval van gevaar. Ze zijn be-
zweet. Hun blikken zijn afgekeerd doch getuigen van hun besef, dat ze een onwaar-
dig leven leiden en dat ze dromen van een betere toekomst ooit. Ze refereren naar 
de slaven op de katoenplantages. Ze dragen hun lot met waardigheid en worden 
door hun helmen een soort heiligen met een stralenkrans om het hoofd. Het is een 
aanklacht tegen de onrechtvaardigheid van apartheid.

§4.  Henri Cartier-Bresson: “L’oeil du siecle”

In haar boek “On Photography” schrijft Susan Sontag dat de meeste fotografen op 
toeval en geluk rekenen.

Cartier-Bresson (1908-2004) was hier diametraal tegengesteld en vond dat een fo-
tograaf 3 parameters moest beheersen:

 – ”Nul n’entre ici s’il n’est pas géomêtre”. Men moet gevoel hebben voor de 
vorm, het ritme, de lijnen, de vlakken, het licht/donker contrast, de bladindeling 
en de inkadering, kortom de artistieke kwaliteiten van een foto. Eerder had hij 
een schildersopleiding gevolgd bij André Lhote, waar hij strenge compositie, 
vorm en ritme leerde. Deze artistieke normen bleven hem zijn ganse leven bij.

 – “le moment décisif” is van kapitaal belang. Het is ook de titel van zijn boek. Fo-
tografie vergt veel geduld en observatie om het beslissend moment af te wach-
ten. Ter plekke moet men zichzelf lange tijd wegcijferen, het juiste ogenblik 
kunnen aanvoelen en ook een beetje geluk “le hasard” (al azar= dobbelspel in 
Arabisch) hebben. Niet te vroeg, niet te laat, maar op het juiste moment. Dit is 
de climax van een sequens, die de essentie van het event weergeeft.

 – een oprechte belangstelling voor de mens en het wereldgebeuren was 
onontbeerlijk

Elke foto van Cartier-Bresson heeft een eigen spanning. Het artistieke primeert op 
het documentaire, het documentaire primeert op het anekdotische. Een foto vraagt 
eenheid van vorm en thema. Dan ontstaat perfectie. 

Cartier-Bresson werd geboren in 1908 in Chanteloup in een milieu van rijke textiel-
industriëlen. Hij werd leerling van schilder André Lhote in 1927. Hij was erudiet, 
sprak diverse talen en reisde veel. In 1930 kocht hij een Leica. Hiermee werd hij dé 
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kroniekschrijver van zijn tijd. In 1935 verbleef hij in N.Y., waar hij Alfred Stieglitz 
en Walker Evans ontmoette. 

In 1936 maakte hij een korte film met Jean Renoir. In 1937 werden zijn eerste do-
cumentaire foto’s gepubliceerd in het Frans magazine “Regards”. Nadien werkte 
hij voor “Ce Soir”, een Franse avondkrant van communistische signatuur. 

In 1939 werd hij korporaal van het Frans leger, doch werd krijgsgevangen geno-
men. Na 2 pogingen kon hij een 3de keer ontsnappen. Hij keerde terug naar Parijs 
en werd verzetsstrijder. In het verzet organiseerde hij de Franse persfotografen om 
de bezetting en de terugtrekking van de Nazi’s tijdens de bevrijding te fotograferen. 
In 1945 begon hij te werken voor het Bureau van Oorlogsinformatie van de U.S.A. 
In 1946 kreeg zijn eerste expo in het M.O.M.A. in N.Y..

Tijdens en na de oorlog waren er vele manipulaties van foto’s voor politieke doel-
einden. Pro of contra Hitler, pro of contra Mao, pro of contra Stalin. In 1947 richtte 
hij met Robert Capa en David Seymour (een Pools fotograaf) het onafhankelijk 
fotoagentschap MAGNUM op met de 100 beste fotografen op dat ogenblik. Dit 
agentschap moest manipulatie van foto’s voor politieke doeleinden tegengaan, 
auteursrechten aan fotografen geven en hen het recht op censuur van de legende 
geven. 

Binnen Magnum hield hij zich daarom bezig met de Aziatische sector van Indië en 
China. Hij coverde de begrafenis van Gandhi in 1948, het laatste stadium van de 
Chinese burgeroorlog in 1949, de Kuomintang-administratie en de eerste 6 maan-
den van Mao’s nieuwe Chinese Volksrepubliek in 1950. Daarna ging hij naar Indo-
nesië. In 1952 publiceerde hij zijn boek “le moment décisif”.

In de jaren ‘60 en ‘70 werkte hij voor bijna alle grote internationale kranten en tijd-
schriften. Hij reisde naar Indië, Birma, Pakistan, China, Indonesië, Cuba, Mexico, 
Canada, Japan en U.S.S.R..

50 jaar lang was hij de onbetwiste meester, daar waar de andere fotografen slechts 
korte tijd van betekenis waren.

 – “Les bords de la Marne” uit 1938 drukt een idylle uit van een zondagse Franse 
picknick.

De foto is onderverdeeld in twee helften: de rivier en de oever. De rivier is zo glad 
als een spiegel. Het is bloedheet. Op de oever zitten twee koppels, die zopas een 
picknick beëindigen. De borden zijn leeg, het laatste glas wijn is net ingeschonken. 
Het vormenspel overstijgt het pittoreske: er is een groot contrast tussen zwart en 
wit, tussen de vlakke helling en het vlakke water, de spitse boot en de rondborstige 
personages. Het documentaire overstijgt het anekdotische.

 – “Het kamp van Dessau 1945” (gelatinezilverdruk).
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Dit kamp was een tijdelijk Amerikaans kamp op de grens met de Russische sector 
in Duitsland en ving vluchtelingen, vroegere politieke gevangenen en oorlogsge-
vangenen op. Een Belgische vrouw, slachtoffer van Nazi’s, herkent een Nazi-infor-
mante, voordat deze kon verdwijnen in de massa. Ze klaagt ze aan en beide vrou-
wen verschijnen voor een geïmproviseerde rechter aan een tafel. Cartier heeft zijn 
Leica bij en stelt zich discreet op. Hij is dan 37 jaar oud en reeds wereldberoemd. 

Het beslissend moment is niet de aanvankelijke herkenning van de personages, niet 
de represaille achteraf (de klap die de informante krijgt), maar wél het convergeren 
van de ten spits gedreven emoties van de 3 personages: de rage van het vroegere 
slachtoffer, de schaamte en angst van de informante, de strengheid van de rechter. 
De driehoek tussen de personages, wordt herhaald door de geometrische driehoek 
van de tafel.

 – “Lahore” uit 1948 is een ontroerende foto van een koppel, dat gescheiden is 
door tralies, ten gevolge van de scheiding tussen moslims en hindoes en de 
afscheuring van Pakistan van Indië. 

 – “Le Palais Royal” uit 1960 stelt dit gebouw voor met 4 rijen vensters en tuinen, 
met telkens drie maal 2 rijen bomen, perfect evenwijdig aan mekaar. De laatste 
worden steeds breder en grilliger en ontplooien zich als bloemen. Daartussen 
“le hasard”: een klein mirakel: 2 wandelaars in looppas, met gebogen hoofd, 
tussen de rijen in de figuur van het Sint-Andreas kruis. 

 – “De muur van Berlijn” uit 1962: 3 jonge mannen uit Oost-Berlijn staan reikhal-
zend te turen naar West-Berlijn, vlak na de bouw van de muur. Er is weer een 
knap spel van lijnen, die dwars op mekaar staan: enerzijds de plaveien, stoep, 
kast en blokkenmuur vooraan, en anderzijds, de hoge muur links en de mooie 
huizenrij rechts. De 2 platen van de straatnamen herhalen deze rechte hoek. 

 – “Alberto Giacometti” in 1961: de kunstenaar stapt zelf in dezelfde tred als zijn 
schrijdende sculptuur. 

Cartier-Bresson vergeleek zich met een hengelaar, die viste om beet te hebben. Het 
kwam erop aan het “slachtoffer” eerst voorzichtig en geduldig te benaderen, zich 
weg te cijferen en dan op het juiste ogenblik toe te slaan. Anderen beschrijven hem 
als een detective met een camera, die zich discreet opstelde en dan onopgemerkt 
toeschoot.

Dit was heel anders dan de foto’s van Robert Doisneau. Deze maakte foto’s, waarin 
de Fransen zich konden herkennen, maar die geënsceneerd waren. 

 – “les vacances payées” uit 1936 en “la concièrge” is de fotograaf duidelijk 
aanwezig.

 – “Le baiser de l’hôtel de ville 1950’.
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Deze foto werd gepubliceerd in Life samen met 5 andere foto’s in een artikel over 
”Les amoureux de Paris”. De foto werd een icoon. Er werden miljoenen posters, 
postkaarten, kalenders, koffietassen van verkocht. In 1988 eiste het kussende kop-
pel plots een deel van de auteursrechten van de foto op. Doisneau gaf toe dat hij 
met acteurs had gewerkt. Hij nam foto’s aan het Hôtel de Ville, de Rue de Rivoli en 
op de Place de la Concorde. Telkens huurde hij acteurs in, omdat hij moeilijkheden 
vreesde met toevallige voorbijgangers. In 1950 was men nog zeer pudiek. Kussen 
in het openbaar was uit den boze. Doisneau kon nog bewijzen dat hij het koppel in 
1950 betaald had. Desondanks bleef foto een icoon.

§5.	 	De	modefotografie

Sedert 1935 waren er modefotografen, die werkten voor nieuwe modemagazines 
“Vogue”, “Harper’s Bazaar”, “Le Jardin des Modes”, enz. 

 – “The New Look van Christian Dior” uit 1947 werd gefotografeerd door de 
Amerikaanse Irving Penn. De mode is terug vrouwelijk: lange brede rokken, 
smalle taille, smalle schouders, hoge hakken i.p.v. militaire uniformen met 
brede schouders en smalle heupen. Er was terug plaats voor luxe, elegantie en 
vrouwelijkheid. 

 – “Patricia” uit 1953, door Duitse Walde Huth. Deze fotografe speelt met vor-
men en lijnen. Op het voorplan zijn is er de diagonaal van de oever en de ho-
rizontale lijn van de brug. Dan is er de lichte boog van de brug, herhaald in de 
lichte boog van de houding van het model. De boog van het model is even lang 
als de boog van de brug. De kruising gebeurt precies aan de nek. Er is een mooi 
zwart/wit contrast. De kleuren zijn zeer zuiver: zwart, wit en grijs onderlijnen 
de geometrie. Het was een foto voor “Harper’s Bazaar”.

 – “Davina in het wintercircus” in 1955 van de Amerikaanse Richard Avedon. Het 
model Davina is geënsceneerd in het wintercircus van Parijs tussen olifanten. 
Er is een groot contrast tussen de elegantie van het slanke model en de zware 
en plompe olifanten. 

In de modefotografie konden fotografen zich uitleven en was er plaats voor extra-
vagantie en fantasie. 
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IV.  De evolutie van de fotografie na 1950

Vanaf de jaren ’50 is er in de U.S.A. televisie, die alom aanwezig is. Mensen kijken 
liever televisie dan magazines te lezen. Zwart-wit foto’s en fotoreportages geraken 
langzaam maar zeker uit de mode. In de jaren ‘60 worden de meeste foto-magazi-
nes opgedoekt. Het meest gezaghebbende magazine Life sluit zijn deuren in 1972.

Vanaf 1960 is er ook kleurenfotografie, die zeer duur is. Ze wordt alleen aange-
wend voor reizen of bijzondere gelegenheden en zwart-wit fotografie blijft de 
norm. Vanaf 1970 wordt kleurenfotografie goedkoper en verdringt de zwart-wit 
fotografie, die alleen nog gebruikt zal worden om esthetische redenen. 

“Liz Taylor” is een kleurenfoto van Philippe Halsman uit 1958. Hij was een Rus, 
die in 1928 naar Parijs en later naar de U.S.A. verhuisde. In 1958 trad hij naar bui-
ten met reeks beroemde portretten. “Marilyn Monroe” is dan weer een kleurenfoto 
uit 1956 door Milton Greene. Hij stelde bekende filmsterren op hun best voor. 

V.  Conclusie

Tussen 1900 en 1950 nam de U.S.A. duidelijk het voortouw van de fotografie. 

Dankzij de nieuwe Amerikaanse uitvindingen van het Eastman-Kodak filmrolletje 
in 1890 en de Graflex Camera in 1898, dankzij de promotie van fotografie binnen 
de U.S.A. door enkele prominente Amerikaanse fotografen zoals Stieglitz, Stei-
chen en Adams, de initiatieven van de “Child Labour Committee” in 1908 en de 
New Deal politiek in 1935, die het impact van fotografie uitstekend begrepen, en 
dankzij het verschijnen vanaf 1925 van tal van Amerikaanse foto-magazines, die 
de persfotografie lanceerden, werd fotografie in U.S.A. een volwaardige kunst-
vorm, die hoge toppen scoorde en de wereld zou veroveren.
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I.  Inleiding

Deze bijdrage beoogt als achtergrondtekst te fungeren voor de gelijknamige mon-
delinge uiteenzetting op de VRG-alumnidag van 11 maart 2016 over “Poolen van 
personeel, co-sourcing en de werkgeversgroepering in het arbeidsrecht”. De tekst 
bouwt voort op het rapport “Naar een pool voor flexibele werknemers in de trans-
port en logistiek”,1 uitgevoerd door het HIVA en het Instituut voor Arbeidsrecht 
van de KU Leuven. 

§1.	 Nieuwe	flexibiliteitsbehoeften	via	poolen	en	co-sourcing

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met diverse vragen naar flexi-
biliteit. Daarbij is het niet steeds evident om te beschikken over een optimale per-
soneelsbezetting. De vraag naar flexibiliteit worden rijzen bij werkgevers, en bij 
uitbreiding klanten, maar flexibiliteit kan ook tegemoet treden aan de wensen van 
werknemers. In de hogergenoemde studie werden ondernemingen bevraagd en die 
gaven aan dat zij moeilijkheden ondervonden om het flexibiliteitsvraagstuk op te 
lossen. Als redenen werden hiervoor onder meer gegeven dat hun omvang te be-
perkt was en/of dat zij geconfronteerd werden met de beperkingen van bepaalde 
bestaande flexibiliteitsvormen waardoor het moeilijk was om geschikt en flexibel 
personeel te vinden dat onmiddellijk en breed inzetbaar is. Co-sourcing en het poo-
len van werknemers blijkt een oplossing te kunnen zijn voor het opvangen van 
flexibiliteitsbehoeften. 

In het algemeen kan men het fenomeen ‘poolen’ of ‘co-sourcing’ omschrijven 
als een vorm van flexibiliteit waarbij men, op structurele basis, één of meerdere 
arbeidskrachten opeenvolgend of roterend inzet bij verschillende werkgevers. In 
praktisch opzicht kunnen uiteenlopende constructies betrekking hebben op het 
uitwisselen van arbeidskrachten tussen ondernemingen binnen een afgesproken 
samenwerkingsverband. 

Het poolen van personeel kan resulteren in een win-win situatie voor zowel werk-
gever als werknemer. Zo biedt poolwerking voor werkgevers ruimte voor een 
flexibelere inzet van het personeel. In periodes dat de vraag stijgt, kan men snel 
over geschikte en flexibele arbeidskrachten beschikken met relevante kennis en 
ervaring. In periodes dat de vraag daalt, kunnen deze werknemers vanuit de pool 
ter beschikking gesteld worden aan andere ondernemingen. Voor werknemers kan 
poolwerking aantrekkelijk zijn omwille van de variatie in het werk en het vergroten 
van inzetbaarheid en werkzekerheid. 

1. S. Coomans, A. Vanderpoorten, M. Lamberts, F. Hendrickx en L. Struyven, Naar een pool van flexi-
bele werknemers voor transport en logistiek in Limburg (studieopdracht voor de POM Limburg), 
Leuven, Hiva/KULeuven, 2015, 120 p.
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In deze bijdrage wordt gefocust op situaties van pooling of co-sourcing waarbij 
verschillende (dit wil zeggen meer dan één) werkgevers zijn betrokken. Typisch 
denkt men dan aan het op structurele basis onderling delen of uitwisselen van per-
soneel tussen verschillende werkgevers, in functie van de flexibiliteitsbehoeften 
bij de participerende werkgevers aan het samenwerkingsverband. Constructies 
zijn ook denkbaar waarbij een uitzendkantoor is betrokken, dat op maat van één 
of meerdere ondernemingen een gegevensbestand van potentiële uitzendkrachten 
verzorgt met de bedoeling deze naargelang van de vraag naar bijkomende arbeids-
krachten bij de desbetreffende onderneming in te zetten op piekmomenten. 

§2. Inzetbare juridische constructies voor poolvorming 

Het structureren van een pool van werknemers voor verschillende werkgevers stuit 
op de klassieke benadering van de arbeidsrelatie die uitgaat van een ‘single-em-
ployership’: een (vaak duurzame) arbeidsrelatie bestaande uit één enkele werkne-
mer en één enkele werkgever. Desalniettemin kunnen verschillende facetten van 
het arbeidsrecht toegepast worden voor het juridisch construeren van een pool van 
werknemers. Die zijn echter nog vaak geconcipieerd op basis van de traditionele 
arbeidsrelatie en de afwijkingen daarop worden als uitzondering behandeld. 

In de praktijk blijkt de meest geschikte juridische constructie voor een specifieke or-
ganisatieoverschrijdende samenwerking voor het onderling uitwisselen van perso-
neel afhankelijk van tal van factoren. Immers, de specifieke flexibiliteitsbehoefte(n) 
en de finaliteit van de pool met de voorkeuren van de werkgevers, in combinatie 
met de gegeven omstandigheden en het beschikbare personeel, determineren in 
grote mate de keuze voor de juridische structuur. 

Hoewel de onderstaande ‘klassieke’ constructies voor het uitwisselen van werkne-
mers tussen werkgevers niet ontstaan zijn vanuit een idee van poolvorming, kun-
nen zij hiervoor wel aangewend worden. De meer evidente juridische vormen om 
een poolstructuur op te zetten zijn de terbeschikkingstelling of de uitzendarbeid. 
Maar men kan in de praktijk ook denken aan onderaanneming (ondernemingen 
werken samen om elkaar bij piekmomenten te ondersteunen), het gebruik van ver-
schillende (opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (bijvoor-
beeld roterend), of het gebruik van verschillende gelijktijdige deeltijdse arbeids-
overeenkomsten (waarbij een arbeidskracht in eenzelfde week voor verschillende 
opeenvolgende werkgevers kan werken). 

Niettemin werd recent een nieuwe juridische constructie in het leven geroepen die 
specifiek ontstaan is vanuit het idee van poolvorming, met name de werkgevers-
groepering, een rechtsfiguur die zich beoogt in te passen in de Wet van 24 juli 
1987 betreffende de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van personeel.2 De 

2. Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987.
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wetgever zag de ‘werkgeversgroepering’ eerst als een tewerkstellingsbevorderende 
maatregel, maar deze wordt nu toch vooral gezien als een (bijkomende) mogelijk-
heid van flexibiliteit voor ondernemingen buiten de strikte bepalingen inzake de 
terbeschikkingstelling. Het ligt dan ook voor de hand dat in de praktijk de werk-
geversgroepering als juridische figuur wordt afgewogen tegenover de constructies 
van uitzendarbeid en terbeschikkingstelling, zoals geregeld bij de wet van 24 juli 
1987. Het zijn deze figuren die in deze bijdrage dan ook aan bod komen als moge-
lijk middel voor co-sourcing of poolvorming. 

Nu de wetgever een oplossing naar voor heeft geschoven voor de rijzende flexibili-
teitsbehoeften in het bedrijfsleven, is de vraag wat de relatieve toegevoegde waarde 
is van de werkgeversgroepering ten opzichte van de bestaande juridische construc-
ties, zoals uitzendarbeid en terbeschikkingstelling. Vanuit dat oogpunt, benaderen 
we in deze bijdrage de ‘klassieke’ constructies van uitzendarbeid en terbeschik-
kingstelling vanuit de optiek van poolvorming en co-sourcing, om vervolgens over 
te stappen naar de daarvoor opgezette figuur, met name de werkgeversgroepering. 

Om de verschillen tussen de rechtsfiguren scherper te stellen en te problematiseren 
in de context van poolvorming, wordt telkens aandacht besteed aan een aantal as-
pecten die bij een poolvorming relevant zijn. Het betreft de verantwoordelijkheid 
over het werkgeversgezag, de toepasselijke individuele arbeidsvoorwaarden, de 
toepasselijke collectieve arbeidsvoorwaarden en de vraag wat er gebeurt in een pe-
riode zonder specifieke opdrachten. We bespreken deze als bijzondere vraagpunten 
bij poolvorming binnen de relevante constructie. 

II.  Uitzendarbeid en poolvorming

§1. Algemeen

Hoewel we hierboven spraken van een ‘klassieke’ constructie, gaat de Belgische 
wetgever, zoals bekend, nog steeds uit van een principieel verbod van terbeschik-
kingstelling van personeel. Op grond van de wet van 24 juli 1987 is het een werk-
gever in beginsel verboden om in dienst genomen werknemers ter beschikking te 
stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van 
het gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt.3 De wet van 24 juli 
1987 formuleert de figuur van de uitzendarbeid als een uitzondering op deze regel. 

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt gedefinieerd als de overeen-
komst waarbij een uitzendkracht zich er tegenover een uitzendbureau toe verbindt 
om, tegen loon, een toegelaten vorm van tijdelijke arbeid bij een gebruiker te ver-
richten. Uitzendarbeid veronderstelt dus drie partijen. De overeenkomst waarbij 

3. Art. 31, §1 Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   315 22/02/2016   18:34:45



316

Arbeidsrecht

uitzendarbeid wordt georganiseerd, wordt ook wettelijk en onweerlegbaar vermoed 
een arbeidsovereenkomst te zijn.4 De uitvoeringsmodaliteiten van de wet 24 juli 
1987 liggen vervat in de recente collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 
juli 2013. 

Uitzendkrachten mogen alleen tewerkgesteld worden voor de uitvoering van toe-
gelaten tijdelijke arbeid. Uitzendbureaus mogen alleen in die omstandigheden uit-
zendkrachten ter beschikking stellen van gebruikers. Ook gebruikers mogen alleen 
in dezelfde omstandigheden uitzendkrachten tewerkstellen.5 Concreet gaat het om: 
de vervanging van een vaste werknemer; de tijdelijke vermeerdering van werk; de 
uitvoering van een uitzonderlijk werk; instroom.6 Een constructie van poolvorming 
of co-sourcing zal dus rekening dienen te houden met deze (toch beperkende) voor-
waarden. Als het om pieken en dalen gaat, kan de uitzendconstructie een oplossing 
bieden, mogelijk ook in een poolsysteem. De vraag is echter hoe men dient om 
te gaan met taken die zich eigenlijk permanent manifesteren in een welbepaalde 
onderneming die behoort tot een grotere pool, maar die telkens met een andere uit-
zendkracht worden ingevuld, omdat men de externe flexibiliteit maximaal wenst te 
benutten. Is er dan nog sprake van een tijdelijke vermeerdering van werk in de zin 
van de wet? De poolpraktijk zal zich in ieder geval moeten laten verzoenen met de 
wettelijke voorwaarden van uitzendarbeid. Het is van belang te wijzen op het prin-
cipe dat de gebruiker en de uitzendkracht worden beschouwd als verbonden door 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer een uitzendkracht andere 
dan de toegelaten tijdelijke arbeid verricht.7 Bovendien gelden er nog procedurele 
voorwaarden.8 Een bijkomend nadeel van uitzendarbeid is het gebrek aan steun van 
de wetgever om een uitzendarbeidsovereenkomst te sluiten voor onbepaalde tijd. 

§2. Bijzondere vraagpunten bij poolvorming 

Bij het gebruik van uitzendarbeid is de verantwoordelijke werkgever van de uit-
zendkracht het uitzendbureau. Maar het is uiteraard eigen aan de uitzendconstruc-
tie dat de werkgever (het uitzendbureau) zijn werkgeversgezag delegeert aan de 
gebruiker. Dit impliceert concreet dat de gebruiker (aan wie op grond van een over-
eenkomst met het uitzendbureau de uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld 
voor toegelaten tijdelijke arbeid) over de uitzendkracht het gezag uitoefent dat nor-
malerwijze aan de werkgever toekomt. 

4. Art. 7 en 8 Wet 24 juli 1987.
5. Art. 21 Wet 24 juli 1987.
6. Voor de invoering van het motief instroom, zie: Wet 26 juni 2013 tot wijziging van de wet van 

24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft, 
BS 16 juli 1987, inwerkingtreding per 1 september 2013. Het leveren van artistieke prestaties of 
het produceren van artistieke werken (gelet op het gebrek aan relevantie in dit kader, wordt dit niet 
verder besproken).

7. Art. 20, 2° Wet 24 juli 1987.
8. Zie onder meer art. 10, §1 CAO nr. 108.
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In een poolconstructie zal men het delen van de uitzendkracht dus in principe rege-
len tussen uitzendkantoor en gebruiker, wellicht telkens opnieuw voor elke aparte 
(opeenvolgende) gebruiker en voor elke aparte opdracht. Bekeken vanuit de con-
tractuele flexibiliteit die de uitzendconstructie biedt, lijkt dat haalbaar. 

Er dient hierbij te worden gewezen op artikel 3 van de wet 24 juli 1987 dat dagcon-
tracten toelaat.9 Dat zal mogelijk een optie zijn bij poolvorming. Wel stelt artikel 
8bis van dezelfde wet dat opeenvolgende dagcontracten bij eenzelfde gebruiker 
(slechts) toegestaan zijn, voor zover de nood aan flexibiliteit voor het gebruik van 
dergelijke opeenvolgende dagcontracten kan worden aangetoond door de gebrui-
ker. De gebruiker dient dus de nood aan flexibiliteit aan te tonen. CAO nr. 108 
preciseert dat onder nood aan flexibiliteit in de zin van de vorige paragraaf dient te 
worden verstaan: wanneer het werkvolume bij de gebruiker grotendeels afhanke-
lijk is van externe factoren of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan 
de aard van de opdracht.10 Wanneer de gebruiker de nood aan flexibiliteit niet kan 
aantonen overeenkomstig de bepalingen van de cao, is het uitzendbureau aan de 
uitzendkracht die werd tewerkgesteld met opeenvolgende dagcontracten, behalve 
het loon, ook een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het loon dat had 
moeten worden betaald indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van 
twee weken zou zijn gesloten.11 Poolwerking lijkt het gebruik van dagcontracten 
niet per definitie uit te sluiten, maar toch zal men de verantwoording ervan scherp 
in de gaten moeten houden als dit in structureel verband gebeurt. 

Wat de toepasselijke arbeidsvoorwaarden betreft, geldt in principe voor uitzend-
arbeid een ‘loonverhoudingsvoorschrift’, het zogenaamd ‘user pay’ principe. Het 
loon van de uitzendkracht mag namelijk niet lager zijn dan datgene waarop hij 
recht zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werkne-
mer door de gebruiker was in dienst genomen.12 Volgens de parlementaire voorbe-
reiding moet het loon ruim begrepen worden en omvat het alle voordelen die aan de 
werknemers van de gebruiker worden toegekend.13 Niettemin geeft het loonbegrip 
nog regelmatig aanleiding tot discussies. In een pool van gebruikers zal dit een 
element van aandacht zijn. 

In een poolwerking is het niet uitgesloten dat bij een gebruiker van de pool interesse 
ontstaat om een werknemer, per hypothese de uitzendkracht, zelf rechtstreeks aan 
te werven. Ingevolge artikel 16 van de wet van 24 juli 1987 worden contractuele 
bedingen waarbij het de uitzendkracht verboden is zich bij een gebruiker te verbin-
den, als niet bestaande beschouwd. Gelet op sommige rechtspraak zou een afwer-
vingsbeding, met een overeengekomen schadevergoeding, wel mogelijk zijn.14 Dit 

9. Cf. art. 10 (en 10bis) Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.
10. Art. 33, §3 CAO nr. 108.
11. Art. 8bis, tweede lid Wet 24 juli 1987.
12. Art. 10, eerste lid Wet 24 juli 1987.
13. Verslag, Parl. St: Senaat 1986-87, nr. 558/2, 9.
14. Gent (7e bis k.) nr. 2008/AR/1024, 15 februari 2010, DAOR 2010, afl. 96, 496, noot A. Van Bever. 
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zal op poolniveau wellicht ook een aandachtspunt zijn. Voorts zal rekening moeten 
worden gehouden met de anciënniteit van de betrokken werknemer alsook met de 
bijzondere wettelijke bepalingen in geval van een overstap.15 

Voor wat de collectieve arbeidsvoorwaarden betreft, is het belangrijk om op te mer-
ken dat de cao-afspraken gesloten voor de uitzendsector nageleefd moeten worden. 

In het kader van poolvorming waarbij uitzendarbeid een belangrijke rol zou spelen, 
lijken periodes zonder opdrachten minder een probleem vanuit een werkgeversper-
spectief. Immers valt dit te moduleren met specifieke en aangepaste uitzendcon-
tracten die voor bijzonder korte duur gesloten kunnen worden waardoor er zich 
allicht geen periodes zonder opdrachten zullen manifesteren ten laste van de (ge-
bruikende) werkgever. Er dient wel te worden gewezen op wat hoger vermeld werd 
in verband met het gebruik van dagcontracten. 

In het kader van uitzendarbeid zijn de werkroosters die bij de gebruiker gelden van 
toepassing. 

III.  Terbeschikkingstelling en poolvorming

§1. Algemeen

In hoofdstuk III van de wet van 24 juli 1987 komen triangulaire arbeidsrelaties aan 
bod die, hoewel ze sterk gelijken op uitzendarbeid, geen uitzendarbeid betreffen. 
Hierbij gaat het om een werkgever die in dienst genomen werknemers ter beschik-
king stelt van een of meerdere derden, die deze werknemers gebruiken en over hen 
enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt. Het 
gaat dus om het ter beschikking stellen van personeel buiten uitzendarbeid. Anders 
dan bij uitzendarbeid, betreft de activiteit van terbeschikkingstelling in beginsel 
niet de gewone activiteit van de onderneming in kwestie. 

De actoren zijn:
 – de werkgever-terbeschikkingsteller: de onderneming die werknemers ter be-

schikking van gebruikers stelt; 
 – de ter beschikking gestelde werknemer: de werknemer die zich ertoe verbindt 

om ter beschikking van een of meer gebruikers te worden gesteld;
 – de gebruiker of derde: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie op 

grond van een overeenkomst met de terbeschikkingsteller een werknemer ter 
beschikking wordt gesteld en die over deze ter beschikking gestelde werknemer 
gezag uitoefent dat normalerwijze aan de werkgever toekomt. In vele gevallen 
is de gebruiker zelf ook een werkgever van andere werknemers. 

15. Art. 13 en art. 20ter Wet 24 juli 1987.
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Zoals bekend, gaat de wetgever in principe uit van een verbod. Ingevolge artikel 
31, §1 van de wet van 24 juli 1987 is het in beginsel verboden om, als werkgever, in 
dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze werk-
nemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal 
aan de werkgever toekomt.16 De gebruiker die in strijd met het verbod arbeid laat 
uitvoeren door ter beschikking gestelde werknemers wordt vanaf het begin van de 
uitvoering van de arbeid geacht verbonden te zijn met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur met de ter beschikking gestelde werknemers. De gebruiker 
en de terbeschikkingsteller zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen van een dergelijke arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde duur. 

Men zal bij poolvorming en co-sourcing met deze bepalingen rekening dienen te 
houden. In dit verband kan men wijzen op de wettelijke voorziene afwijkingen van 
of uitzonderingen op het verbod van terbeschikkingstelling. 

In afwijking van het verbod op terbeschikkingstelling kan een werkgever, naast 
zijn gewone activiteit(en), zijn vaste werknemers voor een beperkte tijd ter be-
schikking stellen van een gebruiker als hij vooraf de toestemming heeft bekomen 
van de inspecteur-districtshoofd van het Toezicht op de Sociale Wetten.17 De voor-
afgaande toestemming is evenwel niet vereist wanneer een vaste werknemer, die 
met zijn werkgever verbonden blijkt krachtens zijn oorspronkelijke arbeidsover-
eenkomst, uitzonderlijk ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker in het 
kader van de samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde economische 
en financiële entiteit of met het oog op de kortstondige uitvoering van gespeciali-
seerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen. Doorgedacht 
naar constructies van poolvorming of co-sourcing, met onderlinge terbeschikking-
stelling tussen de leden van de pool, kan men vraagtekens plaatsen bij de toepas-
baarheid van deze uitzonderingen. Zo is het niet evident om werkgevers die samen 
een gestructureerde pool vormen, te zien als behorende tot “eenzelfde economische 
en financiële entiteit”. Langs de andere kant zou er wel sprake kunnen zijn van een 
“kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten”, doch de vraag zal rij-
zen of er bij een gestructureerde poolvorming nog sprake zal zijn van een “uitzon-
derlijke” terbeschikkingstelling en welke weerslag dat heeft op de rechtmatigheid 
van de constructie. 

Mogelijk interessanter is de ‘oneigenlijke uitzondering’ op het verbod van ter-
beschikkingstelling met delegatie van werkgeversgezag. Sinds de wet van 12 

16. Art 31 Wet 24 juli 1987.
17. Art. 32, §1 wet 24 juli 1987 en het KB 9 december 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast 

met het toezicht op de uitvoering van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van de 
uitvoeringsbesluiten ervan en met het verlenen van de machtigingen bedoeld in deze wet, BS 22 
december 1987. 

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   319 22/02/2016   18:34:46



320

Arbeidsrecht

augustus 200018 werd een belangrijke versoepeling aangebracht aan het verbod 
van terbeschikkingstelling. Op grond van artikel 31, §1, tweede en derde lid, van 
de wet van 24 juli 1987 geldt niet als uitoefening van werkgeversgezag (door de 
gebruiker) , de instructies die (door de gebruiker) worden gegeven aan de werkne-
mers van de werkgever in uitvoering van de onderliggende overeenkomst met de 
werkgever, noch het naleven van de verplichtingen inzake het welzijn op het werk. 

§2. Bijzondere vraagpunten bij poolvorming

Bij een terbeschikkingstelling blijft de verantwoordelijke werkgever degene die 
de werknemer ter beschikking stelt. Wanneer men een poolwerking zou baseren 
op basis van de ‘oneigenlijke uitzondering’ van artikel 31, §1, tweede en derde 
lid, van de wet van 24 juli 1987, dient hoe dan ook de nodige aandacht te moe-
ten gaan naar hoe het toegelaten instructierecht van de gebruiker wordt ingevuld. 
De bevoegdheid van de gebruiker zal namelijk beperkt moeten blijven tot de ver-
plichtingen inzake het welzijn op het werk of de instructies in uitvoering van de 
werkzaamheden die zijn overeengekomen in de onderliggende overeenkomst. Dat 
is al heel wat, maar toch ook beperkt. Het mag het echte werkgeversgezag van de 
werkgever op geen enkele wijze uithollen.19 Tevens is het belangrijk op te merken 
dat sinds 201220 het instructierecht van de gebruiker uitdrukkelijk en gedetailleerd 
in een overeenkomst tussen de gebruiker en de uitlenende werkgever moet worden 
vastgelegd. 

De beperking van deze uitzondering zal in de toepassing van een poolvorming dus 
een belangrijk aandachtspunt zijn. Wanneer men op een gestructureerde of syste-
matische wijze tot een pool van arbeidskrachten over werkgevers heen zou wil-
len komen, met het oog op onderlinge terbeschikkingstelling, zal bijvoorbeeld de 
vraag rijzen wie instaat voor de vorming en opleiding van deze werknemers. Indien 
een gebruikende onderneming (soms noodzakelijke) opleidingsinitiatieven neemt 
voor werknemers van andere werkgevers in de pool, in voorkomend geval met 
het oog op het uitoefenen van specifieke taken bij die gebruikende onderneming, 
rijst de vraag of men niet verder gaat dan het instructierecht waartoe men zich 
wettelijk gezien dient te beperken. Eventueel zal men in het kader van een pool-
werking een gemeenschappelijk (mogelijk beperkt) personeelsbeleid willen voeren 
over de arbeidskrachten in de pool. Ook dit schept een moeilijke verhouding ten 
aanzien van de beperktheid van de (oneigenlijke) uitzondering op het verbod van 
terbeschikkingstelling. 

De arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en zijn werkgever blijft bestaan 
tijdens de periode van het ter beschikking stellen. Uiteraard kunnen de partijen 

18. Art. 181 Wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 31 augustus 
2000.

19. Art. 31, §1, derde lid Wet 24 juli 1987. 
20. Art. 21 Programmawet 27 december 2012, BS 31 augustus 2012.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   320 22/02/2016   18:34:46



321

Poolen van personeel, co-sourcing en de werkgeversgroepering in het arbeidsrecht
 

bijzondere afspraken maken en blijken die in de praktijk ook effectief nodig. Zo 
zal bijvoorbeeld de functionele, temporele of fysieke mobiliteit/flexibiliteit van de 
werknemer een regeling behoeven. De wet stelt dat de gebruiker hoofdelijk aan-
sprakelijk wordt voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en 
voordelen.21 

In dit verband moet ook opgemerkt worden dat, bij een terbeschikkingstelling met 
delegatie van gezag, de lonen in geen geval lager zijn dan deze die de werknemers 
ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.22 
Dit voorschrift lijkt evenwel niet te gelden indien men een terbeschikkingstelling 
organiseert zonder delegatie van werkgeversgezag.23 

Met betrekking tot de toepasselijke collectieve arbeidsvoorwaarden zullen de toe-
passelijke arbeidsvoorwaarden ingevolge de cao-afspraken van de werkgever blij-
ven gelden tijdens de terbeschikkingstelling. 

Indien er voor een arbeidskracht uit de pool geen specifieke opdrachten zijn waar-
voor in principe een terbeschikkingstelling zou gebeuren, zal dit bij de werkgever 
moeten worden opgelost, maar mogelijk zijn verdere afspraken op poolniveau aan-
gewezen. In het kader van toegelaten terbeschikkingstelling zal men toepassing 
maken van de werkroosters bij de gebruiker. Ook dit zal de nodige afspraken en 
maatregelen vereisen. 

IV.  De werkgeversgroepering en poolvorming

§1. Algemeen

In het Belgisch recht werd de figuur van de “werkgeversgroepering” ingevoerd in 
art. 186 t.e.m. 195 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire 
en andere bepalingen24. De juridische figuur van de werkgeversgroepering is be-
doeld om in het kader van een samenwerkingsverband tussen werkgevers aan poo-
ling van arbeidskrachten te doen om hun flexibiliteitsbehoeften (beter) in te vullen. 
Uit de voorbereidende werken van deze wet blijkt dat de werkgeversgroepering 
oorspronkelijk een Franse constructie is waarbij meerdere ondernemingen samen 
een werknemer delen en waarbij ook de kosten verbonden aan de tewerkstelling 
van die werknemer gedeeld worden over de betrokken ondernemingen. 

21. Art. 32, §4 Wet 24 juli 1987. 
22. Art. 32, §4, tweede lid Wet 24 juli 1987. 
23. Cf. C. Engels, “De terbeschikkingstelling van personeel in het kader van de Wet van 24 juli 1987”, 

Or. 2000, 205.
24. Wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 31 augustus 2000.
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In de wet van 12 augustus 2000 werd de werkgeversgroepering ingevoerd als te-
werkstellingsbevorderende maatregel voor laaggekwalificeerde werknemers.25 In 
tegenstelling tot het Franse systeem was het initieel niet de bedoeling van de Bel-
gische wetgever om aan de werkgevers een (bijkomende) mogelijkheid te bieden 
om gebruik te maken van flexibele arbeid, maar om werknemers in te schakelen 
die langdurig niet werkend waren. Specifiek voor het initiële systeem van werk-
geversgroeperingen was niet alleen dat de werknemers uit de in de wet bepaalde 
doelgroepen moesten komen, maar onder andere ook dat zij voltijds en voor on-
bepaalde duur aangeworven werden. Aangezien dit systeem blijkbaar niet het ver-
hoopte succes had, werd de in 2000 ingevoerde regeling met de wet van 25 april 
2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid (art. 64 t.e.m. 72)26 
aangepast met het oog op nieuw op te richten werkgeversgroeperingen. Bestaande 
werkgeversgroeperingen konden verder actief blijven op basis van reeds verkregen 
toelatingen. In het Koninklijk Besluit van 8 juli 201427 tot uitvoering van artikel 
186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere be-
palingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van 
de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid 
werd daarnaast de procedure bepaald die gevolgd moet worden opdat werknemers 
van nieuwe werkgeversgroeperingen ter beschikking mogen gesteld worden van 
gebruikers. 

Met de wettelijke introductie van de “werkgeversgroepering” schuift de wetgever 
dus in principe dit instrument naar voor om poolvorming en co-sourcing mogelijk 
te maken. Belangrijk is daarbij op te merken dat de “werkgeversgroepering” een 
uitzondering vormt op (de bijzondere voorwaarden betreffende) het verbod inzake 
terbeschikkingstelling in de wet van 24 juli 1987. Artikel 186 van de Wet houdende 
sociale, budgettaire en andere bepalingen stipuleert dat de werkgeversgroeperin-
gen worden toegestaan “in afwijking van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987”. 
Toch komen er andere bijzondere voorwaarden in de plaats, zoals een voorafgaan-
delijke aanvraag bij de federale overheid voor de oprichting ervan. 

Er dient bovendien te worden opgemerkt dat de werkgeversgroepering nog steeds 
een tijdelijke figuur is in het arbeidsrecht. Op het ogenblik van de redactie van 
deze bijdrage kunnen aanvragen tot toelating slechts tot 30 juni 2016 worden inge-
diend.28 Het is echter niet ondenkbaar dat die mogelijkheid (opnieuw) zal worden 
verlengd. 

25. Art 189 Wet 12 augustus 2000.
26. Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 6 juni 2014.
27. KB 18 juli 2014 tot uitvoering van artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, 

budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 
15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 18 juli 
2014.

28. KB 7 juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 
186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot 
bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 hou-
dende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 25 juni 2015.
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§2.	 	Specifieke	voorwaarden	voor	de	oprichting	van	de	
werkgeversgroepering

Aan de oprichting van een werkgeversgroepering zijn een aantal voorwaarden 
verbonden. 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat een werkgeversgroepering wordt ingesteld 
door de oprichting van een rechtspersoon. Aanvankelijk (op basis van de wet van 
12 augustus 2000) diende een werkgeversgroepering georganiseerd te worden als 
ESV (economisch samenwerkingsverband) tussen ten minste twee ondernemin-
gen. Sinds 201429 werd dit aangepast en kan een werkgeversgroepering eveneens 
de vorm van een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) aannemen.30 De voorge-
schreven rechtsvormen duiden op het doel om enkel aan de bij de groepering be-
trokken ondernemingen werknemers ter beschikking te stellen zonder dat daarmee 
een winstoogmerk gepaard gaat. 

Verder is het zo dat een werkgeversgroepering het voorwerp moet zijn van een 
specifieke en omstandige aanvraag aan de Voorzitter van het directiecomité bij 
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De wet impliceert dus een 
toelating van de overheid, onder meer om zicht en controle te houden op de afwij-
king op het verbod van terbeschikkingstelling. Wanneer de werkgeversgroepering 
de vereiste toelating bekomen heeft, vermeldt deze toelating onder meer de duur 
ervan alsook het bevoegde paritair comité of de bevoegde paritaire comités. Het is 
dus zeer goed denkbaar dat een werkgeversgroepering wordt gevormd door werk-
gevers die onder verschillende paritaire comités ressorteren. De regelgeving gaat 
er echter van uit dat de werkgeversgroepering zelf tot slechts één paritair comité 
behoort. Wanneer werkgevers uit verschillende paritaire comités betrokken zijn, 
zal men een paritair comité aanduiden van één van deze werkgevers. 

Vervolgens kan de werkgeversgroepering, opgericht als afzonderlijke rechts-
persoon, optreden als werkgever, personeel aantrekken en met hen een arbeids-
overeenkomst sluiten. Deze arbeidskrachten kunnen dan ter beschikking worden 
gesteld aan de leden-werkgevers van de groepering. Hierbij kan men een grote 
mate van flexibiliteit hanteren. Het is uiteraard aangewezen dat er op het niveau 
van de groepering goede afspraken komen over de (onderlinge) inzet van deze 
arbeidskrachten. De terbeschikkingstelling is niet toegelaten in geval van staking 
of lock-out.31 

Met betrekking tot de praktische organisatie van de werkgeversgroepering wordt 
in de regelgeving voorzien dat er beroep gedaan kan worden op een “externe 

29. Art 67 Wet 25 april 2014.
30. Art. 187 Wet 12 augustus 2000.
31. Art. 187 Wet 12 augustus 2000.
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arbeidsmarktspecialist”.32 Uit de voorbereidende werken blijkt dat hiervoor speci-
fiek wordt gedacht aan een rol voor de uitzendsector. 

Eenmaal opgericht en in werking getreden, voorziet de regelgeving dat de werkge-
versgroepering jaarlijks een werkingsverslag indient bij de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg. 

§3. Arbeidsvoorwaarden in de werkgeversgroepering

Hoewel de werknemer van een werkgeversgroepering prestaties kan leveren in 
alle ondernemingen die bij de groepering zijn aangesloten, wordt er slechts één 
arbeidsovereenkomst met de werkgeversgroepering gesloten. De werkgeversgroe-
pering, als rechtspersoon, treedt op als werkgever van de betrokken werknemer(s), 
met alle gevolgen van dien (verplichtingen inzake lonen, aanwervings- en ontslag-
bevoegdheden, anciënniteit, arbeidsreglement, sectorale verplichtingen, etc.). Wel 
bepaalt de wetgever dat de leden van de werkgeversgroepering hoofdelijk aanspra-
kelijk zijn voor fiscale en sociale schulden, zowel ten overstaan van derden, als 
ten aanzien van de werknemers die door de werkgeversgroepering ter beschikking 
gesteld worden van de leden van de werkgeversgroepering.33

De arbeidsovereenkomsten moet niet alleen schriftelijk en voor de aanvang van de 
uitvoering gesloten worden, maar ook vermelden dat deze worden gesloten met het 
oog op de terbeschikkingstelling binnen de groepering.34 

In het initieel systeem werd voorzien dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur en voltijds moest zijn. Doch dit werd versoepeld. De arbeidsovereenkomst 
kan voor een onbepaalde duur, voor een bepaalde duur of voor een welbepaalde op-
dracht worden gesloten. Bovendien zijn zowel voltijdse als deeltijdse arbeidsover-
eenkomsten toegestaan. Maar er is wel een belangrijke beperking voor wat betreft 
de arbeidstijd: de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer overeengekomen in de 
arbeidsovereenkomst kan niet minder dan negentien uur bedragen.35 

In tegenstelling tot het initiële systeem, kunnen werkgeversgroeperingen vrij werk-
nemers (al dan niet uit een bepaalde doelgroep) aantrekken. Voorheen waren de 
werkgeversgroeperingen verplicht om speciale doelgroepen aan te werven. 

Aangezien de werkgeversgroepering als werkgever ressorteert onder een bevoegd 
paritair comité gelden de daarin voorkomende afspraken in verband met collectief 
overleg. 

32. Art. 187 Wet 12 augustus 2000.
33. Art. 187, derde lid Wet 12 augustus 2000.
34. Art. 188 Wet 12 augustus 2000.
35. Art. 188 Wet 12 augustus 2000.
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Gelet op het gebrek aan veel praktijktoepassingen, is het op dit ogenblik moeilijk 
in te schatten of er werkgeversgroeperingen van zodanige omvang zullen ontstaan 
dat zij als rechtspersoon verplicht zijn om de bepalingen na te leven inzake de 
oprichting (door middel van sociale verkiezingen) van syndicale overlegorganen. 
Een mogelijke vraag die wel kan rijzen is of een werkgeversgroepering die zo is 
opgericht dat een welbepaalde bestaande werkgever daarin het voortouw neemt 
en er op die manier met die werkgever economische en sociale samenhang ont-
staat, zou moeten meegenomen worden voor de bepaling van de drempels voor de 
verplichtingen inzake het organiseren van sociale verkiezingen. Hoewel dit eerder 
een uitzonderingssituatie lijkt te betreffen, lijkt het scenario waarbij er een econo-
mische en sociale samenhang ontstaat tussen de werkgeversgroepering en één van 
haar gebruikers niet uitgesloten te zijn.

§4. Bijzondere vraagpunten bij poolvorming

De werkgeversgroepering zal op heel wat bijzondere vragen bij poolvorming een 
antwoord hebben. Zo is het duidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft over de 
‘pool’. Dat is de rechtspersoon van de groepering, de verantwoordelijke werkge-
ver. Toch kan het in de praktijk zo zijn dat één welbepaalde werkgever, lid van de 
groepering, de facto de ‘trekker’ is. Wel is hoger reeds melding gemaakt van de 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden. 

Aangezien de werknemer in dienst is van de werkgeversgroepering gelden de indi-
viduele arbeidsvoorwaarden die tussen de partijen overeengekomen werden. 

Wanneer niet alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paritair comité 
behoren, wordt het principe van “user pay” toegepast bij het ter beschikking stellen 
in de werkgeversgroepering.36 De werknemer zal dan recht hebben op het loon dat 
geldt bij de inlenende onderneming waarvoor hij op dat ogenblik zijn prestaties 
levert. In de regelgeving werd echter aangekondigd dat de inhoud en de nadere re-
gels van dit principe nog geregeld zullen worden bij een door de Koning algemeen 
verbindend verklaarde cao gesloten in de Nationale Arbeidsraad. 

Met het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een werknemer, moet de werk-
geversgroepering instaan voor het verschaffen van werk/betalen van loon conform 
de overeenkomst. Het is uiteraard aan te bevelen dat de wijze waarop dit georgani-
seerd wordt tussen de leden van de werkgeversgroepering afgesproken wordt. Het-
zelfde geldt voor de afstemming van een aantal voorwaarden zoals bijvoorbeeld de 
werkroosters en de vakantieregeling van de werknemers in de groepering. 

Om een efficiënte poolwerking mogelijk te maken, zullen dus nog een heel aan-
tal aspecten op het niveau van de groepering worden afgestemd. Dit kan (deels) 
de vorm aannemen van een ‘poolreglement’, waarin ook zaken zoals opleiding, 

36. Art. 190 Wet 12 augustus 2000.
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vertrouwelijke informatie, afwerving, HR-beleid en zo meer aan bod kunnen 
komen. 

V.  Synthese en besluit

Met de werkgeversgroepering heeft de wetgever een nieuwe juridische figuur naar 
voor geschoven met het oog op poolvorming of co-sourcing. Zoals hierboven uit-
eengezet, zijn de meer ‘klassieke’ constructies zoals uitzendarbeid en vooral ter-
beschikkingstelling denkbare pistes bij poolvorming, maar blijven daarbij nog een 
reeks aandachtspunten aanwezig. Dat de wet van 24 juli 1987 duidelijk niet op 
maat is geschreven van een ‘pool’-idee, lijkt een understatement. 

Het lijkt erop op dat de juridische structuur van poolvorming of co-sourcing afhan-
kelijk zal zijn van de context en het doel van de samenwerking tussen ondernemin-
gen. Een structurele arbeidspool, gericht op het opvangen van de ad-hoc flexibili-
teit zal wellicht vooral haalbaar zijn wanneer deze kan toegepast worden op grotere 
schaal, en dus voldoende medewerking heeft van bedrijven. Vervolgens lijkt het 
ook belangrijk te zijn om een voldoende draagvlak onder werkgevers te creëren om 
te willen samenwerken en zo te evolueren naar een gezamenlijke doelbepaling van 
de poolwerking. Er zal niet alleen een gemeenschappelijke finaliteit moeten wor-
den bepaald, maar ook gezamenlijke oplossingen worden bedacht op het gebied 
van personeelsbeleid, zoals inzake werving voor de pool, vorming en opleiding, 
loopbaanbeleid, afwerving en zo meer. Het lijkt er ook op dat, bij een structurele 
samenwerking, ondernemingen afstemming zullen moeten zoeken op het vlak van 
werkplanning, uitwisseling van informatie, en dergelijke meer. Dat zal een basis 
van wederzijds vertrouwen des te noodzakelijker maken. Met andere woorden, een 
poolreglement lijkt onontbeerlijk, zowel om de onderlinge verhoudingen van de 
deelnemende werkgevers te verduidelijken als de HR- en rechtspositionele aspec-
ten ten aanzien van het gepoolde personeel. 

De gekozen juridische constructie determineert uiteraard ook de mogelijkheden 
en grenzen van een pool. De werkgeversgroepering dient zich in principe aan als 
een interessant alternatief voor uitzendarbeid en terbeschikkingstelling. Toch zijn 
de voorwaarden voor de oprichting van een werkgeversgroepering niet min. Men 
dient een aparte rechtspersoon op te richten en een goedkeuring te bekomen van 
de federale overheid. Bovendien heeft de wetgeving nog steeds een voorlopig 
karakter. Ook op financieel gebied zal een werkgeversgroepering een zeker en-
gagement vergen van de participerende bedrijven. De drempels voor de werkge-
versgroepering zijn dus dermate dat men slechts na grondige (en wellicht lange) 
voorbereiding tot de oprichting ervan zal overgaan. Niettemin lijkt de idee van 
de werkgeversgroepering goed aan te sluiten bij de moderne vraagstukken op de 
arbeidsmarkt. Maar dat geldt mogelijk ook voor alternatieve constructies op basis 
van de wet van 24 juli 1987, of zelfs daarbuiten. Tot slot dient te worden opgemerkt 
dat de potentiële voordelen van de besproken constructies niet alleen betrekking 
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hebben op meer flexibiliteit voor de werkgever. Ook vanuit werknemersperspectief 
kan men denken aan de kansen die poolvorming biedt voor de werkzekerheid of 
een loopbaanperspectief, of het opdoen van ervaring en vorming. Ook de arbeids-
marktwerking kan er voordeel uithalen en mogelijk past poolvorming in scenario’s 
van actief ouder worden. 
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1. E-post: Tom.Daems@law.kuleuven.be. Dit hoofdstuk werd geschreven als achtergrondlectuur en 
leeswijzer bij de lezing ‘Het dertigersdilemma van het Europese antifoltercomité’, 23ste VRG-alum-
nidag, 11 maart 2016. Deze beknopte schriftelijke bijdrage is informatief van opzet en beperkt zich 
tot een bondige bespreking van de Europese (CPT) en internationale (SPT/NPM) toezichtsorganen. 
Voor een discussie gewijd aan de nationale dimensie van het onafhankelijk toezicht op detentie 
(Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en Commissies van Toezicht), zie Daems & 
Smaers (2015). Dit hoofdstuk herneemt en actualiseert onderdelen uit eerder gepubliceerde bijdra-
gen over dit thema (zie Daems (2012a, b)). 
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I.  Inleiding

Mensen die het voorwerp uitmaken van detentie, worden (vaak) tegen hun zin – 
letterlijk – op hun plaats gezet. Dit creëert bepaalde dynamieken die in mensweten-
schappelijk onderzoek uitvoerig zijn beschreven en geanalyseerd. Het gevangenis-
experiment dat in de zomer van 1971 door Philip Zimbardo op poten werd gezet, is 
wellicht het meest bekende. In de kelders van de Universiteit van Stanford bouwde 
de psycholoog een kleine nepgevangenis. Zimbardo selecteerde 24 studenten die 
ofwel de rol van gedetineerde, ofwel de rol van bewaarder moesten spelen. Het 
ging om gezonde, schijnbaar normaal functionerende jongeren, zonder aantoonba-
re psychologische problemen of crimineel verleden. De rollen werden willekeurig 
toegewezen. Het experiment zou in principe twee weken duren, maar moest na zes 
dagen voortijdig worden stopgezet omdat het uit de hand liep. De proefpersonen 
gingen al te fel op in hun rol: zo moesten de gedetineerden allerhande sadistische 
en vernederende behandelingen ondergaan.

Het gevangenisexperiment van Stanford was controversieel en het is zeer de vraag 
of het vandaag de dag nog licht op groen zou krijgen van ter zake bevoegde ethi-
sche commissies. Het experiment blijft echter uitermate boeiend omwille van de 
verontrustende vraag die het opwerpt: hoe komt het dat schijnbaar normaal func-
tionerende individuen overgaan tot dergelijke sadistische praktijken? Meer recent 
stond die vraag ook centraal in het schandaal dat zich voltrok in de Iraakse gevan-
genis van Abu Ghraib, waar gedetineerden in allerlei vernederende posities werden 
gefotografeerd. 

We hebben hier niet de ruimte om bovenstaand (en ander) onderzoek verder te 
bespreken. Het thema van dit hoofdstuk is er echter wel nauw mee verbonden: het 
handelt immers over één van de mogelijke gevolgtrekkingen uit dergelijk onder-
zoek, nl. de noodzaak om adequaat onafhankelijk toezicht te organiseren op instel-
lingen waar mensen van hun vrijheid worden beroofd. Een rode draad doorheen 
dergelijk wetenschappelijk onderzoek is immers dat menselijke relaties in geslo-
ten instellingen steevast in een kunstmatig onevenwicht worden gebracht en dat 
individuele belangen daardoor ondergeschikt dreigen gemaakt te worden aan het 
inrichtingsbelang. Om die reden zijn dergelijke instituties onafgebroken vatbaar 
voor wat de Utrechtse strafrechtsgeleerde Constantijn Kelk ooit omschreef als het 
gummibal-effect: de neiging om steeds weer ‘in oude “natuurlijke” eigenschappen 
en patronen terug te vallen’ (Kelk 1983: 23). Of zoals Anne Owers het enkele jaren 
terug stelde op een conferentie naar aanleiding van de twintigste verjaardag van 
het Europese antifoltercomité (CPT): dergelijke instellingen zijn voorbeschikt ‘to 
revert to institutional convenience if there are no barriers to it’ (Owers, geciteerd in 
CPT & APT 2010: 55). Vanuit dit oogpunt fungeert onafhankelijk toezicht als een 
‘tegennatuurlijke’ barrière die er continu over dient te waken dat de gummibal niet 
terug zijn oorspronkelijke vorm aanneemt.

Dit hoofdstuk bespreekt bondig de stand van zaken van het onafhankelijk toe-
zicht op Europees en internationaal niveau. We besteden daarbij in eerste instantie 
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aandacht aan het Europees Comité ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke 
of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). Vervolgens bespreken we het 
optioneel protocol bij het VN-antifolterverdrag (OPCAT) dat het kader vormt voor 
het Subcomité voor de preventie van foltering (SPT) en de nationale preventieme-
chanismen (NPM). 

II.  Het Europees Comité ter voorkoming van Foltering 
en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of 
Bestraffing (CPT)

§1.  Algemeen

Het CPT vindt zijn bestaansgrond in de Europese antifolterconventie (ECPT) die 
op 1 februari 1989 in werking trad.2 Per lidstaat wordt in principe één lid verkozen 
om deel uit te maken van het CPT. De leden treden evenwel onafhankelijk op van 
de eigen nationale achterban (art. 4 ECPT). Het CPT vervult een preventieve func-
tie: op periodieke of ad hoc basis bezoekt het plaatsen waar mensen van hun vrij-
heid worden beroofd. Na elk bezoek maakt het CPT een rapport op waarin het zijn 
bevindingen uiteenzet en zonodig aanbevelingen doet naar de betreffende lidstaat 
toe. Daarnaast publiceert het CPT jaarlijks een rapport waarin het terugblikt op de 
activiteiten van het voorbije jaar. 

Op 18 december 2015 had het CPT in totaal 386 bezoeken afgelegd: 230 perio-
dieke bezoeken en 156 ad hoc bezoeken. In totaal werden 335 rapporten openbaar 
gemaakt.3 Tot dusver legde het CPT zeven keer een publieke verklaring af: Turkije 
(1992 en 1996), Rusland (2001, 2003 en 2007), Griekenland (2011) en Bulgarije 
(2015). Het CPT kan hiertoe beslissen indien een lidstaat niet meewerkt of weigert 
om de situatie te verbeteren in het licht van de aanbevelingen (art. 10, §2 ECPT). 
De meest recente publieke verklaring dateert van 26 maart 2015 (Bulgarije): in de 
verklaring wees het CPT op ‘…a persistent failure by the Bulgarian authorities to 
address most of the fundamental shortcomings in the treatment and conditions of 
detention of persons deprived of their liberty, despite the specific recommendati-
ons repeatedly made by the Committee. The CPT is of the view that action in this 
respect is long overdue and that the approach to the whole issue of deprivation of 
liberty in Bulgaria should radically change’ (CPT 2015c: §17).

De afgelopen vijfentwintig jaar is het CPT uitgegroeid tot een belangrijke actor 
op het vlak van de bescherming van mensenrechten in Europa, zowel direct door 
de dialoog die het aangaat met de betrokken lidstaten, als indirect via de weg van 
adviesverlening, interactie en kruisbestuiving met allerhande instellingen binnen 

2. European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment, 26 juni 1987. Inwerking: 1 februari 1989.

3. Cijfers afkomstig van http://www.cpt.coe.int/en/about.htm (geraadpleegd op 9 februari 2016).
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en buiten de Raad van Europa die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.4 Zo heeft het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn rechtspraak reeds verschillende 
keren gebruik gemaakt van de bevindingen van het CPT, in het bijzonder wanneer 
het de beoordeling van gevangeniscondities betrof in het licht van art. 3 van het 
EVRM (Rodley 2009: 237-238).5 Het CPT werd ook geconsulteerd bij de herwer-
king van de Europese Gevangenisregels (2006) en bij de uitwerking van het Optio-
neel Protocol bij de VN-antifolterconventie (het zogenaamde OPCAT) uit 2002 dat 
een systeem gelijkend op het CPT introduceert op wereldvlak (zie verder). 

Niettemin valt ook op dat het CPT de afgelopen jaren meer en meer zijn beklag 
doet over een gebrek aan opvolging van zijn aanbevelingen (Daems 2016). Het is 
eigen aan de preventieve methodologie van het CPT (en gelijkaardige toezichtsor-
ganen) dat de fase na het bezoek – waarin de vertaalslag van zijn aanbevelingen 
naar lokaal beleid dient te gebeuren – van primordiaal belang is. Zoals het CPT 
reeds aanstipte in zijn eerste jaarrapport: ‘The transmission of the report …is …to 
be seen as the beginning, not the end, of a process’ (CPT 1991: §33). Het spreekt 
voor zich dat het belang van deze ‘nazorg’-fase toeneemt naarmate het CPT meer 
bezoeken aflegt: aangezien lidstaten reeds meermaals werden bezocht (van twee 
keer (Monaco en Montenegro) tot vijfentwintig keer (Turkije) (op 31 december 
2014, zie CPT 2015a: 70)) – krijgt het CPT ook beter zicht op de opvolging van 
zijn aanbevelingen. Op dit vlak is het opmerkelijk hoe het CPT in recente jaren bij 
herhaling zijn bezorgdheid heeft geuit over het gebrek aan daadkracht dat het heeft 
moeten vaststellen bij heel wat lidstaten. In zijn zeventiende jaarrapport betreurde 
het CPT ‘… to have to record that a considerable number of the countries visited 
over the last twelve months were found to have failed to implement recommenda-
tions on key issues made by the Committee after earlier visits’ (CPT 2007: §15). 
En het vervolgde: het CPT ‘…does not exist to simply carry out visits and maintain 
cordial relations with states; its purpose is to bring about necessary change with a 
view to strengthening protection against ill-treatment. Only if the CPT’s dialogue 
with a State leads to the achievement of that purpose can one speak of effective 
cooperation’ (CPT 2007: §15). Een jaar later, in zijn achttiende jaarrapport, voegde 
het CPT toe: ‘…the failure of States to implement recommendations repeatedly 
made by the CPT on certain issues remains a constant refrain of the Committee’s 
reports’ (CPT 2008: §16). De afgelopen jaren werden gelijkluidende bezorgdheden 
geuit in andere jaarrapporten (zie bv. CPT 2009: §41) en heel wat bezoekrapporten, 
van Slovakije (CPT 2014: §6) tot Finland (CPT 2015b: §6). In het meest recente 
jaarrapport klinkt dit als volgt: 

4. Naar aanleiding van zijn vijfentwintigste verjaardag werd op 2 maart 2015 een congres georgani-
seerd ‘The CPT at 25: taking stock and moving forward’. De ‘background paper’ en andere docu-
mentatie is beschikbaar op http://www.cpt.coe.int/en/conferences/cpt25.htm 

5. Voor een mooie illustratie van hoe bevindingen uit de rapporten van het CPT hun weg vinden naar 
de rechtspraak van het Europees Hof, zie het recente arrest Vasilescu c. Belgique (nr. 64682/12, 25 
november 2014).
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‘It is a matter of concern to the Committee that, in respect of several states 
parties, it has been obliged to repeat recommendations made in the context of 
earlier visits, having found no significant improvement or, in some cases even 
a worsening of the situation. In the same vein, the responses of some states 
parties limit themselves to merely invoking the domestic legislative framework, 
whereas the CPT’s recommendations in question pointed to the need for practi-
cal improvements, policy changes or even the amendment of legislation. Clear-
ly, the effectiveness of a preventive mechanism based on facts found during 
visits will depend very much on cooperation and meaningful dialogue with the 
states parties concerned.’ (CPT 2015a: 6)

Dit gebrek aan opvolging vormt een belangrijke test voor de houdbaarheid van 
de preventieve methodologie van het CPT. Het CPT hecht groot belang aan het 
uitgangspunt van een rationele dialoog, waar gesprekspartners aan deelnemen die 
vertrekken vanuit het gedeelde geloof in de ultieme overtuigingskracht van rati-
onele argumenten. Het gesprek wordt immers aangegaan op basis van concrete 
observaties over de feitelijke opsluitingspraktijk in het bezochte land. Maar nu het 
CPT de kinderschoenen definitief ontgroeid is, lijkt net op dat vlak de motor te 
sputteren. De feitelijke interacties tussen het CPT en de lidstaten lijken vaak veraf 
te liggen van de ‘ideale gesprekssituatie’ (zoals Habermas het zou stellen) (Daems 
2016). 

§2.  België en het CPT

Hoe zit het met België en het CPT? Tot dusver kreeg ons land het CPT zes keer 
over de vloer in het kader van zijn periodieke bezoekprogramma. Dit gebeurde in 
1993, 1997, 2001, 2005, 2009 en 2013. Vijf van de zes rapporten die het CPT op-
maakte naar aanleiding van deze bezoeken, evenals de (tussentijdse) antwoorden 
van België bij de rapporten van deze vijf bezoeken, werden openbaar gemaakt (zie 
tabel 1).6 Van 23 tot 27 april 2012 voerde het CPT zijn eerste ad hoc bezoek uit aan 
België. Dit bezoek was vooral gericht op de situatie in het Belgische gevangenis-
wezen – in het bijzonder de detentiecondities in de arresthuizen en de gevolgen van 
de stakingsacties in de gevangenissen. De delegatie bezocht o.m. de gevangenis 
van Vorst en (andermaal) de gevangenis van Andenne. Verder onderzocht het CPT 
vleugel B van de gevangenis van Sint-Gillis (Daems 2013). Volledigheidshalve 
dienen we hier ook een bezoek van het CPT aan Nederland te vermelden. Tijdens 
het vijfde periodieke bezoek, dat plaatsgreep van 10 tot 21 oktober 2011, bezocht 
het CPT immers de gevangenis van Tilburg, welke door België wordt gehuurd en 
waar Belgische gedetineerden in gehuisvest worden. 

6. De vijf rapporten van het CPT – evenals de (tussentijdse) antwoorden van de Belgische regering – 
zijn integraal raadpleegbaar op de website van het CPT: http://www.cpt.coe.int/en/states/bel.htm. 
Het rapport over het zesde bezoek (24 september – 4 oktober 2013) werd – meer dan twee jaar na 
afloop van het bezoek – vooralsnog niet openbaar gemaakt. 
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 Tabel 1. Chronologisch overzicht periodieke bezoeken, rapporten en antwoorden 

Bezoek Publicatie rapport CPT Publicatie antwoord 
België

14 – 23 november 1993 14 oktober 1994
CPT/inf (1994) 15

3 mei 1995
CPT/inf (1995) 6 
(tussentijdsrapport)
21 februari 1996
CPT/inf (1996) 7
(opvolgingsrapport)

31 augustus – 12 september 
1997

18 juni 1998
CPT/inf (1998) 11

31 maart 1999
CPT/inf (1999) 6 
(tussentijdsrapport)
12 juli 1999
CPT/inf (1999) 11
(opvolgingsrapport)

25 november – 7 december 
2001

17 oktober 2002
CPT/inf (2002) 25

2 juli 2003
CPT/inf (2003) 32

18 – 27 april 2005 20 april 2006
CPT/inf (2006) 15

21 november 2006
CPT/inf (2006) 40

28 september – 7 oktober 2009 23 juli 2010
CPT/Inf (2010) 24

22 februari 2011
CPT/Inf(2011) 7

23 – 27 april 2012 (ad hoc) 13 December 2012
CPT/Inf (2012) 36

13 December 2012
CPT/Inf (2012) 37

24 september – 4 oktober 2013 … …

De ruimte ontbreekt hier om de inhoud van deze rapporten – en de antwoorden van 
België -hier te bespreken.7 Terugkerende thema’s zijn o.m. de overbevolking en 
leefomstandigheden in de Belgische gevangenissen, stakingen van het penitentiair 
personeel, het manklopende onafhankelijk toezicht en de gebrekkige inwerking-
stelling van de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden. In 
recente rapporten werd ook België door het CPT op de vingers getikt voor de ge-
brekkige opvolging van zijn aanbevelingen:

‘… le principe de coopération qui prévaut entre le CPT et les autorités d’une 
Partie à la Convention ne se limite pas aux initiatives prises pour faciliter la 
mission des délégations au cours de leur visite. Il suppose également que des 
mesures convaincantes soient prises pour améliorer la situation à la lumière 
des recommandations formulées par le Comité. A cet égard, le CPT est très 
préoccupé de constater que des recommandations formulées de longue date 
n’ont, pour l’essentiel, toujours pas été mises en œuvre, en particulier en ce 
qui concerne la mise en place d’un service garanti pendant les grèves et au-
tres mouvements sociaux en milieu pénitentiaire, ainsi qu’en matière de lutte 

7. Voor besprekingen van eerdere rapporten, zie o.m. Geboers, Smaers en Van Laethem (1995), Par-
mentier (1999), Smaers (2003), Machiels (2004), Berkmoes (2006), Daems en Robert (2009), 
Daems (2010, 2011, 2012a, 2013), Hermans (2010a, 2010b) en Pyl (2010/11).
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efficace contre la surpopulation pénitentiaire. Le CPT en appelle aux autorités 
belges afin qu’elles prennent des mesures décisives, dans un avenir proche, 
pour assurer une mise en œuvre effective des recommandations précitées, con-
formément au principe de coopération énoncé par l’article 3 de la Convention 
et à la lumière de la procédure prévue à l’article 10, alinéa 2, de la Conven-
tion.’ (CPT 2012: §7; zie ook CPT 2010: §7)

III.  Het Subcomité voor de preventie van foltering (SPT) 
en de nationale preventiemechanismen (NPM)

§1.  Algemeen

Op het niveau van de VN kijkt het Comittee Against Torture (CAT) toe op de im-
plementatie van het VN-antifolterverdrag (UNCAT) van 1984.8 Dit gebeurt groten-
deels vanop afstand: lidstaten dienen op regelmatige basis rapporten in te sturen. 
Het CAT, dat bestaat uit tien leden, onderzoekt vervolgens de rapporten en formu-
leert zijn bevindingen en aanbevelingen in zgn ‘Concluding observations’. 

Deze manier van werken kwam echter al in de jaren zeventig onder vuur te liggen 
nog voordat er sprake was van het UNCAT. De ervaring met het UNCAT heeft 
aangetoond dat dergelijk rapportagemechanisme weinig effectief is gebleken in de 
wereldwijde strijd tegen foltering (Rodley 2009; Nowak 2010). Dit werd ook reeds 
voorspeld door Jean-Jacques Gautier, een Zwiterse ex-bankier die de geestelijke 
vader is van het optioneel protocol bij het UNCAT, of kortweg OPCAT9 (Mischler 
2003): het probleem was niet zozeer een tekort aan internationale normen, maar 
wel het ontbreken van een effectief instrument om deze te doen respecteren. Ge-
inspireerd door de ervaringen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis 
stelde Gautier midden jaren zeventig reeds de oprichting voor van een onafhan-
kelijk internationaal orgaan dat onbeperkt en ongehinderd toegang zou krijgen tot 
detentieplaatsen om ter plekke na te gaan of alles volgens het boekje verloopt. 
Gautier vatte de belangrijkste kenmerken van het voorgestelde mechanisme als 
volgt samen: 

‘– instead of a dramatic enquiry, routine visits to which the State will agree to 
submit its territory;
– instead of a charge made against a State, a system of mutual assistance and 
collaboration to improve the protection of prisoners;
– instead of a State being found guilty of a violation, stress will be laid on 
prevention;

8. UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
10 december 1984. In werking: 26 juni 1987.

9. Optional Protocol to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading 
Treatment or Punishment, 18 december 2002. In werking: 22 juni 2006.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   336 22/02/2016   18:34:51



337

Europees en internationaal toezicht op detentie: een stand van zaken
 

– instead of a time-consuming procedure, full of pitfalls, a possibility of swift 
action;
– instead of clashes between governments, a nucleus of committed states in 
the fight against torture, determined to ensure full openness in the treatment of 
their prisoners’ (Gautier 1980: 35)

Het OPCAT formuleert geen nieuwe substantieve normen, maar poogt, net zoals de 
ECPT, middels het afleggen van bezoeken bepaalde (preventieve) opdrachten die 
reeds vervat liggen in het UNCAT, beter te realiseren (Long 2005). In de pream-
bule tot het OPCAT wordt in het bijzonder verwezen naar de art. 2 en 16 UNCAT, 
welke onder meer de verplichting formuleren om maatregelen te nemen ter pre-
ventie van foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling 
of bestraffing. 

Het OPCAT kende een lange en moeizame ontstaansgeschiedenis en werd uiteinde-
lijk op 18 december 2002 aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN 
(zie Evans & Haenni-Dale 2004; Boeglin 2005; Murray et al 2011; Daems 2012b). 
Het OPCAT vertoont heel wat gelijkenissen met de ECPT dat we hierboven heb-
ben besproken. Gelet op de verwevenheid van de ontstaansgeschiedenis van beide 
instrumenten is dit ook niet zo verwonderlijk: de Europese toezichtinfrastructuur, 
zoals verankerd in de ECPT van 1987, kwam er pas nadat eerdere pogingen om een 
gelijkaardig VN-instrument te creëeren, weinig succesvol bleken. 

Er zijn echter ook een aantal opmerkelijke verschilpunten tussen het OPCAT en 
het ECPT. Het belangrijkste onderscheid ligt in het feit dat het OPCAT steunt op 
twee pijlers. Enerzijds richt het OPCAT het zgn. Subcomité voor de preventie van 
foltering (SPT) op. Dit SPT is een 25-koppig internationaal expertenorgaan dat (net 
zoals het CPT) toegang heeft tot alle plaatsen waar mensen van hun vrijheid wor-
den beroofd. Anderzijds schrijft het OPCAT voor dat elke lidstaat één of meerdere 
nationale preventiemechanismen (NPM) aanwijst of opricht. Dergelijke NPMs 
moeten onafhankelijk kunnen werken, bezoeken brengen aan mensen die opge-
sloten zijn en aanbevelingen formuleren. Het SPT wordt geacht de lidstaten bij te 
staan bij de oprichting of aanwijzing van de NPMs. Verder moet het SPT contacten 
onderhouden met de NPMs en deze ondersteunen waar nodig (art. 11(b) OPCAT). 
De lidstaten verbinden zich ertoe om binnen een termijn van één jaar na ratificatie 
van het OPCAT een NPM aan te wijzen of op te richten (art. 17 OPCAT). Uitstel is 
mogelijk, maar wordt beperkt tot maximum drie jaar. Die termijn kan één keer met 
twee jaar verlengd worden door het CAT (art. 24 OPCAT).

De originaliteit van het OPCAT ligt m.a.w. in de combinatie van een nationaal 
en internationaal instrument. De NPMs waren oorspronkelijk niet voorzien in de 
eerste ontwerpteksten, maar slopen de discussie binnen toen Mexico in 2001 een 
poging ondernam om het internationale instrument te vervangen door nationale in-
stellingen: vanuit die optiek zou vooral de staat verantwoordelijkheid dragen voor 
het respect voor de mensenrechten binnen het eigen grondgebied (en dus ook meer 
controle kunnen uitoefenen op het toezicht). De Mexicaanse interventie mislukte: 
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uiteindelijk zou een tekst van Elizabeth Benito, de toenmalig voorzitster van de 
werkgroep, zegevieren. In haar tekst werd het nationale mechanisme, zoals voor-
gesteld door Mexico, aangevuld met het oorspronkelijk voorziene internationale 
toezichtsorgaan (Evans & Haennine 2004; Bouglin 2005). 

 Wat weten we over de ervaringen met het OPCAT tot dusver? Het OPCAT trad 
in juni 2006 in werking en het SPT startte zijn activiteiten in februari 2007. Het 
OPCAT kende een bijzonder moeizame start. In de beginjaren schommelde het 
aantal bezoeken van het SPT tussen de twee en vier op jaarbasis. Dit was bijzonder 
weinig. Het SPT was zich daarvan bewust en maakte zich daar zorgen over. In zijn 
eerste jaarrapport schreef het SPT dat iedere lidstaat om de vier à vijf jaar bezocht 
zou moeten worden (CAT 2008: §15). Dit is de norm die ook door het CPT wordt 
gehanteerd. Het budget was toen totaal ontoereikend om deze norm te halen (CAT 
2008: §50). In het tweede jaarrapport klaagde het SPT dat zijn omkadering slechts 
drie tot vier bezoeken op jaarbasis mogelijk maakte: gelet op het toenmalige aantal 
ratificaties berekende het SPT dat elke staat daardoor slechts om de twaalf à vijf-
tien jaar bezocht zou kunnen worden (CAT 2009: §4). Het SPT herhaalde ook zijn 
streefdoel om elke vier à vijf jaar een periodiek bezoek te organiseren, wat betekent 
dat het op middellange termijn naar tien bezoeken op jaarbasis moest kunnen evo-
lueren (CAT 2009: §17). In het derde jaarrapport drukte het SPT de hoop uit dat de 
toen nakende uitbreiding van tien naar vijfentwintig leden ertoe zou kunnen leiden 
dat het naar minimaal acht bezoeken op jaarbasis zou kunnen gaan (CAT 2010: §8), 
en herhaalde het zijn streefcijfer van tien bezoeken per jaar op middellange termijn, 
met een gemiddelde van minstens één bezoek aan elke lidstaat elke vier à vijf jaar 
(CAT 2010: §21).

In de context waarin het SPT moest (en moet) functioneren bleek dit streefdoel 
totaal onrealistisch. Het aantal lidstaten ligt veel hoger dan bij het ECPT terwijl 
de omkadering en ondersteuning veel minder is. Op het moment dat het meest 
recente jaarrapport werd afgesloten (31 december 2014) hadden 76 landen het OP-
CAT geratificeerd. In 2014 vonden zeven bezoeken plaats (CAT 2015). Interessant 
om vaststellen is hoe het SPT de afgelopen jaren bijzonder creatief omgaat met 
zijn beperkte ondersteuning om op die manier meer bezoeken te kunnen afleggen. 
Bij de aankondiging van het bezoekprogramma voor 2012 stelde het hierover het 
volgende: 

‘The visiting programme for 2012 reflects the SPT’s endeavour to move towards 
greater effectiveness. The SPT intends to use its visiting mandate in a creative 
way, by tailoring visits to focus on particular elements of its mandate, when it 
considers it appropriate to do so. This should enable the SPT to be more effi-
cient, and to engage with a greater number of States parties.’ (SPT 2011)

In het meest recente jaarrapport worden deze zogenaamde ‘NPM-adviesbezoeken’ 
(waar in dit citaat sprake van is – d.w.z. kortere bezoeken die zich exclusief richten 
op de NPM in het bezochte land) verder aangevuld met zogenaamde ‘OPCAT-ad-
viesbezoeken’ die gericht zijn op de volwaardige implementatie van OPCAT in het 
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bezochte land: ‘The object of an Optional Protocol advisory visit is to enable the 
Subcommitee to understand the exact situation in the country visited, enabling the 
subcommittee to engage with and fulfil its mandates ….; such visits, which are to 
be short, are particularly practical for that purpose’ (CAT 2015: §47). Het opkrik-
ken van de bezoekfrequentie is dus vooral toe te schrijven aan de creatieve invul-
ling die het SPT heeft gegeven aan zijn opdrachten. Dit heeft echter niet kunnen 
verhinderen dat de slagkracht van het SPT vooralsnog ontoereikend blijft. In die 
zin is het niet verrassend dat de huidige president van het SPT (Malcolm Evans) op 
20 oktober 2015, bij de presentatie van het achtste jaarrapport van het SPT tijdens 
de 70ste sessie van de General Assembly van de VN, andermaal aan de alarmbel 
trok:

‘With 80 states parties, we are barely undertaking visits on a ten year cycle, 
which compares very badly indeed to the reporting cycles to other treaty bo-
dies, which are between 2 and 5 years, and a four yearly cycle for Universal Pe-
riod Review. No explanation has ever be given for why this deplorable situation 
can possibly be considered acceptable, particularly when the entire point of 
the OPCAT is prevention. Moreover, as more States ratify, this situation is only 
going to get worse. It also needs to be remembered that whilst in its early years 
SPT visits were in the order of 8-10 days, in recent times the length of many 
visits is considerably shorter and focus on perhaps on a single issue – such as 
the establishment or functioning of the National Preventive Mechanisms, or of 
the situation of a particular category of detainees. For example, the 2015 visit 
programme has had a particular focus on migrants, as reflected in our visits to 
Nauru and to Italy in particular. No matter how important and pressing the is-
sues we have chosen to focus on are, having such a focus inevitably means that 
many other issues concerning prevention remain under-explored. We believe it 
is vital that the work we do is of as high a quality as possible. The truth is that 
in order to increase the number of states we engage with through our visits, we 
have had to compromise by limiting the length, and hence the focus, of those 
visits. 
Compromise is not a word that should be used in the context of torture preven-
tion and the SPT is deeply troubled by its continuing inability to act as it ought 
for the want of a proper appreciation of its needs. We are a treaty body, but our 
work it not like that of other treaty bodies and it needs to be staffed, supported 
and resourced in a way which reflects its unique mandate. 2016 will mark the 
10th Anniversary of the entry into force of the OPCAT, and the SPT sincerely 
hopes that a gestation period of 10 years ought to be sufficient for this basic 
point to be grasped.’ (Evans 2015)

§2.  België en het OPCAT

België ondertekende het OPCAT op 24 oktober 2005, maar heeft het tot dusver 
niet geratificeerd. Naar aanleiding van de bespreking van het tweede periodiek 
rapport van België in november 2008 wees de Belgische delegatie het CAT op de 
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technische moeilijkheden in dit dossier die voortvloeien uit de complexe staatstruc-
tuur en het bestaan van allerhande gespecialiseerde instellingen die de mensenrech-
ten behartigen. Dit alles zou de oprichting van het NPM compliceren en het gebrek 
aan vooruitgang verklaren:

‘Avant de pouvoir ratifier ce Protocole facultatif, toutes les autorités concernées 
doivent parvenir à un accord sur la structure, la composition, le mandat et le 
financement de ce mécanisme national de prévention de la torture. Cependant, 
vu la multiplication en Belgique de telles institutions centrales consacrées – en 
vertu d’obligations internationales – tantôt au respect des droits de l’enfant, 
tantôt à la protection des personnes handicapées, tantôt à la prévention de la 
torture, il est actuellement également réfléchi à la possibilité de créer un orga-
nisme central en charge de toutes les matières relatives aux droits individuels 
fondamentaux.’ (Délégation belge 2008)

België zou ook op latere momenten die complexiteit inroepen als verklaring voor 
het uitblijven van de ratificatie. In 2012, bij het derde periodiek rapport, klonk het 
als volgt:

‘The Belgian Government wishes to reiterate its intention to ratify the Optio-
nal Protocol (recommendation accepted during consideration of the first peri-
odic report of Belgium in May 2011). Belgium signed it on 24 October 2005. 
Ratification entails enormous complexities, however, because the federal and 
federated entities are involved and each must set up a mechanism for inde-
pendent oversight in its area of competence. Account must also be taken of the 
existing structures — such as the Centre for Equal Opportunities, Committee 
P, the Central Prisons Supervisory Council or, for example, the Federal Medi-
ator and mediators of the federated entities — and their various mandates, 
structures and levels of independence. These structures do not yet cover all the 
powers provided for by the Optional Protocol. We therefore have to devise new 
structures or additional mandates for the existing structures, which also have 
to comply with the Paris Principles regarding independent composition, fun-
ding and the exercise of the mandates. This requires a thorough analysis of the 
existing structures that might be integrated into the framework of the Optional 
Protocol. A working group under the direction of the Federal Department of 
Justice has examined the institutional and technical implications of ratifying 
the Optional Protocol, in consultation with the federated authorities. Several 
possible structures for one or more mechanisms to prevent torture have been 
studied. One possibility would be to integrate the Optional Protocol mandate 
into a larger structure, such as the National Human Rights Commission. This 
is just one possibility, but Belgium does intend to set up such an institution.’ 
(CAT 2012: §174)

De mensenrechtencommissie, waarnaar in bovenstaande passage wordt verwezen, 
wordt al langer aangekondigd, o.m. in de regeerakkoorden van Verhofdstadt II (Fe-
derale Regering 2003: 92), Di Rupo (Federale Regering 2011: 144) en Michel I 
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(Federale Regering 2014: 227). Het is een piste die recentelijk ook uitdrukkelijk 
naar voor werd geschoven in het antwoord op het rapport van de Europese Com-
missaris voor Mensenrechten, naar aanleiding van zijn bezoek aan België (14 – 18 
september 2015). 

‘Compte tenu de la position de vulnérabilité dans laquelle se trouve les person-
nes privées de liberté, l’Etat belge entend, à nouveau, réitérer sa volonté de 
ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OP-CAT), 
qu’elle a signé le 24 octobre 2005. Pour rappel, la Communauté germanopho-
ne a déjà, par décret du 25 mai 2009, porté son assentiment à la ratification de 
l’OP-CAT ainsi que le Gouvernement flamand par un décret du 16 mars 2012.

La question importante de la ratification de l’OP-CAT continue d’être examinée, 
étant donné qu’elle soulève des questions complexes compte tenu de l’ampleur 
du champ d’application de l’OP-CAT et du nombre d’acteurs fédéraux et des 
entités fédérées potentiellement concernés. Actuellement, cet examen se réalise 
dans le cadre du dossier relatif à la création en Belgique d’un mécanisme nati-
onal indépendant des droits de l’Homme conforme aux principes de Paris dont 
l’opérationnalisation est attendue pour la fin de la législature. En effet, ce mé-
canisme pourrait jouer un rôle important dans le cadre de l’OP-CAT pour agir 
comme coordinateur des différents organes qui exercent, déjà, partiellement le 
mandat d’un mécanisme national de prévention de la torture (par exemple, le 
Comité P pour les commissariats de police, le Centre fédéral migrations pour 
les centres de rétention d’étrangers en séjour irrégulier, …) et/ou pour couvrir 
par des visites régulières et préventives des lieux dont la surveillance n’est, à 
ce jour, explicitement confiée à aucun organe (par exemple, les résidences pour 
personnes âgées …).

Il importe de souligner que le fait que la ratification de l’OP-CAT soit liée 
au dossier d’un mécanisme national indépendant des droits de l’Homme 
n’empêche pas de pouvoir avancer, plus rapidement, sur certains points spécifi-
ques de l’OP-CAT. Ainsi, il est prévu de renforcer prochainement les moyens de 
fonctionnement du Conseil central de surveillance pénitentiaire et de ses Com-
missions locales ainsi que leur indépendance, en rattachant le Conseil central 
au Parlement afin d’assurer, à l’avenir, un contrôle pénitentiaire totalement 
indépendant.’ (Commissaire aux Droits de l’Homme 2016: 13-14)
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I.  Nieuwe richtlijnvoorstellen voor “digitale contracten” 
en de “geschiktheidstest” van het Europees 
consumentenrecht 

§1. Inleiding

1. Eind 2015 heeft de Europese Commissie twee richtlijnvoorstellen inzake “di-
gitale contracten” voorgesteld en een “geschiktheidstest” van het Europees consu-
mentenrecht aangekondigd.

Het opzet van het eerste hoofdstuk van deze bijdrage is om deze initiatieven toe 
te lichten en te plaatsen tegen de achtergrond (i) van (het beperkte succes van) 
de “herziening van het consumentenacquis” (consumentencontractenrecht) (2004-
2011) en (ii) van het (in wezen mislukte) project om het Europees contractenrecht 
in zijn geheel “coherenter” te maken (2001-2015).1 Hierbij zal blijken dat het co-
dificatievuur van de Europese Commissie op het gebied van het contractenrecht, 
waarvan veel waarnemers aannamen dat het gedoofd was, aan het heropflakkeren 
is...

2. Op 9 december 2015 heeft de Europese Commissie, ter uitvoering van haar stra-
tegie voor de digitale eengemaakte markt, twee richtlijnvoorstellen gepresenteerd 
om online-winkelaars in de hele EU beter te beschermen en om bedrijven te helpen 
hun online-verkoop uit te breiden: één betreffende de levering van digitale inhoud 
(bv. het streamen van muziek)2; en één betreffende de online-verkoop van goede-
ren (bijv. het online kopen van kleding).3 Volgens de Commissie bieden deze twee 
richtlijnvoorstellen, die gebaseerd zijn op volledige harmonisatie, oplossingen 
voor de belangrijkste belemmeringen voor de grensoverschrijdende elektronische 
handel in de EU: de juridische versnippering op het gebied van het consumenten-
contractenrecht, de hoge kosten voor bedrijven (met name kleine en middelgrote 
ondernemingen) en het lage vertrouwen van consumenten in online-aankopen in 
een ander land. 

Een korte bespreking van deze voorstellen volgt in randnummer 15.

3. Daarnaast heeft de Commissie eind december 2015 een “geschiktheidstest” 
aangekondigd van de volgende zes consumentenbeschermingsrichtlijnen:
1. de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (2005/29/EG);
2. de Richtlijn Consumentenkoop (1999/44/EG);
3. de Richtlijn Oneerlijke Bedingen (93/13/EEG);

1. De beschrijving van deze dubbele achtergrond is grotendeels gebaseerd op B. Keirsbilck, “Intro-
duction: the long legislative history of the Consumer Rights Directive 2011/83/EU”, REDC 2013, 
337-353.

2. Voorstel voor een Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-
verkoop en andere verkoop op afstand van goederen, COM(2015) 635 final, 9 december 2015.

3. Voorstel voor een Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering 
van digitale inhoud, COM(2015) 634 final, 9 december 2015.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   347 22/02/2016   18:34:55



348

Economisch recht

4. de Richtlijn Prijsaanduiding (98/6/EC); 
5. de Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame (2006/114/EG); 
6. de Richtlijn Staking Inbreuken (2009/22/EC).

De algemene bedoeling van deze geschiktheidstest is drieledig:
1. Ten eerste zal deze test “beoordelen of de doelstellingen van deze richtlijnen op 

efficiënte wijze zijn behaald en of deze volledig zijn verwezenlijkt.”
2. Ten tweede zal deze test “de complexiteit van het huidige regelgevend kader en 

de mogelijkheden voor de vereenvoudiging ervan beoordelen” en “onderzoeken 
of en in welke mate een potentiële codificatie of hervorming van de consumen-
tenwetgeving van de EU in een horizontaal EU-instrument zou leiden tot meer 
duidelijkheid, overlappingen zou wegwerken, en hiaten zou opvullen.”

3. Ten derde zal de test “mogelijkheden identificeren en aanbevelen die de unifor-
me handhaving en toepassing van de richtlijnen van de consumentenwetgeving 
vergemakkelijken.”

Een korte bespreking van deze “geschiktheidstest” volgt in randnummer 18. 

§2.  Naar een coherenter Europees contractenrecht (2001-…)

4. Reeds in 2001 identificeerde de Europese Commissie drie grote tekortkomingen 
van het Europees contractenrecht:
1. de “gevalsgewijze” of “sectoriële” of “verticale” harmonisatiebenadering, die 

tot incoherenties leidt;
2. verschillen tussen omzettingsbepalingen, als natuurlijk gevolg van het gebruik 

van minimale harmonisatie; 
3. uiteenlopende uitleggingen als gevolg van het gebruik van abstracte juridische 

begrippen.4

De Commissie stelde vier opties van aanpak voor:
1. geen optreden van de Unie;
2. het bevorderen van de ontwikkeling van gemeenschappelijke beginselen van 

het contractenrecht, met als doel het nader tot elkaar brengen van de nationale 
wetgevingen; 

3. het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wetgeving; 
4. het goedkeuren van alomvattende wetgeving op het niveau van de Unie.

De Commissie had een duidelijke voorkeur voor de derde en/of vierde optie. Vol-
gens de derde optie zou het Europees contractenrecht worden herzien en verbeterd 
om de coherentie ervan te vergroten en om het aan te passen aan nieuwe situa-
ties. Volgens de vierde optie zou een nieuwe “horizontale maatregel” aangenomen 

4. Mededeling van de Europese Commissie over Europees verbintenissenrecht, 11 juli 2001, 
COM(2001) 398 def, 44 p. 
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worden die een “alomvattende” harmonisatie van de regels van het contractenrecht 
zou omvatten. 

5. In een Mededeling uit 2003 illustreerde de Europese Commissie de “incoheren-
tie” van het Europees contractenrecht aan de hand van voorbeelden uit het Euro-
pees consumentencontractenrecht.5 De Commissie stelde dat de derde optie breed 
gedragen werd en dat een meerderheid – “althans in dit stadium” – de vierde optie 
niet genegen was. 

De Commissie stelde volgende “mix van niet-regulerende en regulerende maatre-
gelen” voor:
1. de kwaliteit van het acquis verbeteren op het gebied van het Europees con-

tractenrecht, door de ontwikkeling en het gebruik van een Gemeenschappelijk 
Referentiekader (vergelijk hogervermelde derde optie); 

2. de opstelling van in de hele Europese Unie toepasselijke standaardbedingen 
bevorderen; 

3. verder nadenken over de opportuniteit van niet-sectorspecifieke maatregelen 
zoals een “Optioneel Instrument” op het gebied van het Europees contracten-
recht (vergelijk hogervermelde vierde optie); het GRK zou niet alleen gebruikt 
worden als een tool om de kwaliteit van het acquis verbeteren op het gebied van 
het Europees contractenrecht, maar ook als de basis voor de ontwikkeling van 
een Optioneel Instrument.

§3.  De ontwikkeling van een Gemeenschappelijk 
Referentiekader en de herziening van het 
consumentenacquis (2004-…)

6. In een Mededeling uit 2004 kondigde de Commissie aan voort te gaan met de 
ontwikkeling van het GRK, gezien de aanmerkelijke steun voor dit project.6 De 
Commissie besliste hiertoe academisch onderzoek te financieren.7 Het “acade-
misch GRK” zou in een tweede fase verder ontwikkeld worden tot een “politiek 
GRK” dat door de Commissie zou worden gepubliceerd.

5. Mededeling van de Europese Commissie, Een coherenter Europees verbintenissenrecht – een actie-
plan, 12 februari 2003, COM(2003) 68 final, 55 p.

6. Mededeling van de Europese Commissie, Europees verbintenissenrecht en de herziening van het 
acquis: verdere maatregelen, 11 oktober 2004, COM(2004) 651 final, 22 p.

7. Het Joint Network on European Private Law, bestaande uit meerdere onderzoeksgroepen waar-
onder de the Study Group en de Acquis Group, kreeg de opdracht op een academisch GRK te 
ontwikkelen, gebaseerd op “de beste oplossingen” uit nationaal, Europees en internationaal con-
tractenrecht. De voor het GRK voorziene structuur was als volgt: (i) gemeenschappelijke con-
tractenrechtelijke grondbeginselen; (ii) definities van sleutelbegrippen; (iii) voorbeeldbepalingen 
(mogelijk met een onderscheid tussen contracten tussen ondernemingen onderling en contracten 
tussen ondernemingen en consumenten).
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Ook kondigde de Commissie aan dat, parallel met de ontwikkeling van het GRK, 
het onderzoek naar een Optioneel Instrument zou worden voortgezet. De Com-
missie stelde dat een grote meerderheid een voorkeur had voor een puur optioneel 
model dat door de partijen zou moeten worden gekozen via een rechtskeuzebeding 
(‘opt-in’ instrument, vast te leggen in een verordening).

7. In 2004 lanceerde de Commissie ook de herziening van het consumentenacquis 
(consumentencontractenrecht), als een spin-off project van het ruimere project om 
de coherentie van het Europees contractenrecht te vergroten. De Commissie kon-
digde de herziening aan van de volgende acht minimumharmonisatierichtlijnen:
1. de Richtlijn Huis-aan-huisverkoop(85/577/EEG);
2. de Richtlijn Pakketreizen (90/314/EEG); 
3. de Richtlijn Oneerlijke Bedingen (93/13/EEG);
4. de Richtlijn Afstandsverkoop (1997/7/EG);
5. de Richtlijn Prijsaanduiding (98/6/EC); 
6. de Richtlijn Staking Inbreuken (98/27/EG); 
7. de Richlijn Consumentenkoop (1999/44/EG);
8. de Timesharerichtlijn (1994/47/EG).

De bedoeling van deze herziening was om te beoordelen in welke mate de be-
staande richtlijnen effectief hun doelstellingen hadden bereikt. Daarom plande de 
Commissie de ontwikkeling van een database over het consumentenacquis, met 
inbegrip van nationale wetgeving en rechtspraak. Zij ging ervanuit dat de “diagno-
sefase” eind 2006 zou beëindigd kunnen worden.

8. Vanaf 2005, met het Eerste Voortgangsverslag, lag de nadruk op een snelle 
herziening van het consumentenacquis.8 Het idee was dat het GRK getest zou wor-
den in het domein van de consumentenbescherming. Volgens de Commissie mocht 
de herziening van het consumentenacquis niet vertraagd worden door het meer 
ambitieuze en tragere GRK-project. Omgekeerd zou de herziening van het acquis 
volgens de Commissie weliswaar input kunnen leveren voor de ontwikkeling van 
het ruimere GRK-project.

Volgens de Commissie zouden er, indien uit de diagnosefase zou blijken dat het 
acquis moet worden gewijzigd of aangevuld, theoretisch gezien twee keuzemoge-
lijkheden zijn:
1. een “verticale aanpak” waarbij bestaande richtlijnen afzonderlijk worden ge-

wijzigd of bepaalde sectoren worden gereglementeerd; 
2. een “meer horizontale aanpak”, waarbij een of meer kaderinstrumenten wor-

den goedgekeurd, waarin gemeenschappelijke definities worden gegeven en 
de voornaamste rechten en verhaalmiddelen met betrekking tot consumen-
tencontracten zouden worden geregeld, waar nodig aangevuld met verticale 
oplossingen.

8. Verslag van de Commissie, Eerste voortgangsverslag over het Europees verbintenissenrecht en de 
herziening van het acquis, 23 september 2005, COM(2005) 456 final, 13 p.
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De Commissie liet verstaan veel te voelen voor de tweede optie.

§4.  Het Gemeenschappelijk Referentiekader (Optioneel 
Instrument) en de ontwikkeling van een Richtlijn inzake 
consumentenrechten (2007-…)

9. In januari 2007 werd het project voor de ontwikkeling van een GRK nieuw 
leven ingeblazen, maar tegelijkertijd ‘losgekoppeld’ van de herziening van het con-
sumentenacquis. In het Tweede Voortgangsverslag stelde de Commissie dat in de 
GRK-workshops voorrang was gegeven aan de topics in verband met het consu-
mentenacquis, om tijdige input voor de herziening van dit acquis te leveren.9 

In december 2008 werd de Outline edition of the Academic DCFR aan de Commis-
sie bezorgd. Het bestond uit een inleiding, een overzicht van de grondbeginselen, 
een lijst van definities van sleutelbegrippen en voorbeeldbepalingen gestructu-
reerd in tien Boekdelen: algemene bepalingen (Boek I), overeenkomsten en andere 
rechtshandelingen (Boek II), verbintenissen in het algemeen (Boek III), bijzondere 
overeenkomsten (Boek IV), zaakwaarneming (Boek V), onrechtmatige daad (Boek 
VI), ongerechtvaardigde verrijking (Boek VII), verkrijging en verlies van roerende 
zaken (Boek VIII), zekerheden op roerende zaken (Boek IX) en trusts (Boek X).

10. Met het Groenboek over de herziening van het consumentenacquis van febru-
ari 2007 sloot de Commissie de “diagnosefase” af.10 Aan enthousiasme ontbrak het 
de Commissie geenszins:

“Aan het eind van de evaluatie moet het in het ideale geval mogelijk zijn tegen 
de Europese consumenten te zeggen: ‘het maakt niet uit waar u zich in de EU 
bevindt of waar u koopt: uw rechten blijven dezelfde.’”

De Commissie verhulde opnieuw niet haar voorkeur voor de zogenaamde “ge-
mengde benadering”, waarbij een horizontaal instrument waar nodig aangevuld 
zou worden met verticale acties. In dit horizontaal instrument zouden een aantal ge-
meenschappelijke topics van het consumentenacquis worden gereglementeerd (de-
finities van onderneming en consument, de lengte van de herroepingstermijn en de 
modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht), en onder meer ook de 
bepalingen van de Richtlijnen Oneerlijke Bedingen en Consumentenkoop worden 
geïntegreerd. De Commissie bepleitte ook een veralgemeende shift van minimale 
naar volledige harmonisatie op het gebied van het consumentencontractenrecht.

9. Verslag van de Commissie, Tweede voortgangsverslag over het gemeenschappelijk referentiekader 
(Common Frame of Reference), 25 juli 2007, COM(2007) 447 final, 12 p. 

10. Groenboek van de Commissie over de herziening van het consumentenacquis, 8 februari 2007, 
COM(2006)644 final, 33 p. De database van het Europees consumentenrecht (www.eu–consumer–
law.org/index.html) werd in april 2007 gepubliceerd.
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Opmerkelijk was dat dit Groenboek op geen enkele plaats verwees naar het 
GRK-project.

11. In oktober 2008 publiceerde de Commissie een Voorstel voor een Richtlijn 
betreffende consumentenrechten11, dat de bestaande Richtlijnen Deur-aan-deur-
verkoop (85/577/EEG), Afstandsverkoop (97/7/EG), Oneerlijke Bedingen (93/13/
EEG) en Consumentenkoop (1999/44/EC) in één horizontaal instrument integreer-
de, dat, waar nodig, aangevuld zou worden met verticale acties (“gemengde aan-
pak”). Ook in lijn met het Groenboek was het Voorstel niet op minimale maar op 
volledige harmonisatie gebaseerd.

Ook dit Voorstel verwees op geen enkele plaats naar het GRK (dat bijna een jaar 
eerder was gepubliceerd). Het Voorstel werd kennelijk geconcipieerd zonder in 
enige mate rekening te houden met het GRK. Dit was en blijft onbegrijpelijk, gelet 
op het initiële plan om het GRK te gebruiken als een toolbox om de kwaliteit en de 
coherentie van het consumentenacquis te verbeteren en gelet op de enorme inves-
tering door de Commissie in het GRK-project.

12. In de Digitale Agenda voor Europe kondigde Commissie aan dat zij tegen 
2012 een Optioneel Instrument op het gebied van het contractenrecht zou voorstel-
len, die de Richtlijn Consumentenrechten zou aanvullen.12 De Commissie hield een 
Expert Group on a Common Frame of Reference in the area of European Contract 
Law boven de doopvont, die haar diende te assisteren bij de voorbereiding van een 
“politiek GRK”. 

In het Groenboek over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees con-
tractenrecht voor consumenten en ondernemingen uit 2010, schetste de Commis-
sie meerdere opties voor de ontwikkeling van een nieuw instrument van Europees 
contractenrecht:
1. publicatie van de resultaten van de Expert Group op de website van de Com-

missie, zonder enige bekrachtiging op EU-niveau; 
2. een officiële “toolbox” voor de wetgever; 
3. een aanbeveling van de Commissie over Europees contractenrecht; 
4. een Verordening die een Optioneel Instrument van Europees contractenrecht 

invoert; 
5. een Richtlijn over Europees contractenrecht; 
6. een Verordening over Europees contractenrecht; 
7. een Verordening die een Europees Burgerlijk Wetboek invoert.

De Commissie had een voorkeur voor de vierde optie. Het Optioneel Instrument 
zou functioneren als ‘tweede regime’ in elke Lidstaat, en partijen zo de keuze laten 

11. Voorstel van de Commissie voor een Richtlijn betreffende consumentenrechten, COM(2008) 
614/3, 8 oktober 2008, 62 p. 

12. Mededeling van de Commissie, “Een Digitale Agenda voor Europe”, 19 mei 2010, COM(2010) 
245 final, 42 p.
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tussen twee juridische regimes binnen elke Lidstaat (‘opt-in’ model). De Com-
missie was ervan overtuigd dat deze aanpak een alternatief was voor de volledige 
harmonisatie van het recht van de Lidstaten. De Commissie stelde ook dat het 
Optioneel Instrument in elk geval ook dwingende regels van consumentencontrac-
tenrecht zou bevatten, waarbij het consumentenacquis als eerste inspiratiebron zou 
dienen.

§5.  Het Voorstel voor een Gemeenschappelijk Europees 
Kooprecht (2011-2015) en de Richtlijn Consumentenrechten 
(2011-…)

13. Zowel de Raad als het Europees Parlement waren voorstander van het horizon-
taal karakter van het Voorstel voor een Richtlijn Consumentenrechten maar waren 
niet te vinden voor volledige harmonisatie van het algemene consumentencontrac-
tenrecht (met inbegrip de reglementering van oneerlijke bedingen en consumen-
tenkoop). Onder het Spaanse voorzitterschap (eerste helft van 2010) kwam het 
tot een totale impasse in de Raad. Op het einde van het Belgische voorzitterschap 
(tweede helft van 2010) werd binnen de Raad een ‘doorbraak’ geforceerd en de 
Belgische compromistekst goedgekeurd, waarbij de reglementering van oneerlijke 
bedingen en consumentenkoop tussen vierkante haakjes werd geplaatst en vervol-
gens geschrapt.13

Na maandenlang overleg tussen de drie instellingen nam de Raad uiteindelijk op 
10 oktober 2011 de Richtlijn Consumentenrechten aan.14 De Richtlijn heeft zeker 
verdiensten, maar blijft toch een ‘mager beestje’ in het licht van de ambitieuze 
herziening van het consumentenacquis die in 2004 op de rails werd gezet. In es-
sentie heeft de Richtlijn Consumentenrechten louter de Richtlijnen Deur-aan-deur-
verkoop en Afstandskoop geïntegreerd in één horizontaal instrument gebaseerd op 
volledige harmonisatie. De richtlijn werd ondertussen omgezet in het recht van de 
Lidstaten.

14. In mei 2011 presenteerde de Expert Group on a Common Frame of Reference 
in the area of European Contract Law een ontwerptekst van 189 artikelen. Mede 
op basis hiervan publiceerde de Commissie op 11 oktober 2011 een Voorstel voor 
een Verordening voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (Voorstel-
GEKR).15 Als een alternatief (‘tweede regime) naast het nationaal contractenrecht 
van elke Lidstaat, zou het GEKR, eens goedgekeurd, voorzien in een alomvat-
tende set van uniforme bepalingen die van toepassing zou zijn op overeenkom-
sten tussen ondernemingen en consumenten, of tussen ondernemingen onderling 

13. Interinstitutional File 2008/0196 (COD), 16933/10, 10 december 2010, 54 p. 
14. Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 

consumentenrechten, Pb. L 304/64, 22.11.2011.
15. Voorstel voor een Verordening voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, 11 oktober 2011, 

COM(2011)635 final, 115 p. 
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waarvan ten minste één KMO. Overeenkomstig het beginsel van contractsvrijheid 
zouden ondernemingen vrij zijn om hun goederen of diensten aan te bieden onder 
het GEKR-regime (‘opt-in’) dan wel onder het toepasselijke nationale recht. De 
Commissie benadrukte ook dat het GEKR complementair zou zijn met het klas-
sieke consumentenacquis. 

Het Voorstel-GEKR werd druk bediscussieerd in de Raad; het Europees Parle-
ment stelde finaal onder meer voor om het toepassingsgebied ervan te beperken 
tot grensoverschrijdende situaties. Omdat een compromis tussen de instellingen 
onhaalbaar bleek, heeft de Commissie haar Voorstel in 2015 ingetrokken.

§6.  Nieuwe richtlijnvoorstellen voor “digitale contracten” 
(2015-…) en de “geschiktheidstest” van het Europees 
consumentenrecht (2016-2017)

15. Zoals gezegd heeft de Commissie in december 2015 twee richtlijnvoorstellen 
gepubliceerd (over overeenkomsten inzake de levering van digitale inhoud ener-
zijds en over de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen ander-
zijds). In een begeleidende Mededeling stelt de Commissie:

“Op grond van ervaringen in het verleden en opmerkingen van belanghebben-
den heeft de Commissie voorstellen opgesteld die een ambitieuze maar wel rea-
listische manier bieden om belemmeringen in verband met het overeenkomsten-
recht weg te nemen en aldus bij te dragen tot het aanboren van het potentieel 
van elektronische handel in de EU. … Ten eerste worden met de voorstellen de 
concrete problemen aangepakt die de belanghebbenden en de Lidstaten naar 
voren hebben gebracht. … In de tweede plaats wordt in de voorstellen specifiek 
rekening gehouden met de ervaring die is opgedaan met eerdere pogingen om 
de wetgeving op het gebied van overeenkomsten te harmoniseren.”16

Beide voorstellen beogen op gerichte wijze de voornaamste dwingende rechten en 
verplichtingen van partijen bij een overeenkomst inzake de levering van digitale 
inhoud en bij de online-verkoop van goederen volledig te harmoniseren: levering, 
overeenstemming met het contract, genoegdoening ingeval van niet-conformiteit. 
In vergelijking met de Richtlijn Consumentenkoop behouden beide voorstellen be-
paalde bestaande oplossingen (zoals de duur van de wettelijke garantietermijn, de 
hiërarchie van de rechtsmiddelen) en zijn zij tegelijkertijd op sommige punten ver-
nieuwend (bijv. omkering van de bewijslast dat niet-conformiteit op het moment 
van de levering bestond, voortaan gedurende twee jaar).

16. Mededeling van de Commissie, Digitale overeenkomsten voor Europa – Het aanboren van het 
potentieel van elektronische handel, COM(2015) 633 final, 9 december 2015, 10 p.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   354 22/02/2016   18:34:58



355

Actuele ontwikkelingen consumenten-, marktpraktijken- en mededingingsrecht
 

16. Zoals gezegd heeft de Commissie eind 2015 een “geschiktheidstest” van het 
Europees consumentenrecht aangekondigd. Deze oefening zal niet beperkt zijn tot 
het consumentencontractenrecht, maar ook het marketingrecht omvatten.

Specifiek beoogt de “geschiktheidstest” na te gaan of het EU consumentencontrac-
ten- en marketingrecht “fit for purpose” is, waarbij volgende criteria zullen worden 
gebruikt:
1. effectiviteit: dit betreft de vraag of de doelstellingen van deze richtlijnen vol-

ledig verwezenlijkt zijn;
2. efficiëntie: dit gaat over de kosten en de baten van de wijze waarop de doelstel-

lingen van deze richtlijnen worden nagestreefd en dus over de vraag of deze 
doelstellingen op (de meest) efficiënte wijze behaald zijn;

3. coherentie: dit gaat over de vraag of deze richtlijnen andere toepasselijke wet-
geving aanvullen dan wel tegenspreken en over de vraag of deze richtlijnen 
intern consistent zijn;

4. relevantie: dit betreft de vraag of deze richtlijnen de belangrijkste problemen 
aanpakken waarmee consumenten vandaag te maken hebben;

5. EU-toegevoerde waarde: dit betreft de vraag of het optreden van de Unie dui-
delijk toegevoegde waarde heeft.

Een Eerste Evaluatie-studie zal betrekking hebben op de Richtlijnen Oneerlijke 
Handelspraktijken (2005/29/EG); Oneerlijke Bedingen (93/13/EEG); Prijsaandui-
ding (98/6/EC); Misleidende en Vergelijkende Reclame (2006/114/EG); en Staking 
Inbreuken (2009/22/EC).

De Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU) zal afzonderlijk getest worden en 
de resultaten van deze test zullen toegevoegd worden aan de conclusies van de 
geschiktheidstest.

17. Wat de consumentenkoop betreft is de ultieme ambitie, volgens de Commissie, 
om te zorgen voor samenhang tussen de regels voor online- en offline-transacties 
van goederen:

“Gezien het toenemend belang van het meer-kanalen distributiemodel (dat wil 
zeggen gelijktijdige online- en offline-verkoop) zal de Commissie alle vereiste 
stappen zetten om de regels voor online- en offline-verkoop van goederen te 
harmoniseren. Zij zal ervoor zorgen dat consumenten en ondernemingen kun-
nen afgaan op een samenhangend juridisch kader dat overal in Europa eenvou-
dig toe te passen is.”17

De Tweede Evaluatie-studie zal moeten nagaan of de bepalingen van de Richt-
lijn Consumentenkoop (1999/44/EG) (voor offline-verkoop van goederen) 

17. Mededeling van de Commissie, Digitale overeenkomsten voor Europa – Het aanboren van het 
potentieel van elektronische handel, COM(2015) 633 final, 9 december 2015, 10 p.
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gestroomlijnd kunnen worden met de bepalingen van het richtlijnvoorstel over 
online-verkoop en andere verkopen op afstand.

18. De nieuwe pogingen van de Commissie om de kwaliteit en coherentie van het 
contractenrecht te verbeteren, doen heel wat vragen en bedenkingen rijzen.

II.  Belgische mededingingsrecht: Sancties voor 
individuen en clementie voor individuen

§1.  Context

19. Met de invoering van Boek IV “Bescherming van de mededinging” van het 
Wetboek van Economisch Recht (“WER”) 18, in werking sinds 6 september 2013, 
werd een nieuwe fase ingeluid in het Belgisch mededingingsrecht, na wetten van 
1991, 2000 en 2006. Er zijn ondertussen al weer wijzigingen aan Boek IV aange-
bracht en er zullen er later dit jaar nog meer volgen. Niettemin durft men hopen dat 
eindelijk een periode van continuïteit op wetgevingsvlak is aangebroken.

20. De krijtlijnen van de jongste hervorming zijn ondertussen genoegzaam bekend 
en op talloze plekken geanalyseerd.19 Belangrijkst waren een nieuwe institutionele 

18. Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV ‘Bescherming van de mededinging’ en van 
boek V ‘De mededinging en de prijsevoluties’ in het Wetboek van economisch recht (hierna: WER) 
en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshand-
havingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I WER, BS 26 april 2013, p. 2516 en 
wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als 
bepaald in art. 77 van de Grondwet, in boek IV ‘Bescherming van de mededinging’ van het WER, 
BS 26 april 2013, 25248.

19. Hoofdstuk 57  Zie o.m. M. Chammas, “La nouvelle loi: lignes de force et points faibles / De 
nieuwe wet: krachtlijnen en zwakke punten (A. Walckiers, C. Gheur, A. Verheyden)”, TBM 2013, 
282-299; D. Gerard en A. de Crayencour, “La réforme du droit belge des pratiques restrictives 
de concurrence”, TBM 2013, 131-144; H. Gillams, “Het nieuwe Belgisch mededingingsrecht”, 
TBH 2013, 479-502; H. Gilliams, “ ‘Volle rechtsmacht’ en de rol van het hof van beroep in de 
toepassing van het mededingingsrecht” in W. Devroe, K. Geens en P. Wytinck (eds.), Mijlpalen uit 
het Belgisch mededingingsrecht geannoteerd. Liber Amicorum Jules Stuyck (hierna: “Mijlpalen”), 
Mechelen, Kluwer, 2013, 265-331; H. Gilliams, B. Stulens, P. L’Ecluse en D. Arts, “Voorlopige 
maatregelen: stand van zaken en toekomstperspectieven/Mesures provisoires : état des lieux et 
perspectives d’avenir”, TBM 2013, 265-270; P. Goffinet, “Le nouveau régime belge du contrôle 
des concentrations”, TBM 2013, 145-166; K. Marchand, “Nieuwe Belgische Mededingingsautori-
teit”, NJW 2013, 929-938; K. Marchand en B. Stulens, “De nieuwe procedure inzake voorlopige 
maatregelen: nihil novi sub sole?”, TBM 2013, 167-181; K. Marchand en B. Stulens, “Requiem 
voor een rechtscollege”, l.c., 2014, 231-255; E. Pieters, K. Byttebier en R. Feltkamp, “Le Code 
de droit économique – Survol du contenu et des principales nouveautés”, TBH 2014, 327-370; F. 
Tuytschaever en M. Varga, “Wegwijs in het vernieuwde Belgische mededingingsrecht”, CJ 2013, 
57-66; A.M. Van Den Bossche, “Boek IV van het Belgische Wetboek van economisch recht: be-
scherming van de mededinging”, SEW 2013, 414-429; D. Vandermeersch, “De mededingingsre-
gels en hun handhaving: de hervorming van 2013” in A. Tallon (ed.), Het nieuwe Wetboek van 
Economisch Recht, Brussel, Larcier, 2014, 53-102; D. Vandermeersch, “Het auditoraat van de 
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structuur en een nieuw handhavingsmechanisme, terwijl het materieel mededin-
gingsrecht nauwelijks werd gewijzigd en grotendeels gelijk is aan het Europese 
mededingingsrecht, zonder noodzakelijke impact op de handel tussen lidstaten ui-
teraard. Voornaamste doelstelling was een snellere en efficiëntere rechtsbedeling.20

De aandacht voor het Belgisch mededingingsrecht blijkt gevoelig toegenomen, 
vooral omdat de indruk bestaat dat ook de pakkans en sancties gevoelig zijn toege-
nomen. Die indruk beantwoordt o.i. aan de realiteit, vooral om drie redenen:

 – Met ingang van 1 november 2014 zijn de Belgische boetesnoeren herzien, en 
wel zo dat boetes voor ondernemingen stelselmatig hoger zullen uitvallen dan 
in het verleden; de nieuwe richtsnoeren sluiten zo nauw mogelijk aan bij de 
Europese Commissierichtsnoeren waardoor vooral de factor “duur” veel harder 
wordt bestraft;21

 – In de zomer van 2015 legde de Belgische Mededingingsautoriteit (“BMA”) 
aan 18 producenten en distributeurs (supermarkten) in de sector household and 
bodycare een boete op van ca EUR 174 miljoen na een onderzoek dat werd ge-
start omdat één onderneming clementie aanvroeg. Deze boete veroorzaakte een 
soort schokgolf, niet slechts omdat het bedrag zo hoog is (in absolute cijfers, 
zeker voor een boete opgelegd door een nationale mededingingsautoriteit, maar 
vooral relatief, in vergelijking met de klassiek eerder lage boetes in België). 
Naar verluidt zijn sindsdien al vele nieuwe clementiedossiers geopend, bewust-
wording bij bedrijven groeit duidelijk.

 – De wet van 2013 voerde voor het eerst een stelsel in van administratieve sanc-
ties voor individuen, gekoppeld aan een clementieregeling voor individuen. 
Op 10 november 2015 opende de BMA een publieke consultatie over ont-
werp Clementierichtsnoeren. Het besef dat men ook individueel kan worden 

Belgische Mededingingsautoriteit” in Mundi…, o.c., 281-293; B. van de Walle de Ghelcke, “La 
nouvelle autorité belge de la concurrence. Présentation succinte” in A. Tallon, o.c., 37-52; Y. Van 
Gerven, “De Belgische mededingingsautoriteit: een evenwichtsoefening tussen doeltreffendheid 
en eerlijke rechtsbedeling” in Mijlpalen, o.c., 517-551; F. Wijckmans en A. Focquet, “Belgische 
mededingingsrecht wordt persoonlijk”, RW 2013-14, 122-136; J. Ysewyn, “Twintig jaar Belgische 
Mededinginsrecht – Respice, Adspice, Prospice” in Mundi…, o.c., 311-324; J. Ysewyn, M. Van 
Schoorisse en E. Mattioli, De Belgische Mededingingswet 2013. Een praktische en kritische ana-
lyse, Antwerpen, Intersentia, 2013, 280 p.

20. Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2012-13, nrs. 53-2591/1 en 53-2592/1 (hierna: MvT), 
4-5. Zie ook K. Marchand en B. Stulens, “Requiem voor een rechtscollege” in D. Arts, W. Devroe, 
R. Foqué, K. Marchand en I. Verougstraete (eds.), Mundi et Europae civis. Liber Amicorum Jac-
ques Steenbergen, 2014, Brussel, Larcier, 2014, 249.

21. Richtsnoeren betreffende de berekening van geldboeten voor ondernemingen en ondernemings-
verenigingen bedoeld in artikel IV.70, §1, eerste lid WER bij overtredingen van de artikelen IV.1, 
§1 en/of IV.2 WER, of van de artikelen 101 en/of 102 VWEU, zie economie.fgov.be/nl/bina-
ries/140826_Richtsnoeren_Boetes_tcm325-254555.pdf.
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gesanctioneerd en dus misschien beter individueel clementie aanvraagt (‘klikt’) 
leidt tot een geheel nieuwe situatie. Hierop gaan we hieronder nader in.22

§2.  Sancties en clementie voor individuen in het Belgisch recht: 
hoofdlijnen

21. Na andere lidstaten van de Europese Unie (niet die Europese Unie zelf) heeft 
nu ook België het principe ingevoerd dat individuen die geen ondernemingen zijn, 
persoonlijk kunnen gesanctioneerd worden voor schending van het mededingings-
recht. Over de vorm van de op te leggen sancties was veel te doen. Verschillende 
OESO-studies en –aanbevelingen23 pleiten voor de invoering van strafsancties 
maar de Belgische wetgever volgt voorlopig niet. Volgens de nieuwe wet kan het 
Mededingingscollege in bepaalde omstandigheden “slechts” een administratieve 
boete tot 10.000 euro opleggen aan natuurlijke personen.24

22. Ofschoon strafsancties op veel verzet stoten in het bedrijfsleven,25 geeft de 
Memorie van Toelichting een procedurele verklaring voor het vermijden van straf-
sancties. De wetgever beoogt een strafrechtelijke kwalificatie van de procedure te 
vermijden, omdat daardoor zowel de bestaande clementieregeling voor onderne-
mingen als de effectiviteit van de administratieve publieke handhavingsprocedure 
zouden kunnen worden bedreigd.26 Ook het alternatief van een administratieve ver-
vallenverklaring van het recht om leidinggevende functies uit te oefenen in onder-
nemingen werd verworpen. Weliswaar tonen studies aan dat ook deze sanctie een 
erg afschrikwekkend effect heeft27 maar de wetgever vreesde, o.i. terecht, dat zulke 
vervallenverklaring onder de zgn. Engel-criteria in de rechtspraak van het EHRM 
eveneens als strafsanctie riskeert te worden gekwalificeerd.28

23. Er is dus voor geopteerd om (“alleszins in een eerste periode”29) administra-
tieve boetes op te leggen. De wetgever wou aldus toepassing vermijden van de 
procesrechtelijke waarborgen die gelden voor strafprocedures.30 Of hij daarin is ge-
slaagd, valt af te wachten. Omdat zoals bekend ook administratieve boetes on-
der het EVRM als strafsanctie kunnen worden bestempeld, is geopteerd voor lage 
boetes, niet fiscaal aftrekbaar zo specificeert de wet uitdrukkelijk31 maar evenmin 

22. Paragrafen 2-4 hieronder vormen een geactualiseerde versie van onderdeel 4 van W. Devroe en 
H. Buelens, “Boek IV. Vernieuwd mededingingsrecht in België”, in Het Wetboek van economisch 
recht: van nu en straks?, B. Keirsbilck en E. Terryn (eds), Antwerpen, Intersentia, 2014, 107-128.

23. MvT, 15 en de verwijzingen aldaar.
24. Art. IV.1, §4 juncto art. IV.70, §2 WER.
25. F. Wijckmans en A. Focquet, l.c., 124, vn 18.
26. MvT, 15.
27. “The deterrent effect of competition enforcement by the OFT”, A report prepared for the OFT by 

Deloitte, 2007, doc. OFT962 , 70.
28. MvT, 16.
29. MvT, 16.
30. MvT, 16.
31. Art. IV.70, §3 WER. 
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verhoogd met opdeciemen (aangezien zij naar Belgisch recht van administratief-
rechtelijke aard zijn).

24. Het bedrag van de boete kan variëren tussen EUR 100 en 10.000. In de Ne-
derlandse taalversie van de Memorie van Toelichting staat dat deze boetes zijn 
overgenomen uit artikel 84 WBEM, waar ze overtredingen van het beroepsgeheim 
sanctioneerden32 – een merkwaardige inspiratiebron. Helaas ontbreken richtlijnen 
over de factoren die in rekening moeten worden gebracht bij het berekenen van de 
boete. Onduidelijk is derhalve, of individuen bijvoorbeeld hun financiële draag-
kracht kunnen inroepen als factor.

25. Rechtsvergelijkend blijkt het Franse mededingingsrecht voor dit aspect van 
de nieuwe wetgeving alvast geen inspiratiebron te hebben gevormd. Daar zijn im-
mers strafsancties ingevoerd die kunnen oplopen tot €75.000 boete en vier jaar 
gevangenisstraf.33 Het Nederlandse mededingingsrecht daarentegen werkt wel met 
administratieve geldboetes.

26. De invoering, voor het eerst, van persoonlijke sancties in het Belgisch mede-
dingingsrecht heeft uiteraard een groter afschrikwekkend effect dan de boetebe-
dragen doen vermoeden.34 De wetgever verwijst terecht naar het negatieve effect 
op het curriculum van de betrokken personen,35 ons lijkt vooral de aan de sancties 
verbonden clementie voor individuen afschrikwekkend (zie verder).

§3.  Toepassingsgebied

27. De administratieve boetes kunnen worden opgelegd aan natuurlijke personen 
die “in naam en voor rekening van een onderneming of ondernemingsvereniging 
met concurrenten36 onderhandelen of met hen beslissen over: a) het vaststellen van 
de prijzen bij verkoop van producten of diensten aan derden; b) het beperken van 
de productie of verkoop van producten of diensten; c) het toewijzen van markten.”37 
Het personeel toepassingsgebied van deze bepaling is ruim, het materieel toepas-
singsgebied eng.

32. MvT, 41.
33. Art. L.420-6 Code de Commerce.
34. Zie ook in die zin: P.A. Sanchez, “Praktische beschouwingen over de impact van aansprakelijkheid 

van natuurlijke personen voor inbreuken op het mededingingsrecht” in D. Arts, W. Devroe, R. Fo-
qué, K. Marchand en I. Verougstraete (eds.), Liber Amicorum Jacques Steenbergen, 2014, Brussel, 
Larcier, 2014, 215-216.

35. MvT, 16.
36. Men durft aannemen dat “concurrenten” hier als concept wordt vermeld, zodat niet enkel multila-

terale maar ook bilaterale afspraken kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.
37. Art. IV.1, §4 WER.
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A.  Personeel toepassingsgebied

28. Op dit vlak is de tekst zeker niet in de meest duidelijke bewoordingen opge-
steld, wat de rechtszekerheid van mogelijk betrokken individuen aantast. De tekst 
contrasteert op dit vlak met de Nederlandse tekst, volgens welke boetes kunnen 
worden opgelegd aan “hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen 
hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging”.38 

29. De Belgische wettekst lijkt ruimer dan de Nederlandse, aangezien niet slechts 
feitelijk leidinggevenden worden geviseerd maar bijvoorbeeld ook hoger manage-
ment dat zich niet noodzakelijk bewust was van het restrictief karakter van de 
overeenkomst. Uiteraard wordt op de eerste plaats management geviseerd dat on-
derhandelde en dus actief betrokken was bij de kartelinbreuk39 maar omdat betrok-
kenen al te gemakkelijk zouden kunnen ontsnappen door te bewijzen dat ze bij 
deze praktijk niet actief betrokken waren, heeft de wetgever het “beslissen” als 
criterium toegevoegd.40 Management dat op de hoogte was van de mededingings-
beperkende praktijken maar niet heeft onderhandeld of beslist, lijkt te ontsnappen.

30. Bovendien moet worden onderhandeld of beslist “in naam en voor rekening 
van een onderneming of ondernemingsvereniging”,41 wat een bijkomende voor-
waarde lijkt in te voeren al is het twijfelachtig of dit daadwerkelijk de bedoeling 
was van de wetgever.42 Gevolg lijkt dat een individu niet kan worden veroordeeld 
tot een administratieve boete zonder dat ook de onderneming in kwestie een kar-
telinbreuk begaat. Wanneer in naam en voor rekening van de onderneming wordt 
gehandeld, zal deze laatste immers ook betrokken partij zijn.

31. Managementvennootschappen lijken niet te kwalificeren als “natuurlijke per-
soon” maar uit de Memorie van Toelichting blijkt dat te onderscheiden valt tussen 
transparante en niet-transparante managementvennootschappen.43 In transparante 
vennootschappen wordt het individu ‘achter’ de vennootschap toch individueel 
gesanctioneerd onder art IV.1, §4 juncto art. IV. 70, §2 WER.44 Bij afwezigheid 
van transparantie moet het optreden van de betrokken managementvennootschap 
worden beschouwd als het optreden van een bij de inbreuk betrokken onderneming 
op basis van de Treuhand-rechtspraak.45 De managementvennootschap wordt dan 
als onderneming mee veroordeeld voor de inbreuk.

38. Art. 57 en 75 Mededingingswet juncto art. 5:1, derde lid Algemene Wet Bestuursrecht juncto art. 
51, 2e lid Wetboek Strafrecht.

39. MvT, 16.
40. MvT, 16.
41. Art. IV.1, §4 WER.
42. F. Wijckmans en A. Focquet, l.c., 123.
43. MvT, 16-17.
44. Dit is ook het geval naar Nederlands recht, zie P.A. Sanchez, l.c., 223.
45. Ger.E.G., 8 juli 2008, T-99/04, AC-Treuhand/Commissie, Jur. 2008, II-1501, 115-136.
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32. De boetebepaling vereist geen enkele intentie om een inbreuk te begaan, indi-
viduen worden op dit punt dus behandeld als ondernemingen. Bovendien worden 
ook personen buiten het management geviseerd. Op basis van de tekst kan niet 
worden uitgesloten dat ook personeelsleden onder het persoonlijk toepassingsge-
bied vallen, en hetzelfde geldt voor bedrijfsjuristen, onafhankelijke consultants of 
agenten al valt af te wachten of deze categorieën in praktijk ook zullen worden 
betrokken. Uiteraard is voldoende bewijsmateriaal vereist voor het “in naam en 
voor rekening” van de onderneming handelen.

33. Enige vorm van actieve betrokkenheid lijkt wel vereist, nu als criterium “on-
derhandelen” of “beslissen” wordt gehanteerd. Dit kan een vraagpunt worden in 
geval van onderling afgestemde feitelijke gedragingen, inclusief “het uitwisselen 
van informatie, het geven van prijssignalen of het aanpassen van het marktgedrag 
op basis van stilzwijgende collusie.”46

B.  Materieel toepassingsgebied

34. Eerst en vooral, zo blijkt duidelijker uit de ontwerp Clementierichtsnoeren dan 
uit de wet, zullen natuurlijke personen alleen worden vervolgd en veroordeeld voor 
inbreuken op de mededingingsregels als ook de onderneming of ondernemings-
vereniging in wiens naam en voor wiens rekening ze handelden, ervoor wordt ver-
volgd en veroordeeld.47

35. De boetebepaling viseert slechts situaties waarbij individuen afspraken ma-
ken over prijskartels, outputrestricties of marktverdeling. Uit de Memorie van 
Toelichting blijkt dat de wetgever wil verwijzen naar zgn. hardcorebeperkingen 
bij horizontale kartelafspraken in de Europese de minimis regeling van 2001 (die 
weliswaar al in 2006 was vervangen).48 Verticale afspraken leiden dus niet tot sanc-
tionering van individuen, misbruik van machtspositie evenmin. Hoewel misbruik 
van een machtspositie ook een ernstige inbreuk vormt, werd deze niet gekoppeld 
aan persoonlijke sancties, aangezien deze beschrijving te vaag werd geacht om 
weerhouden te worden als de omschrijving van een misdrijf.49

46. F. Wijckmans en A. Focquet, l.c., 124-125.
47. Zie ontwerp Clementierichtsnoeren, punt 17.
48. MvT, 16 en de verwijzing aldaar.
49. MvT, 16.
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§4.  Clementie voor individuen

A.  Principe

36. Gekoppeld aan deze mogelijkheid tot sanctionering van individuen is een 
clementieregime voor individuen, naast het bestaande clementieregime voor on-
dernemingen. Achterliggend, zo heet het officieel, was de vrees dat het bestaande 
regime van boeteverminderingen of vervolgingsimmuniteit voor ondernemingen 
in het gedrang zou kunnen komen wanneer individuen persoonlijke sancties ris-
keren als ze meewerken aan het clementieverzoek van hun onderneming.50 Maar 
uiteraard hoopt men met de clementieregeling voor individuen ook de pakkans 
voor ondernemingen te verhogen, aangezien individuen nu makkelijker naar voren 
kunnen treden. Precies hierom menen we dat niet de invoering van (lage) boetes 
voor individuen, maar wel de eraan gekoppelde (a) mogelijke private afdwinging 
(infra) en (b) huidige clementie voor individuen (die kan leiden tot hoge boetes 
voor ondernemingen) (infra) de slagkracht van het nationaal mededingingsrecht 
het meest verhoogt.

37. Aan individuen “wordt” (niet “kan worden”) immuniteit van vervolging toe-
gekend “indien deze persoon ertoe heeft bijgedragen het bestaan van een door 
artikel IV.1, §1, verboden praktijk te bewijzen en de deelnemers ervan te identifi-
ceren, onder ander door inlichtingen te verstrekken waarover de Belgische Mede-
dingingsautoriteit voorheen niet beschikte, door het bewijs te leveren van een door 
artikel IV.1, §1, verboden praktijk waarvan het bestaan nog niet vaststond, of door 
een door artikel IV.1, §1, verboden praktijk te erkennen.”51

Steeds wordt dus volledige immuniteit toegekend aan het individu, ongeacht of 
reeds andere individuele clementieverzoeken werden ontvangen en ongeacht het 
tijdstip van de aanvraag. De ontwerp Clementierichtsnoeren waarover nu een con-
sultatie plaatsvindt, bevestigen dat een individu, ook als niet als eerste een aan-
vraag wordt ingediend, toch immuniteit kan bekomen. Daarin verschilt de per-
soonlijke clementieregeling van die voor ondernemingen, waarbij de vrijstelling 
van geldboeten wordt toegekend in verhouding tot het moment van aanmelding en 
de bijdrage die geleverd werd om de inbreuk te bewijzen.52 Ook wordt op vlak van 
natuurlijke personen geen onderscheid gemaakt tussen immuniteit van vervolging 
en vermindering van geldboetes.53 Steeds wordt “immuniteit” toegekend, die uiter-
aard veel verder reikt.

38. Wanneer een natuurlijke persoon meewerkt aan een clementieverzoek van 
een onderneming, maar geen verzoek in eigen naam indient, kan de immuniteit 
van vervolging hem/haar worden toegekend, maar ontbreekt de zekerheid van het 

50. MvT, 17.
51. Art. IV.46, §2, 1e lid WER.
52. Art. IV.46, §1, 4e lid WER.
53. MvT, 37.
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persoonlijk verzoek.54 Persoonlijke clementie kan wel gecumuleerd worden met 
een volledige vrijstelling van geldboeten aan de onderneming, om het clementiere-
gime voor ondernemingen te vrijwaren.55

39. Ook op het vlak van clementie lijkt het de bedoeling dat in België zoveel 
mogelijk het Europese recht wordt gevolgd. Europees werden steeds verfijnder 
technieken ingevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem van clementie nog ef-
ficiënter wordt. Zo kan men een ‘marker’ vragen (aangeven dat men een clementie-
aanvraag wil doen, op basis daarvan een rangorde krijgen en vervolgens pas het 
clementiedossier stofferen) en anoniem navragen of clementie beschikbaar zou 
zijn. De ‘marker’ (‘aanvraag om een voorbehouden rang’) komt er in België ook.56 
Voorts bepalen de ontwerp Clementierichtsnoeren in België dat een aspirant im-
muniteitsverzoeker “contact kan opnemen met de Auditeur-generaal om inlichtin-
gen te vragen over de toepassing van de wettelijke bepalingen over clementie en 
immuniteit en van de Richtsnoeren”. Dat contact kan op anonieme basis of via 
advocaat. Bovendien kan, maar dan uitsluitend telefonisch en via advocaat, bij de 
Auditeur-generaal worden nagevraagd of volledige vrijstelling van geldboeten nog 
wel beschikbaar is. Bij bevestigend antwoord “dient de advocaat onmiddellijk een 
verzoek om volledige vrijstelling van geldboeten neer”.57

B.  Private afdwinging

40. Het valt niet uit te sluiten dat een individu dat kiest voor een clementieaan-
vraag zich blootstelt aan eventuele private schadeclaims op basis van artikel 1382 
Burgerlijk Wetboek. Een inbreuk op artikel IV. 1, §4 WER lijkt immers een fout 
te zijn.58 Dat lijkt zeker zo te zullen zijn na implementatie van de Richtlijn private 
afdwinging van eind december 2014, om te zetten tegen eind 2016.59 Artikel 9 van 
die Richtlijn bepaalt immers:

“De lidstaten zorgen ervoor dat een inbreuk op het mededingingsrecht die door 
een nationale mededingingsautoriteit of door een beroepsinstantie door middel 
van een definitieve inbreukbeslissing is vastgesteld, geacht wordt onweerleg-
baar vast te staan voor de behandeling van een voor een nationale rechter 
aanhangig gemaakte schadevordering uit hoofde van artikel 101 of artikel 102 
VWEU of uit hoofde van het nationale mededingingsrecht.”

54. Art. IV.46, §2, 2e lid WER.
55. Art. IV.46, §5 WER; MvT, 37.
56. Ontwerp Clementierichtsnoeren, punten II (definitie) en V.2.2.b
57. Ontwerp Clementierichtsnoeren, punten 28-29.
58. H. Gillams, “Het nieuwe …”, l.c., 483, nr 14.
59. Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende 

bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalin-
gen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie, Pb. L 349/1, 5 december 
2014.
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41. Hierdoor wint de kwestie van vertrouwelijkheid aan belang, met twee dee-
laspecten: (a) bekendmaking of niet van de namen van personen die clementie 
vroegen of kregen en (b) toegang tot het clementiedossier voor derden die een 
schadevergoeding willen instellen.

42. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de namen van persoonlijke clementieaan-
vragers zullen worden gepubliceerd. Steun voor deze stelling vindt men in de voor-
bereidende werken. In de artikelsgewijze bespreking van art. IV.66 WER wordt 
gesteld dat overeenkomstig het recht op het privéleven de namen van de natuurlijke 
personen die zelf niet werden vervolgd moeten worden weggelaten.60

43. Wat de toegang van derden tot het clementiedossier betreft, bepaalt artikel 
IV.46, §3 WER dat “na het aannemen van de clementieverklaring of het verlenen 
van immuniteit aan natuurlijke personen of rechtspersonen de stukken en inlichtin-
gen die door een verzoeker zijn overgelegd, deel kunnen uitmaken van het onder-
zoeks- of proceduredossier, maar er onverminderd artikel IV.69 anderszins geen 
toegang toe wordt verleend.” De wetgever kiest dus voluit voor strikte vertrouwe-
lijkheid van het clementieprogramma, om de effectiviteit ervan te vrijwaren.61 Een 
uitzondering geldt voor de Europese Commissie en voor nationale mededingings-
autoriteiten.62 Geen andere uitzondering is mogelijk.

44. Dat aldus geen ruimte wordt gelaten om een belangenafweging te maken per 
geval lijkt op gespannen voet te staan met het arrest Donau Chemie van het Hof 
van Justitie:

“Hoewel deze overwegingen kunnen rechtvaardigen dat inzage in bepaalde 
stukken in het dossier van een nationale mededingingsprocedure wordt gewei-
gerd, impliceren zij niet dat inzage stelselmatig kan worden geweigerd. Elk 
verzoek om inzage in de betrokken stukken moet per geval, met inachtneming 
van alle relevante gegevens van de zaak, worden beoordeeld (zie in die zin ar-
rest Pfleiderer, punt 31).”

“Deze afweging is noodzakelijk omdat elke strikte regel, zowel een absolute 
weigering inzage in de betrokken documenten te verlenen als algemene inzage 
in deze documenten – zeker op het vlak van de mededinging – de doeltreffende 
toepassing van met name artikel 101 VWEU en de rechten die daarbij aan par-
ticulieren worden verleend, kan aantasten.” 63

Het Hof erkent weliswaar het belang van de vertrouwelijkheid van clementiepro-
gramma’s maar oordeelt dat dit moet worden afgewogen tegen de bescherming 

60. MvT, 41.
61. MvT, 14.
62. Art. IV.69 WER.
63. Hof van Justitie, 6 juni 2013, C-536/09, Donau Chemie e.a., PB C 252 van 31.08.2013, 11. Geci-

teerd wordt uit r.o. 43 resp. r.o. 31.
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van het recht op vergoeding van personen die door een schending van artikel 101 
VWEU zijn benadeeld.64

45. De Belgische wet ligt daarentegen helemaal in de lijn van de Europese richtlijn 
van 2014, die clementieverklaringen op de ‘zwarte lijst’ plaatst wat betreft toegang 
van derden. Artikel 6, lid 6, bepaalt in dat verband:

“De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale rechterlijke instantie met het oog 
op schadevorderingen op geen enkel moment een partij of een derde kan op-
dragen toegang te verlenen tot de volgende categorieën bewijsmateriaal: a) 
clementieverklaringen, en b) verklaringen met het oog op een schikking.”65

C.  Verhouding werkgever-werknemer

46. De start van een mededingingsrechtelijk onderzoek kan sowieso reeds de ver-
houding tussen werkgever en werknemer bemoeilijken. Uit vrees – niet steeds on-
gegrond66 – voor ontslag op staande voet wegens betrokkenheid bij een vermeende 
mededingingsinbreuk blijkt het vaak moeilijk voor een onderneming om volledige 
medewerking aan het onderzoek te bekomen. Soms worden daartoe “interne cle-
mentieprogramma’s” opgezet, waarbij beloofd wordt dat volledige openheid en 
medewerking niet tot sancties zullen leiden.

47. De invoering van clementie voor individuen maakt bestaande verhoudingen 
uiteraard nog complexer. Individuen kunnen nu immers ook optreden los van, of 
zelfs ‘tegen’ de onderneming waarvoor ze werken.67 Men denke aan de situatie 
waarin ongelukkige (oud-)personeelsleden de werkgever bedreigen of chanteren 
– niet hypothetisch, zo bewees de bouwfraudezaak in Nederland – en hun positie 
nu versterkt weten (zelf immuniteit en hoge boetes voor de onderneming). Men kan 
zich omgekeerd de onmogelijke situatie indenken waarin het personeelslid zich 
moet bevinden dat (a) zich enerzijds bedreigd weet door een sanctie voor indi-
viduen maar (b) anderzijds van de werkgever te horen krijgt dat de onderneming 
geen clementieaanvraag wenst in te dienen én dat elke individuele clementieaan-
vraag zal worden beschouwd als vertrouwensbreuk in strijd met de arbeidsovereen-
komst. Over deze problemen zwijgt de nieuwe mededingingswet. Onbeantwoord 
blijft bijvoorbeeld ook de vraag of het ondernemingen toegestaan is om boetes van 
hun personeel ten laste te nemen wanneer personeelsleden persoonlijk worden ver-
oordeeld. Zulks lijkt alleszins niet te mogen worden opgenomen in de arbeidsover-
eenkomst (of overeenkomst in het algemeen), aangezien dat zou indruisen tegen 

64. Arrest Donau Chemie, r.o. 42 resp. 32.
65.  De uitzondering in lid 7 is uiterst beperkt geformuleerd en laat eisers toe om te vragen dat de 

rechtbank (niet zij zelf, geen anderen dan eisers) zou verifiëren dat er wel degelijk sprake is van een 
clementieverklaring of verklaring met het oog op schikking.

66. Zie in Nederland bijvoorbeeld Rechtbank Alkmaar 13 juni 2008, nr. 6648.
67. Bevestigd in ontwerp Clementierichtsnoeren, punt 21.
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de openbare orde. Op de vraag of boetes achteraf, zonder overeenkomst ten laste 
kunnen worden genomen, ontbreekt vooralsnog een eenduidig antwoord. In Neder-
land werd zulks reeds als verzwarende omstandigheid bestempeld in hoofde van de 
onderneming met een boeteverhoging van 5% voor de onderneming tot gevolg.68

III.  Europees mededingingsrecht: kwalificatie van een 
restrictieve praktijk als doel- of gevolgbeperking

“Rome wasn’t built in a day, but they were laying bricks every hour”

§1.  Context

48. Het eerste lid van artikel 101 VWEU verbiedt overeenkomsten, besluiten van 
ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de 
handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en “die ertoe strekken of 
ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, 
beperkt of vervalst”.

49. Geen enkele discussie heeft de jongste tijd het Europees mededingingsrecht zo 
beheerst als de discussie over het onderscheid tussen (a) beperkingen (‘restricties’) 
die ertoe strekken de mededinging binnen de interne markt te verhinderen, beper-
ken of vervalsen en (b)  beperkingen die als gevolg hebben dat zulks het geval is. 
De eerste categorie wordt aangemerkt als doelbeperking (‘restriction by object’), 
de tweede als gevolgbeperking (‘restriction by effect’).

50. Het onderscheid tussen doel- en gevolgbeperkingen lijkt op het eerste zicht 
erg technisch. Het heeft echter grote praktische gevolgen: de eerste categorie be-
perkingen wordt merkelijk strenger behandeld dan de tweede. Daarover handelt §2 
hieronder.

In §3 bespreken we de voorwaarden die – zo denkt men, want de rechtspraak is niet 
bepaald duidelijk – moeten zijn vervuld opdat sprake zou zijn van doelbeperking. 
Hierbij verwijzen we naar twee recente princiepsarresten.

In §4 bespreken we uitvoeriger het meest recente arrest, Maxima Latvija van 2015. 
In §5 volgt een conclusie, waarin we de meerwaarde van dit recente arrest nagaan 
(‘did the Court provide us with a new brick?’).

68. Besluit NMa 30 decmber 2011, Landelijke Huisartsen Vereniging, zaak 6888, www.acm.nl. Zie ook 
F. Wijckmans en A. Focquet, l.c., 132 en P.A. Sanchez, l.c., 225.
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§2.  Belang van het onderscheid tussen doel- en 
gevolgbeperkingen 

51. Het onderscheid is vooral van belang voor de verdeling van de bewijslast tus-
sen de betrokken mededingingsautoriteit en de geviseerde ondernemingen. 

52. Indien een overeenkomst als doelbeperking kwalificeert, moet een autoriteit 
geen gedetailleerde analyse uitvoeren om (potentiële) mededingingsbeperkende 
gevolgen op de relevante markt aan te tonen. Dat bespaart tijd en middelen, zodat 
het niet verwondert dat autoriteiten graag zoveel mogelijk beperkingen als doelbe-
perking bestempelen.

Bij doelbeperkingen verschuift de bewijslast naar de betrokken partijen. De enige 
manier om hun mededingingsrechtelijke aansprakelijkheid te ontlopen zal erin be-
staan, te bewijzen dat ze recht hebben op een exceptie, wat vereist dat aan alle 
toepassingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU is voldaan.

53. Kwalificeert een overeenkomst daarentegen als gevolgbeperking, dan ver-
schuift de bewijslast pas naar de betrokken ondernemingen als de autoriteit eerst 
(potentiële) mededingingsbeperkende gevolgen heeft bewezen.

54. Er is een tweede belangrijk gevolg van de kwalificatie als doel- dan wel ge-
volgbeperking. Traditioneel kunnen ondernemingen die de mededinging verhin-
deren, ontsnappen aan toepassing van artikel 101 VWEU indien de verhindering 
niet merkbaar is. Wanneer precies “de mededinging binnen de interne markt wordt 
verhinderd, beperkt of vervalst” (art. 101) op een merkbare wijze, zet de Commis-
sie uiteen in haar ‘de minimis bekendmaking’69. Welnu, sinds augustus 2014 speci-
ficeert de Commissie dat, in navolging van rechtspraak van het Hof van Justitie70, 
doelbeperkingen niet meer kunnen genieten van een de minimis behandeling, hoe 
onbeduidend ze ook mogen zijn. Voordien gold deze uitsluiting enkel voor zgn. 
hardcorebeperkingen, dit zijn de meest gevaarlijke vormen van beperking zoals 
het overeenkomen van eindprijzen voor consumenten of het verdelen van markten 
– wat bijkomend de vraag doet rijzen welk verschil er precies is tussen hardcore-
beperkingen en doelbeperkingen.

69.  Mededeling betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar 
beperken in de zin van artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (de-minimismededeling), Pb C 291/1, 30 augustus 2014.

70.  Hof van Justitie, arrest van 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia Inc./Autorité de la concur-
rence e.a., r.o. 16-17.
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§3.  Wanneer is een beperking een doelbeperking?

A.  Uitgangspunt: voldoende waarschijnlijk en voldoende 
schadelijk

55. Gezien de grote impact, is het zaak te weten wanneer een mededingingsautori-
teit een beperking kan kwalificeren als doelbeperking?

56. Normaliter zouden daartoe twee voorwaarden vervuld moeten zijn. Ten eerste 
moet men met een voldoende mate van zekerheid kunnen veronderstellen dat een 
praktijk mededingingsbeperkende gevolgen zal hebben (waarschijnlijkheidscriteri-
um). Ten tweede zouden de mededingingsbeperkende gevolgen ‘voldoende’ scha-
delijk moeten zijn voor de mededinging (criterium van ernst), ‘zo’ schadelijk dat 
er geen onderzoek meer moeten worden verricht naar de gevolgen van de praktijk. 
Enkel indien beide voorwaarden vervuld zijn, is het verantwoord te stellen dat de 
gevolgen van de praktijk niet meer moeten worden onderzocht.71

57. Deze twee cumulatieve voorwaarden – waarschijnlijkheid (die gebaseerd is 
op ervaring) en ernst vindt men echter niet steeds terug in de rechtspraak. Ook de 
diensten van de Commissie hebben een poging ondernomen om aan te geven wat 
doelbeperkingen zijn,72 maar sluitend is de analyse (nog) niet.

B.  Onderscheid hardcorebeperkingen-doelbeperkingen

58. Zoals aangegeven, rijst bijkomend de vraag naar het onderscheid tussen zoge-
naamde hardcorebeperkingen en doelbeperkingen.

59. Het concept hardcorebeperking73 ligt verankerd in groepsvrijstellingsveror-
deningen van de Commissie en verwijst naar de meest ernstige aantastingen van 
de mededinging.74 Elke hardcorebeperking maakt een doelbeperking uit, maar het 

71. Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag, §21.
72. Commission staff working document. Guidance on restrictions of competition “by object” for the 

purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice. De originele versie 
dateert van 25 juni 2014 en had als documentnummer SWD(2014) 198 final. Een herziene versie 
dateert van 3 juni 2015. Zoals helaas zo vaak met ‘Commission staff working documents’ is dit 
document enkel in het Engels beschikbaar en via internet, zie http://ec.europa.eu/competition/anti-
trust/legislation/de_minimis_notice_annex_en.pdf.

73. Vergelijkbaar met, doch niet gelijk aan de Amerikaanse per se beperking, die immers voor geen 
enkele vorm van exceptie in aanmerking komt.

74. Zie bijv. art. 4 “Beperkingen die het voordeel van de groepsvrijstelling tenietdoen — hardcorebe-
perkingen” van Verordening (EU) Nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende 
de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, Pb. L 102/1, 
23 april 2010.
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omgekeerde is niet het geval.75 Hardcorebeperkingen worden juridisch strenger 
beoordeeld dan andere doelbeperkingen omdat ze zo flagrant indruisen tegen de 
vrije mededinging. Met name worden hardcorebeperkingen verondersteld de toe-
passingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3, VWEU niet te vervullen, zodat ze niet 
kunnen genieten van groepsvrijstellingen. Toch kunnen de betrokken partijen de 
veronderstelling nog steeds proberen te weerleggen. Het Hof van Justitie heeft im-
mers reeds meermaals geoordeeld dat elke beperking van de mededinging in begin-
sel in aanmerking komt voor exceptie onder artikel 101, lid 3, VWEU.76 

C.  Belangrijkste arresten van de afgelopen jaren: Cartes Bancaires 
en Dole

60. Omdat de Commissie – begrijpelijkerwijze, zie hoger – zoveel mogelijk be-
perkingen als doelbeperking kwalificeert, hebben ondernemingen die kwalifica-
tie meermaals aangevallen in rechte. In Cartes Bancaires volgde het Hof de visie 
van de partijen en floot ze de Commissie terug, maar in Dole volgde het Hof de 
Commissie.

61. In Cartes Bancaires77 oordeelt het Hof, onder verwijzing naar eerdere arresten 
(o.a. Irish Beef78 en Allianz Hungária79), dat een beperking enkel dan een doelbe-
perking uitmaakt indien ze de mededinging “in voldoende mate aantast”, zodoende 
dat de beperking kan worden beschouwd als schadelijk voor de mededinging “naar 
haar aard”. Dit is het geval wanneer de beperkingen “er […] toe strekten de struc-
tuur van de betrokken markt gevoelig te wijzigen”, bijvoorbeeld zoals in Irish Beef, 
door concurrenten uit de markt te duwen en/of door een reductie van overcapaciteit 
te organiseren. In deze zaak oordeelt het Hof ook dat het concept doelbeperking 
restrictief moet worden geïnterpreteerd.

62. In Dole80 neemt het Hof behalve het criterium ‘voldoende schadelijk voor de 
mededinging’ eveneens, zij het op impliciete wijze, het tweede criterium – waar-
schijnlijkheid – in overweging. Het Hof redeneert dat het voor bepaalde praktijken 
(het haalt horizontale prijsafspraken door kartels aan als voorbeeld) zo ‘waarschijn-
lijk’ is dat ze negatieve gevolgen met zich meebrengen, met name voor de prijs, 
hoeveelheid of kwaliteit van de goederen en diensten, dat het voor de toepassing 

75. Men denke aan prijsafspraken in horizontale productie en distributie-samenwerkingsovereenkom-
sten. Dergelijke afspraken strekken ertoe de mededinging te beperken, het zijn dus doelbeperkin-
gen. Toch voorzien de richtsnoeren over horizontale samenwerkingsovereenkomsten (zie punten 
160 en 246) uitdrukkelijk een mogelijkheid tot vrijstelling onder artikel 101, lid 3, VWEU. De 
afspraken blijken dus wel doelbeperkingen maar geen hardcorebepekingen. 

76. Zie o.a. Gerecht van eerste aanleg, arrest van 27 september 2006, zaak T-168/01, GlaxoSmithKline, 
r.o. 233.

77. Hof van Justitie, arrest van 11 september 2014, zaak C-67/13, Cartes Bancaires.
78. Hof van Justitie, arrest van 20 november 2008, zaak C-209/07, Irish Beef.
79. Hof van Justitie, arrest van 14 maart 2013, zaak C-32/11, Allianz.
80. Hof van Justitie, arrest van 19 maart 2015, zaak C-286/13, Dole.
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van artikel 101, lid 1, VWEU als overbodig wordt beschouwd om een daadwerke-
lijk effect op de markt te bewijzen. Ervaring leert dat de horizontale prijsafspraken 
leiden tot een daling van de productie en tot prijsstijgingen, wat resulteert in een 
slechte allocatie van middelen ten nadele, in het bijzonder, van de consumenten.

63. Aldus valt vast te stellen dat het Hof weliswaar twee voorwaarden toepast – al 
dan niet impliciet – maar veeleer in abstracto zodat het, zonder concrete richtlij-
nen, moeilijk voorspelbaar blijft wanneer Commissie en Hof een overeenkomst of 
gedraging als doelbeperking zullen kwalificeren. Wel weten we sinds Cartes Ban-
caires en Dole dat een autoriteit niet zomaar, om bewijslast te ontlopen, kan po-
neren dat een restrictieve praktijk als doelbeperking kwalificeert. Dat begrip moet 
immers restrictief worden geïnterpreteerd.

§4.  Het arrest Maxima Latvija van 2015

64. In zijn prejudiciële uitspraak in Maxima Latvija81 heeft het Hof van Justitie 
geoordeeld dat commerciële huurovereenkomsten die de ‘ankerhuurder’82 het recht 
geven om huurovereenkomsten die de eigenaar van het vastgoed met derde partijen 
wil aangaan, goed of af te keuren, er niet toe strekken de mededinging te beperken. 
Nu het niet om een doelbeperking gaat, is een volledige analyse van de economi-
sche gevolgen van dergelijke overeenkomsten noodzakelijk om vast te stellen of zij 
al dan niet de mededinging belemmeren. Het Hof geeft ook criteria om de gevolgen 
van de overeenkomst op de mededinging te onderzoeken.

A.  Feiten

65. Als uitbater van super- en hypermarkten is Maxima Latvija (MV) een van de 
grootste distributeurs in Letland. In deze hoedanigheid sluit zij leaseovereenkom-
sten voor commerciële ruimte in grote winkelcentra. Van de 119 door MV gesloten 
overeenkomsten, bevatten er 12 een clausule die MV als ‘ankerhuurder’ het recht 
geeft om zich te verzetten tegen de lease van commerciële ruimte aan derden in 
hetzelfde winkelcentrum. Deze overeenkomsten bevatten m.a.w. een niet-concur-
rentiebeding ten gunste van MV, wat MV toelaat om de verhuur van commerciële 
winkelruimte aan directe concurrenten te blokkeren. Aldus ontstaat in hoofde van 
de eigenaar van het winkelcentrum een feitelijke exclusiviteitverplichting tegen-
over MV.

81. Hof van Justitie, arrest van 26 november 2015, zaak C-345/14, Maxima Latvija. 
82. Met dit begrip verwijst men naar een originele huurder van commerciële ruimte, meestal een grote 

en bekende keten, in winkelcentra die mede wordt gebruikt om de aantrekkingskracht van het 
winkelcentrum voor het publiek en bijgevolg voor andere huurders te vergoten. Het zal voor de 
eigenaar van een winkelcentrum dan ook van essentieel belang zijn zo vroeg mogelijk een ‘anker-
huurder’ binnen te halen. 
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66. Volgens de nationale mededingingsautoriteit (en de nationale beroepsinstantie) 
hadden dergelijke clausules de strekking om de mededinging te beperken, omdat ze 
de toegang van concurrenten tot de markt blokkeren en was het dus niet nodig om 
reële nadelige gevolgen voor de mededinging aan te tonen.

67. In cassatie stelde het Letse hooggerechtshof prejudiciële vragen aan het Hof 
van Justitie. Hier relevant is dat gevraagd werd (a) of de betrokken overeenkom-
sten de strekking hebben om de mededinging te beperken in de zin van artikel 101, 
lid 1, VWEU en (b) bij een negatief antwoord, onder welke voorwaarden com-
merciële leaseovereenkomsten die dit soort clausules bevatten tot gevolg kunnen 
hebben dat de mededinging wordt beperkt in de zin van artikel 101, lid 1.

B.  Beslissing

68. Zoals aangegeven, oordeelde het Hof dat in casu geen sprake was van een 
doelbeperking.

69. Het Hof herhaalt eerst dat het begrip ‘doelbeperking’ strikt moet worden geïn-
terpreteerd. Gelet op de ernstige gevolgen die dergelijke kwalificatie met zich mee-
brengt, herinnert het eraan dat een dergelijk concept enkel kan worden toegepast op 
die overeenkomsten die “naar hun aard kunnen worden geacht schadelijk te zijn 
voor de goede werking van de normale mededinging”.

70. Vervolgens herhaalt het Hof, trouw aan de hierboven besproken rechtspraak, 
dat als doorslaggevend criterium geldt “in voldoende mate schadelijk voor de me-
dedinging dat de gevolgen ervan niet hoeven te worden onderzocht”. Enkel af-
spraken die ‘voldoende’ restrictief zijn kunnen m.a.w. worden gekwalificeerd als 
doelbeperking.

71. Na het herhalen van de geldende principes, volgt de concrete toepassing. Het 
Hof analyseert de economische context en het precieze doel van de clausules. Het 
merkt op dat de geviseerde overeenkomst een verticale overeenkomst is (tussen MV 
als distributeur en de eigenaar van het vastgoed). Ook verticale overeenkomsten 
kunnen doelbeperkingen bevatten, zo blijkt uit Expedia,83 uit Binon84 over ‘resale 
price maintenance’ en uit Consten and Grundig85 over ‘absolute territorial protec-
tion’ - het Hof verwijst ook naar Allianz Hungaria. Toch worden verticale overeen-
komsten doorgaans niet als van nature mededingingsbeperkend beschouwd.

72. Het Hof concludeert dat de clausules niet ‘voldoende schadelijk’ zijn voor de 
mededinging om te kunnen worden gekwalificeerd als doelbeperking, hoewel ze 
potentieel een negatieve impact kunnen hebben. De overeenkomsten in kwestie 

83. Hof van Justitie, arrest van 13 december 2012, zaak C-226/11, Expedia.. 
84. Hof van Justitie, arrest van 3 juli 1985, zaak C-243/83, Binon.
85. Hof van Justitie, arrest van 13 juli 1966, zaken C-56 en 58-64, Consten and Grundig. 
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zijn “geen overeenkomsten […] waarvan vaststaat dat ze naar hun aard zelf scha-
delijk zijn voor de goede werking van de mededinging” al kunnen de clausules 
potentieel de mededinging beperken.

73. Er moet aldus ‘een voldoende mate van schade’ aan de mededinging worden 
toegebracht vooraleer men een praktijk kan kwalificeren als doelbeperking. 

§5. Conclusie 

74. Het is verheugend vast te stellen dat in die gevallen waar er geen eenduidig-
heid, geen eensluidende theorie bestaat omtrent de negatieve impact van een prak-
tijk op de mededinging het Hof van Justitie opteert voor kwalificatie als gevolg-
beperking en niet voor kwalificatie als doelbeperking. De restrictieve interpretatie 
van het concept doelbeperking valt toe te juichen.

75. Helaas blijkt ook uit dit arrest niet welke ‘mate van schade’ nu precies no-
dig is opdat een beperking als doelbeperking zou gelden. Bovendien, en eens te 
meer, verwijst het Hof niet expliciet naar het tweede criterium, naar de voldoende 
mate van waarschijnlijkheid dat de geviseerde clausule mededingingsbeperkende 
gevolgen zal hebben. Wellicht speelde dit criterium op de achtergrond, omdat geen 
eenduidige studie werd gevonden (ook geen economische) die aan clausules zoals 
de voorliggende met voldoende waarschijnlijkheid een gunstig of schadelijk effect 
op de mededinging toedicht.

76. Meer dan een ‘brick’ is aldus ook dit arrest niet geworden. Groot gewicht toe-
bedelen aan vage criteria is het beste recept om te vervallen in casuïstiek – helaas 
dreigt de discussie over het onderscheid tussen doel- en gevolgbeperkingen dit te 
bevestigen.
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Bepaalde recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) 
hebben weerklank gevonden niet alleen in juridische kringen maar ook in de pers. 
Het HvJ wordt immers geconfronteerd met nieuwe rechtsvragen die inhaken op 
maatschappelijke veranderingen. Het antwoord op deze rechtsvragen impliceert 
vaak een fijne afweging van tegenstrijdige belangen. 

Ik zal het in mijn toespraak vandaag in het bijzonder hebben over de vol-
gende onderwerpen: (I) terrorismebestrijding, (II) klimaatverandering en (III) 
uitkeringstoerisme. 

I.  Terrorismebestrijding

De tragische aanslagen die in november 2015 plaatsvonden in Parijs herinneren er 
ons aan dat terrorisme een gevaar vormt voor onze veiligheid, de waarden van onze 
democratische samenleving en de rechten en vrijheden van de burgers. Een effec-
tieve manier om internationaal terrorisme te bestrijden bestaat erin zijn financiering 
af te sluiten. In een wereld waarin kapitaal zich vrij verplaatst van een lidstaat naar 
een andere kan die doelstelling slechts op EU niveau efficiënt worden nagestreefd. 
Vaak neemt de EU dan ook maatregelen waarbij de tegoeden worden bevroren van 
personen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij terroristische activiteiten. 
Op nationaal vlak worden dergelijke maatregelen soms aangevuld met een verbod 
voor deze personen – of zij nu onderdanen zijn van een andere lidstaat of burgers 
van een derde land – het nationale territorium te betreden.

Het hoeft geen betoog dat beperkende maatregelen die worden aangenomen door 
de EU of door de lidstaten moeten voldoen aan de eisen van de rechtstaat. Dit be-
tekent in de eerste plaats dat zowel de nationale rechtbanken als het HvJ geen toe-
gevingen kunnen doen op het vlak van de bescherming van de grondrechten. Wat 
in het bijzonder de strijd tegen terreur betreft moet het HvJ, net zoals elk andere 
rechtbank in een democratische staat, dus een juiste balans weten te vinden tussen 
recht en veiligheid. 

Onlangs werd het HvJ geconfronteerd met de moeilijke vraag of de overheid voor 
het nemen van een beperkende maatregel tegen een vermeend terrorist kan steunen 
op bepaalde bewijselementen – zoals emails – zonder dat deze elementen aan de 
betrokken persoon worden meegedeeld. Ik verwijs hier naar het ZZ arrest van juni 
2013.2 

De feiten van deze zaak waren als volgt. In de zomer van 2005 heeft ZZ, die de 
dubbele Franse en Algerijnse nationaliteit heeft en een vergunning tot duurzaam 
verblijf in het Verenigd Koninkrijk, dit laatste land verlaten om naar Algerije te 
reizen. Niet lang daarna besloot de Secretary of State om het verblijfsrecht van ZZ 

2. Zaak C-300/11 ZZ, EU:C:2013:363.
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in te trekken en om hem de toegang tot het Verenigd Koninkrijk te ontzeggen om 
redenen van openbare veiligheid. Ondanks die maatregel keerde ZZ terug naar het 
Verenigd Koninkrijk waar, bij zijn aankomst, een besluit tot weigering van toegang 
tot het grondgebied werd genomen. Hij werd dus teruggestuurd naar Algerije. Bij 
het nemen van dat besluit steunde de Secretary of State zich op Artikel 27 van 
richtlijn 2004/38,3 een bepaling die aan het gastland toelaat een burger van de Unie 
de toegang tot zijn grondgebied te weigeren om redenen van openbare veiligheid.

ZZ betwistte het besluit van de Secretary of State tevergeefs bij de Special Im-
migration Appeals Commission. De Appeals Commission wees zowel een ‘open’ 
als een ‘gesloten’ vonnis. In het open vonnis vermeldde deze commissie dat ‘om 
redenen die enkel in het gesloten vonnis uitgelegd worden’ de Secretary of State 
gelijk had om ZZ de toegang tot het Verenigd Koninkrijk te ontzeggen.

In hogere voorziening legde de Court of Appeal een prejudiciële vraag voor aan het 
HvJ. De verwijzingsrechter wenste te vernemen of een interpretatie van richtlijn 
2004/38 in het licht van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(het ‘Handvest’) vereist dat de belanghebbende in kennis moet worden gesteld van 
de essentie van de tegen hem in aanmerking genomen bezwaren, zelfs wanneer 
de bevoegde nationale autoriteit aanvoert dat redenen van de staatsveiligheid zich 
verzetten tegen een dergelijke bekendmaking.

Het HvJ stelt in zijn arrest een analytisch kader voor waarbinnen de bevoegde na-
tionale rechter het recht op een doeltreffende voorziening in rechte kan beperken 
om redenen die verband houden met de bescherming van de staatsveiligheid. Wan-
neer de nationale rechter de geldigheid onderzoekt van een besluit dat iemand de 
toegang tot het grondgebied verbiedt, komt het aan die rechter toe om te oordelen 
of de bescherming van de staatsveiligheid vereist dat bepaalde informatie of bewij-
selementen niet kunnen worden bekendgemaakt aan de betrokken persoon.

Als de nationale rechter oordeelt dat de bevoegde nationale overheid zich onterecht 
verzet tegen de bekendmaking, beschikt de overheid over twee mogelijkheden, 
ofwel staat ze de bekendmaking van de relevante informatie of bewijselementen 
aan de belanghebbende toe, ofwel aanvaardt ze dat de geldigheid van het door haar 
genomen besluit zal worden onderzocht louter op basis van de informatie die wel 
werd vrijgegeven.4 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de bevoegde rechter de mening van de overheid 
deelt dat de bescherming van de staatsveiligheid zich verzet tegen het bekendmaken 

3. Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie 
en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlij-
nen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG en 93/96/EEG, [2004] Publ. L 158/77, (corrigenda [2004] Publ. L 229/35, en [2005] 
Publ. L 197/34).

4. Zaak C-300/11 ZZ, EU:C:2013:363, para. 63.
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van bepaalde informatie of bewijselementen. In dit geval moet die rechter een 
evenwicht zien te vinden tussen twee belangen, namelijk de bescherming van de 
staatsveiligheid en het verzekeren van een doeltreffende voorziening in rechte. In 
dat verband maakt het HvJ een onderscheid tussen de ingeroepen motieven betref-
fende de staatsveiligheid en het bewijs waarop die motieven zijn gesteund.5 

Wat de motieven betreft stelt het HvJ in paragraaf 65 van het ZZ arrest, een passage 
die een volledig citaat waard is:

‘Met name dient aan de belanghebbende hoe dan ook de essentie van de re-
denen te worden meegedeeld die aan een uit hoofde van artikel 27 van richt-
lijn 2004/38 genomen besluit tot weigering van toegang ten grondslag liggen, 
omdat de noodzakelijke bescherming van de staatsveiligheid niet tot gevolg 
mag hebben dat de belanghebbende zijn recht om te worden gehoord wordt 
ontnomen en dat, bijgevolg, zijn recht op een voorziening in rechte als bedoeld 
in artikel 31 van die richtlijn ondoeltreffend wordt.’6

De essentie van de motieven moet dus worden meegedeeld aan de burger die de 
toegang tot het grondgebied van een lidstaat wordt ontzegd om redenen van be-
scherming van de staatsveiligheid maar de bewijselementen waarop dergelijk be-
sluit rust kunnen indien noodzakelijk wel geheim blijven. De bevoegde nationale 
rechter is echter wel verplicht om te onderzoeken of de bewijswaarde van vertrou-
welijke bewijsstukken beperkt moet worden om de rechten van de verdediging te 
waarborgen.7 

Nationale rechters moeten dus beschikken over, en waar nodig gebruik maken 
van technieken en procesrechtelijke regels die legitieme overwegingen van staats-
veiligheid verzoenen met de noodzaak om de rechten van verweer te waarborgen 
van een persoon die het voorwerp uitmaakt van een beschermende maatregel.8 Op 
voorwaarde dat de lidstaat zich schikt naar het analytisch kader dat in ZZ naar 
voren is gebracht, laat het EU recht hier ruimte voor nationale procesautonomie. 

Vooraleer ik overga naar het volgende onderwerp, zou ik nog twee laatste opmer-
kingen in verband met ZZ willen maken. 

Na het arrest in ZZ, onderzocht de Court of Appeal een vraag die niet door het HvJ 
expliciet was behandeld, namelijk de vraag of de betrokkene ook in kennis moet 
worden gesteld van de essentie van de motieven wanneer die essentie niet kan 
worden meegedeeld zonder ook vertrouwelijk bewijsmateriaal mee te delen. In het 
arrest oordeelde Lord Justice Richards dat een strikte interpretatie van het ZZ arrest 
daarop een positief antwoord vereist. Naar zijn mening blijkt uit paragraaf 65 van 

5. Ibid., para. 64.
6. Ibid., para. 65.
7. Ibid., para. 66.
8. Ibid., para. 57.
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dat arrest ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk dat “de betrokkene in elk geval in 
kennis moet worden gesteld van de essentie van de redenen waarop het besluit ge-
nomen is, en dat dit niet kan wijken ter bescherming van de staatsveiligheid’.9 Deze 
uitspraak van de Court of Appeal toont aan dat een belangrijke rol toekomt aan de 
nationale rechters in de prejudiciële verwijzingsprocedure. Nationale rechters be-
perken zich best niet tot het louter overnemen van het beschikkend gedeelte van de 
arresten van het HvJ; ze moeten zich vrij voelen om de ratio van de redenering van 
het HvJ te doorgronden en daaruit de logische gevolgen te trekken.

Ten tweede speelde ZZ een cruciale rol in de redenering van het HvJ in de Kadi II 
zaak,10 een zaak die de geldigheid van een EU verordening betrof die een resolutie 
van de VN Veiligheidsraad ten uitvoer bracht die de bevriezing van de vermogens-
bestanddelen van Kadi oplegde. Het HvJ oordeelde in Kadi II dat de Unierechter 
de wettigheid van alle Uniehandelingen moet toetsen en bijgevolg dus ook van die 
handelingen die mechanisch een VN resolutie omzetten in EU recht. Met betrek-
king tot de overlegging van vertrouwelijke documenten oordeelde het HvJ dat het 
analytisch kader dat in ZZ naar voor is gebracht, naar analogie op EU maatregelen 
van toepassing is. Het HvJ werkt dus niet meet twee maten en gewichten. Voor een 
persoon die het voorwerp uitmaakt van een beperkende maatregel is alleen van be-
lang dat een onwettige maatregel niet verder wordt uitgevoerd. Zijn grondrechten 
moeten op een gelijke wijze worden beschermd, of de maatregel nu op EU niveau 
of op nationaal niveau werd genomen. 

II.  Klimaatverandering

De klimaatverandering is een mondiaal probleem. Het verminderen van de uit-
stoot van broeikasgassen is essentieel om de opwarming van de aarde te beperken. 
Om dit doel te bereiken heeft de EU een regeling vastgesteld voor de handel in 
emissierechten.

Volgens de Europese Commissie11 vormt ‘de directe uitstoot van luchtvaart on-
geveer 3% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU’. ‘Iemand die van 
Londen naar New York en terug vliegt veroorzaakt ongeveer evenveel uitstoot als 
de gemiddelde persoon in de EU die zijn huis een heel jaar lang verwarmt’. De 
Commissie wijst ook op het feit dat ‘de grote meerderheid van die uitstoten veroor-
zaakt wordt door internationale vluchten’. Tegen 2020 zal de uitstoot veroorzaakt 
door internationale luchtvaart ongeveer 70% hoger zijn dan in 2005. 

9. Court of Appeal (Civil Division), arrest in ZZ v Secretary of State [2014] EWCA Civ 7, para. 23.
10. Gevoegde zaken C-584/10 P, C-593/10 P en C-595/10 P, Commissie/Kadi, EU:C:2013:518.
11. Europese Commissie, ‘Reducing emissions from aviation’, beschikbaar op: <http://ec.europa.eu/

clima/policies/transport/aviation/index_en.htm >

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   378 22/02/2016   18:35:07



379

Het Hof van Justitie van de Europese Unie in een veranderende Wereld
 

Daarom heeft de Uniewetgever richtlijn 2008/101 aangenomen, waarin wordt be-
paald dat, vanaf 1 januari 2012, de luchtvaart ook onderworpen is aan de EU rege-
ling in verband met emissierechten.12 Luchtvaartmaatschappijen moeten dus over 
broeikasgasemissierechten beschikken om vluchten te verzorgen die vertrekken uit 
of aankomen in een EU luchthaven. Dit betekent bijvoorbeeld dat een vliegtuig 
dat zich van New York naar Parijs begeeft, emissierechten nodig heeft voor de 
broeikasgassen die gedurende de hele vlucht uitgestoten worden, inclusief de gas-
sen die boven de Verenigde Staten en de volle zee worden uitgestoten. Nu is het 
wel zo dat een aanzienlijk deel van die emissierechten gratis wordt toebedeeld aan 
de luchtvaartmaatschappijen. Toch wordt ongeveer 15% van de emissierechten bij 
opbod verkocht. Er hangt dus voor de luchtvaartmaatschappijen een prijskaartje 
vast aan richtlijn 2008/101.

In Air Transport Association of America13 vochten meerdere in de Verenigde Staten 
en Canada gevestigde luchtvaartmaatschappijen en verenigingen de maatregelen 
aan die door het Verenigd Koninkrijk waren genomen om richtlijn 2008/101 uit te 
voeren. De High Court verwees de zaak naar het HvJ in toepassing van de Foto-
Frost rechtspraak14. De verzoekers stelden immers dat richtlijn 2008/101 onver-
enigbaar was met het Verdrag van Chicago, het Kyoto Protocol, de ‘Open Skies’-
Overeenkomst en de beginselen van het internationaal gewoonterecht. 

Het HvJ deelde deze analyse niet en bevestigde de wettigheid van richtlijn 2008/101 
die volgens het HvJ in overeenstemming is met de internationaalrechtelijke ver-
plichtingen die de EU binden. 

Ik zou hier de nadruk willen leggen op het aspect van het arrest dat betrekking heeft 
op het internationaal gewoonterecht. Volgens verzoekers bracht richtlijn 2008/101 
onwettige extraterritoriale gevolgen met zich mee omdat de regeling van handel in 
emissierechten toepasselijk was op het hele traject van vluchten die aankwamen in 
of vertrokken uit het grondgebied van de EU. Deze gevolgen waren, volgens ver-
zoekers, onverenigbaar met vier basisbeginselen van het internationaal gewoonte-
recht, namelijk (1) dat elke staat volledige en uitsluitende soevereiniteit heeft over 
het luchtruim boven zijn grondgebied, (2) dat geen enkele staat rechtsgeldig kan 
beweren dat welk deel dan ook van de volle zee aan zijn soevereiniteit onderwor-
pen is, (3) dat elk vliegtuig vrij is om over de volle zee te vliegen en (4) dat elk 
vliegtuig dat boven de volle zee vliegt in principe enkel onderworpen is aan het 
recht van de vlaggenstaat.

Het HvJ onderzocht vooreerst of de vier ingeroepen beginselen deel uitmaken van 
het internationaal gewoonterecht. Met verwijzingen naar in het bijzonder Artikel 

12. Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijzi-
ging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor 
de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, [2009] Publ. L 8/3.

13. Zaak C-366/10 Air Transport Association of America (ATAA) e.a., EU:C:2011:864.
14. Zaak 314/85 Foto-Frost, EU:C:1987:452.
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1 van het Verdrag van Chicago, oordeelde het HvJ dat de eerste drie beginselen 
inderdaad moeten worden beschouwd als de uitdrukking van ‘de huidige stand van 
het internationale gewoonterecht van de zee en de lucht’.15 Daarentegen oordeelde 
het HvJ dat het beginsel van internationaal gewoonterecht dat stelt dat een vaartuig 
op volle zee in principe enkel onderworpen is aan het recht van de vlaggenstaat,16 
niet per analogie kan worden uitgebreid tot vliegtuigen die boven de volle zee 
vliegen.17

Vervolgens stelde het HvJ vast onder welke voorwaarden beginselen van het in-
ternationaal gewoonterecht als maatstaf kunnen dienen bij een geldigheidstoetsing 
van secundair Unierecht. Zoals advocaat-generaal Kokott opmerkte was het de 
eerste keer dat de de directe werking van het internationaal gewoonterecht werd 
opgeworpen voor het HvJ.18 

Volgens het HvJ kunnen de drie betrokken beginselen van internationaal gewoon-
terecht slechts directe werking hebben indien aan twee voorwaarden is voldaan. 
Ten eerste, vermits de beginselen tot doel hebben de soevereiniteit van staten te be-
schermen, kan enkel op deze beginselen worden gesteund om de bevoegdheid van 
de EU in vraag te stellen, dat wil zeggen om te onderzoeken of de EU inbreuk heeft 
gemaakt op de soevereine rechten van derde landen. Ten tweede moet de betrokken 
handeling waarvan wordt aangevoerd dat ze onverenigbaar is met de beginselen 
van het internationaal gewoonterecht, in casu richtlijn 2008/101, ‘de rechten [kun-
nen] aantasten die de justitiabele aan het recht van de Unie ontleent, of voor hem 
verplichtingen naar dit recht [kunnen] doen ontstaan.’19 Aangezien beginselen van 
internationaal gewoonterecht niet even nauwkeurig zijn als een bepaling van een 
internationale overeenkomst, is de rechterlijke toetsing beperkt tot de vraag ‘of de 
instellingen van de Unie door vaststelling van de betrokken handeling blijk hebben 
gegeven van een kennelijk onjuiste beoordeling van de voorwaarden voor toepas-
sing van die beginselen’.20 

In deze zaak oordeelde het HvJ dat de twee voorwaarden om directe werking te 
verlenen aan de betrokken beginselen van internationaal gewoonterecht vervuld 
waren. Immers, verzoekers steunden op deze beginselen om te stellen de EU rege-
ling onwettige extraterritoriale gevolgen veroorzaakte. Daarenboven schiep richt-
lijn 2008/101 verplichtingen voor de verzoekers: ze moesten inderdaad over emis-
sierechten beschikken om vluchten naar en van de EU uit te baten.

Ten gronde oordeelde het HvJ evenwel dat de Uniewetgever geen onjuiste beoor-
deling had begaan van de beginselen van internationaal gewoonterecht. De EU 

15. Zaak C-366/10 Air Transport Association of America (ATAA) e.a., EU:C:2011:864, para. 104.
16. Zaak C-286/90 Poulsen en Diva Navigation, EU:C:1992:453, para. 22.
17. Zaak C-366/10 Air Transport Association of America (ATAA) e.a., EU:C:2011:864, para. 106.
18. Opinie van Advocaat Generaal Kokott in Air Transport Association of America e.a., C-366/10, 

EU:C:2011:637, para. 109.
19. Zaak C-366/10 Air Transport Association of America (ATAA) e.a., EU:C:2011:864, para. 107.
20. Ibid., para. 110 (nadruk toegevoegd).
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regeling is in principe niet van toepassing op vluchten vanuit derde staten die bo-
ven andere derde staten, de volle zee, of boven het luchtruim van lidstaten vliegen. 
De EU regeling is immers slechts toepasselijk indien een vliegtuig een vlucht ver-
zorgt naar of vanaf een op het grondgebied van een lidstaat gelegen luchthaven.21 
Volgens het HvJ laten de beginselen van internationaal gewoonterecht toe dat de 
EU milieuwetgeving aanneemt die de luchtvervuiling in de lidstaten vermindert, 
zelfs wanneer de vervuiling haar oorsprong vindt in een gebeurtenis die zich ten 
dele buiten het grondgebied van de lidstaten afspeelt.22 

Air Transport Association of America is dus een fundamenteel arrest omdat wordt 
erkend dat beginselen van internationaal gewoonterecht rechtstreekse werking 
kunnen hebben en de bevoegdheid van de EU om bepaalde maatregelen te nemen 
kan inperken.

Recent nog – en buiten de context van het milieurecht – besliste de High Court 
om een prejudiciële vraag aan het HvJ voor te leggen die de geldigheid van de 
EU-Marokko Associatieovereenkomst en de EU-Marokko visserijovereenkomst in 
vraag stelt met verwijzing naar het internationaal publiekrecht.23 Verzoeker in deze 
zaak beweert dat deze overeenkomsten niet garanderen dat de opbrengsten uit de 
exploitatie van grondstoffen in de Westelijke Sahara toekomen (of enkel toekomen) 
aan de inheemse bevolking, d.w.z. de Sahrawi. De Europese Commissie zou een 
kennelijke beoordelingsfout hebben begaan door die overeenkomsten te onder-
handelen zonder de raadpleging en goedkeuring van de Sahrawi en hun erkende 
vertegenwoordigers. Dit nalaten is, naar mening van de verzoeker, strijdig met het 
beginsel van zelfbeschikking uit het internationaal publiekrecht.

Twee maanden nadat de High Court besliste deze prejudiciële vraag te stellen aan 
het HvJ, deed het Gerecht uitspraak in de zaak Polisario Front/Raad,24 waarin het 
Gerecht het Besluit van de Raad 2012/497 over het sluiten, in naam van de EU, van 
het Protocol tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko met betrekking 
tot visserijrechten25 heeft vernietigd, voor zover het toepasselijk is op de Westelijke 
Sahara. In dit arrest oordeelde het Gerecht dat de Raad had moeten onderzoeken of 
het besluit nadelige gevolgen had voor de Sahrawi. Die verplichting gaat volgens 

21. Ibid., para. 127.
22. Ibid., para. 129.
23. High Court (Queen’s Bench Division), uitspraak in R. (on the application of Western Sahara Cam-

paign UK) v HMRC and DEFRA [2015] EWHC 2898 (Admin).
24. Zaak T-512/12 Front Polisario/Raad, EU:T:2015:953.
25. Besluit van de Raad van 8 maart 2012 inzake de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een 

briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliserings-
maatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouw-
producten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de 
bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associ-
atie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het 
Koninkrijk Marokko, anderzijds, [2012] Publ. L 241/2.
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het Gerecht terug op het feit dat de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke 
Sahara niet wordt erkend door de internationale gemeenschap. 

III.  Uitkeringstoerisme

De economische crisis heeft sommige lidstaten gedwongen om in hun overheids-
uitgaven te snoeien. Dit betekent vaak dat in bepaalde lidstaten sociale uitkeringen 
drastisch werden verlaagd. Dit kan leiden tot ‘uitkeringstoerisme’, d.w.z. een situ-
atie waarbij EU burgers die noch economisch actief zijn, noch financieel onaf-
hankelijk, naar een andere lidstaat reizen in de hoop er van sociale uitkeringen te 
genieten die gunstiger zijn dan de uitkeringen in hun thuisland.

Hier zou ik twee zaken willen bespreken – Dano en Alimanovic26 – die deze pro-
blematiek betreffen. De arresten van het HvJ in beide zaken bevestigen dat hoewel 
EU burgers een recht op vrij verkeer hebben, de uitoefening van dit recht door de 
EU wetgever aan bepaalde grenzen werd onderworpen. Uit richtlijn 2004/38 blijkt 
immers duidelijk dat EU burgers hun recht van vrij verkeer niet kunnen uitoefenen 
op een wijze die ertoe zou leiden dat ze ‘tijdens het begin van hun verblijfspe-
riode [een] onredelijke belasting vormen voor het socialebijstandsstelsel van het 
gastland’27

Dano was een economisch niet actieve Roemeense vrouw die naar Duitsland 
kwam wonen en daar aanspraak maakte op dezelfde sociale uitkeringen als waarop 
de onderdanen van het gastland recht hadden.

Nu is het wel zo dat artikel 24, lid 1 van richtlijn 2004/38 het beginsel van non-dis-
criminatie op grond van nationaliteit verwoordt.28 Maar volgens het HvJ moet deze 
bepaling zo worden uitgelegd dat een EU burger ‘zich er alleen op kan beroepen 
gelijk te worden behandeld als een onderdaan van het gastland [wat betreft sociale 
bijstand] indien zijn verblijf op het grondgebied van het gastland voldoet aan de 
voorwaarden van richtlijn 2004/38’.29 

Dano, die langer dan drie maanden maar korter dan vijf jaar in het gastland had 
verbleven, genoot niet van een geldig verblijfsrecht onder richtlijn 2004/38 juist 
omdat ze niet over voldoende bestaansmiddelen beschikte. Ze kon dus niet van so-
ciale bijstand genieten op grond van het Unierecht.30 De ongelijke behandeling tus-
sen EU burgers in de situatie van Dano en de Duitse onderdanen is gerechtvaardigd 
omdat ze is gegrond op het door de Uniewetgever in de richtlijn gelegde verband 

26. Zaak C-333/13 Dano, EU:C:2014:2358; zaak C-67/14 Alimanovic, EU:C:2015:597.
27. Zie Considerans 10 van richtlijn 2004/38.
28. Zaak C-67/14 Alimanovic, EU:C:2015:597, para. 62 en 63.
29. Ibid., para. 69 (nadruk toegevoegd).
30. Ibid., para. 73.
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tussen enerzijds het vereiste van voldoende bestaansmiddelen als verblijfsvoor-
waarde en anderzijds de wens om een onredelijke belasting van het socialebij-
standsstelsel van de lidstaten te voorkomen.31 

Een lidstaat kan dus sociale uitkeringen weigeren aan economisch niet-actieve 
burgers van de Unie die hun recht van vrij verkeer uitoefenen met als enig doel 
sociale uitkeringen in een andere lidstaat te genieten terwijl zij niet over voldoende 
bestaansmiddelen beschikken om in aanmerking te komen voor een verblijfsrecht. 

De zaak Alimanovic,32 ook een Duitse prejudiciële verwijzing, betrof twee Zweed-
se onderdanen die in Duitsland in tijdelijke banen hadden gewerkt nadat ze naar dit 
land waren verhuisd. Ze werden werkloos in mei 2011 voordat ze een permanent 
verblijfsrecht hadden verworven. In mei 2012 oordeelde de Duitse overheid dat 
de twee Zweedse onderdanen niet meer onder het statuut van ‘werknemer’ vielen 
in de zin van richtlijn 2004/38 en dus niet langer van sociale uitkeringen konden 
genieten in Duitsland. 

De prejudiciële vraag betrof de interpretatie van het discriminatieverbod van ar-
tikel 24 van richtlijn 2004/38. De verwijzende rechter wenste te weten of deze 
bepaling er zich tegen verzet dat een regeling van een gastland die onderdanen van 
andere lidstaten die op het grondgebied van het gastland op zoek zijn naar werk, 
uitsluit van het recht op bepaalde sociale uitkeringen terwijl die uitkeringen wel 
zijn gewaarborgd voor de eigen onderdanen die zich in dezelfde situatie bevinden.

Het HvJ herinnerde er vooreerst aan dat uit Dano volgt dat een burger van de Unie, 
wat betreft sociale bijstand alleen recht heeft om gelijk te worden behandeld als 
een onderdaan van het gastland, indien zijn verblijf op het grondgebied van het 
gastland voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2004/38.33

In tegenstelling tot Dano, genoten de EU burgers in de zaak Alimanovic wel van 
een wettig verblijfsrecht in Duitsland. Richtlijn 2004/38 kent immers een verblijfs-
recht toe aan werkzoekenden.34 Met dit verblijfsrecht gaat, in principe, een recht 
tot gelijke behandeling met onderdanen van het gastland samen.35 Dit volgt uit 
artikel 24, lid 1, van richtlijn 2004/38. Ik zeg wel in principe want artikel 24, lid 
2, bevat enkele uitzonderingen op deze verplichting om EU burgers wat betreft 
sociale bijstand gelijk te behandelen. En één van deze uitzonderingen betreft pre-
cies werkzoekenden die nog geen permanent verblijfsrecht genieten in het gast-
land.36 Iemand die werkloos wordt, wordt krachtens de richtlijn wel nog gedurende 
zes maand beschouwd als een werknemer en kan in deze hoedanigheid aanspraak 

31. Ibid., para. 77.
32. Zaak C-67/14 Alimanovic, EU:C:2015:597.
33. Ibid., para. 48 – 50.
34. Artikel 14, lid 4, b.
35. Zaak C-67/14 Alimanovic, EU:C:2015:597, para. 57.
36. Ibid., para. 52 – 57.
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maken op sociale bijstand. Moeder en dochter Alimanovic waren werkzoekenden 
die al langer dan zes maanden werkloos waren. Ze hadden dus niet langer meer het 
statuut van werknemer en konden in Duitsland als werkzoekende niet langer een 
recht laten gelden op sociale bijstand op grond van het Unierecht. 

*   * 
*

Ik zou een laatste opmerking willen maken betreffende de rol van nationale rech-
ters bij de ontwikkeling van de rechtspraak van het HvJ. Zoals de vermelde zaken 
aantonen stellen nationale rechters prejudiciële vragen die inhaken op belangrijke 
maatschappelijke veranderingen. Dankzij deze constructieve dialoog tussen nati-
onale rechters en het HvJ, gegrond op wederzijds respect en vertrouwen, kan de 
rechtspraak van het HvJ zich verder verfijnen in het licht van deze maatschappe-
lijke veranderingen.
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I.  Inleiding 

1. De praktizijn is vertrouwd met de afwikkeling en de (erfrechtelijke of testamen-
taire) devolutie van een klassieke, analoge, nalatenschap.1 De digitalisering van het 
dagelijkse leven werpt echter nieuwe vragen op. Wat laat een homo digitalis na aan 
zijn erfgenamen? Wie zijn de erfgenamen van de sociale media- en e-mailaccount 
van de erflater? Zal een digitale bibliotheek op dezelfde wijze vererven als een 
klassieke bibliotheek? Aan wie komen de geldelijke tegoeden op een Paypal-ac-
count toe? Hoe vererven de foto’s van een professionele kunstfotograaf die zich op 
Dropbox of elders in de cloud bevinden? Vererven de virtueel opgebouwde gelden 
in de online game World of Warcrafts of Second Life? Wat met een winstgevende 
website of webshop indien de erfgenamen niet op de hoogte waren en de verlen-
ging van de hosting is gekoppeld aan een reeds gedeactiveerde mastercard van de 
erflater? 

Centraal rijst de vraag of het klassieke erfrecht richtingaanwijzers kan bieden voor 
het vraagstuk van de digitale nalatenschap? Eind 2015 heeft een Duitse rechtbank 
voor het eerst moeten oordelen over de vererving van een sociale netwerkaccount.2 
De rechtbank maakte gewag van een noodzakelijke behandeling naar analogie: zo 
overwoog de rechtbank dat een onderscheid in behandeling tussen de analoge en 
digitale nalatenschap zou leiden tot een ongerechtvaardigde verschil in behande-
ling tussen brieven en dagboeken die dan wel vererfbaar zouden zijn en e-mails of 
private berichten op een sociale netwerkaccount die dat niet zouden zijn. 

2. Deze bijdrage verkent in een eerste luik het terrein van de digitale nalatenschap 
en tracht een aantal concepten te duiden. In het tweede luik wordt onderzocht of 
het klassieke erfrecht (verervingsregels, erfopvolging, nalatenschapsafwikkeling) 
onverkort van toepassing is op de digitale nalatenschap. Of noopt de digitalisering 
van het vermogen van een erflater tot een wijziging van de erfrechtelijke regels? 
Een derde deel focust op een aantal complicerende factoren binnen de digitale 
nalatenschapsafwikkeling. De bijdrage eindigt met een positieve reflectie: welke 
bestaande instrumenten kunnen worden ingezet om een digitale nalatenschapsplan-
ning op te maken?

3. Hoewel de digitale nalatenschap niet alleen de regels van het erfrecht betreft, 
maar ook andere uiteenlopende rechtsgebieden aan de orde zijn (nl. privacyrecht, 
verbintenissenrecht, goederenrecht, familie- en personenrecht, familiaal vermo-
gensrecht, intellectuele eigendomsrecht, consumentenbescherming, internationaal 
privaatrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht), beperkt deze bijdrage zich in hoofdorde 
tot het erfrecht. 

1. Deze tekst vormt een geüpdatete, gecompileerde en licht gewijzigde bewerking van volgende twee 
bijdragen: E. Adriaens, “Digitale nalatenschap. Terreinverkenning en wegmarkering”, NjW, 2015, 
218 e.v.; E. Adriaens “De erfrechtelijke nalatenschap 2.0: digitaal en sociaal” in E. Wauters, P. 
Valcke en E. Lievens (eds.), Sociale media anno 2015, Intersentia (Antwerpen), p 321 e.v

2. DE: LG Berlin 17 december 2015,  – 20 O 172/15, BeckRS 2015, 20953.
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II.  De digitale nalatenschap: terra incognita?

§1.  Digitalisering maatschappij

4. Onze dagdagelijkse maatschappij is compleet gedigitaliseerd, dit behoeft weinig 
woorden noch voorbeelden. Daarnaast wordt elke IT-gebruiker getroffen met één 
zekerheid: vroeg of laat gaat men als gebruiker offline. In België is er vooralsnog 
weinig aandacht voor de problematiek van de digitale nalatenschap in de rechtsli-
teratuur3 met uitzondering van een aantal commerciële initiatieven en algemene 
persberichten4. Dit staat in contrast met heel wat andere rechtsstelsels.5

Misschien is het gebrek aan interesse te verklaren vanuit demografisch oogpunt? 
Thans zijn het vooral de silver surfers (internetgebruikers ouder dan 50) die over-
lijden. Zij zijn net de internetpopulatie die in beginsel slechts een beperkt aantal 
digitale data creëren. De vraag naar wat er met de digitale data en accounts gebeurt 
na overlijden, zal prangender worden bij het overlijden van de digital immigrants 

3. E. Adriaens, “Digitale nalatenschap. Terreinverkenning en wegmarkering”, NjW, 2015, 218 e.v.; 
E. Adriaens “De erfrechtelijke nalatenschap 2.0: digitaal en sociaal” in E. Wauters, P. Valcke en E. 
Lievens (eds.), Sociale media anno 2015, Intersentia (Antwerpen), p 321 e.v.; en zeer bondig: R. 
Barbaix en A.L. Verbeke, Beginselen Erfrecht, Brugge, die Keure, 2013, 8, nr. 15 in fine. 

4. Zie o.a. recent in een reportage van het duidingsprogramma Terzake: “Wat met mijn digitale erfe-
nis”, 27 januari 2016, www.canvas.be; E. Raspoet, “Het virtuele leven na de dood. Eeuwig leven 
op facebook.”, Knack 8 oktober 2014, 62; K. Swartenbroux, “Het leven en de dood op het internet. 
Voor altijd in de wolken”, Knack Weekend 29 oktober 2014, 29-32.

5. DE: oa. M. Brinkert, M. Stolze, J.Heidrich, “Der Tod und das soziale Netzwerk“ ZD 2013, 153-
157; F. Deusch, „Digitales Sterben: Das Erbe im Web 2.0“, ZEV 2014, 2-8; K. Brisch, M. Müller-ter 
Jung, „Digitaler Nachlass – Das Schicksal von E-Mail- und De-Mail-Accounts sowie Medien-
center-Inhalten”, CR 2013, 446-455; K. Dopatka, „Digitaler Nachlass – Der Umgang mit elek-
tronischen Daten nach dem Tod“, NJW-aktuell 2010/49, 14-16; S. Gloser, „‘Digitale Vorsorge‘ in 
der notariellen Praxis“, DNotZ 2015, 4; S. Gloser, „‘Digitale Erblasser‘ und ‚digitale Vorsorge-
fälle‘ – Herausforderungen der Online-Welt in der notariellen Praxis – Teil 1“, MittBayNot 2016, 
12; S. Herzog, “Der digitale Nachlass – ein bisher kaum gesehenes und häufig missverstande-
nes Problem“, NJW 2013, 3745-51; T. Hören, „Der Tod und das Internet – Rechtliche Fragen zur 
Verwendung von E-Mail- und WWW-Accounts nach dem Tode des Inhabers“, NJW 2005, 2113-
2117; B. Klas, Ch. Mohrke-Sobolewski, „Digitale Nachlass –Erbenschutz trotz Datenschutz“, NJW 
2015, 3473; R. Podszun, „Rechtsnachfolge beim digitalen Nachlass“, GWR 2016, 37 (noot onder 
LG Berlin 17 december 2015); A. Steiner en A. Holzer, „Praktische Empfehlungen zum digitalen 
Nachlass“, ZEV 2015, 262; FR: A. Bensoussan, „Vers la consécration de l’identité numérique“, 
GdP 2011/113, 3; J. Groffe „Le mort numérique“, R. Dalloz 2015, 1609 e.v.; NL: V. Hartkamp, „De 
digitale nalatenschap. Is er een digitaal leven na de dood?“, NJB 2013/39, 2746-50; F. M. H. Hoens, 
„Wat te doen met de digitale nalatenschap“, ET 2010/40; L. Van der Geld, “De executeur in een 
nalatenschap met bitcoins en ‘andere digitale bezittingen’”, TE 2014/6, 122; E. Visser, “Who owns 
your bits when you die?”, Computerrecht 2007, 113; CH: E. Brucker-Kley, T. Keller, L. Kurtz e.a., 
Sterben und Erben in der digitalen Welt – Von der Tabuisierung zur Sensibilisierung. Crossing Bor-
ders, Zürich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, 2013, 114 p.; H. R. Kunzle, “Digitaler Nachlass 
nach schweizerischem Recht”, Successio 2015, 39. Deze verwijzingen vormen tevens de beknopte 
bibliografie van deze bijdrage. Verwijzingen naar Amerikaanse rechtsleer worden in de loop van de 
tekst opgenomen. Elektronische bronnen werden geconsulteerd d.d. 31 januari 2016.
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(internetgebruikers geboren na 1960 en voor 1980) en vooral van de digital natives 
(internetgebruikers geboren na 1980). 6

Het lage bewustzijn van de IT-gebruikers over de toekomst van hun data strookt 
niet met de immense proportie aan digitale data die men creëert en bezit, en de 
emotionele waarde die men eraan hecht. Uit een recente kleinschalige peiling over 
de nalatenschap van de Belg blijkt dat de emotionele bezittingen (persoonlijke her-
inneringen, boodschappen onder de vorm van foto’s, filmpjes, digitale profielen en 
e-mailcommunicatie) als “het meest dierbare bezit” worden gepercipieerd (64%), 
meer dan het klassieke vermogen (50%)7.

5. De digitale nalatenschap brengt nochtans grote uitdagingen met zich mee.8 De 
relevantie van de digitale bestanddelen binnen de afwikkeling van de nalatenschap 
is ook meervoudig: de goederen kunnen een monetaire waarde hebben, ze kunnen 
auteursrechtelijk beschermd zijn, een persoonlijkheidsrecht uitmaken of een emoti-
onele waarde hebben. In tweede orde kunnen deze digitale bestanddelen bovendien 
essentieel zijn om het vermogen, maar ook kennissen of eventuele niet traceerbare 
erfgenamen of legatarissen van de overledene kenbaar te maken. Deze digitale 
documenten en gegevens kunnen ook nuttig zijn ter interpretatie van onduidelijke 
testamentaire bepalingen of ter kennisname van bepaalde verbintenissen9.

§2.	 	Proeve	van	definitie

6. Er bestaat tot op heden geen algemeen aanvaarde definitie van de digitale nala-
tenschap. De digitale nalatenschap is dan ook een complex gegeven. Elke IT-ge-
bruiker creëert voortdurend – zij het vaak onbewust – zelf digitale gegevens, zowel 
offline op de eigen hardware, als online. Het omvat ook meer dan een digitaal ver-
mogen, het handelt ook om een wirwar van extra-patrimoniale zaken, zogenoemde 
niet-overdraagbare rechten10… Daarom wordt hier de term “digitaal persoonlijk 
product” gehanteerd, een begrip dat voldoende ruim is: het slaat op alles wat de IT-
gebruiker nalaat. Het is bovendien een term zonder juridisch gekende connotaties. 

6. Voor de oorsprong van deze termen: M. Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants –Part one”, 
On the Horizon 2001, vol. 9, nr. 5, 1-6.

7. Deze peiling werd uitgevoerd door Ivox in opdracht van Delta Lloyd Life bij 500 Belgen en be-
kendgemaakt in een persbericht van 8 oktober 2012. Gelet op het mogelijk commercieel karakter 
en beperkte aantal respondenten, moet deze peiling met kritische voorzichtigheid benaderd worden. 
Niettemin heeft dit onderzoek enige indicatieve waarde.

8. DE: Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch die Ausschüsse Erbrecht, Informations-
recht und Verfassungsrecht zum Digitalen Nachlass (34/2013). FR: F. Luzu,  « Le notaire 2.0 ou 
comment éviter l’Uberisation du notariat? », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 2015, 
1195 

9. Zie ook: DE: S. Scherer, Münchener Anwaltshandbuch Erbrecht, München, C.H.Beck, 2014, rn. 
31.

10. Zie zeer uitvoerig: USA: N. M. Banta, “Inherit the cloud: the role of private contracts in distributing 
or deleting digital assets at death”, Fordham Law Review 83/2014, 799-854.
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7. Het digitaal persoonlijk product van de IT-gebruiker-erflater omvat nagenoeg 
de volledige digitale werkelijkheid. Grosso modo kunnen in het digitaal persoon-
lijk product vijf inhoudelijke, contextgebonden, componenten van data worden 
onderscheiden: (1) documenten die op de hardware in een offline context worden 
opgemaakt, (2) sociale media en online-inhoud die door de IT-gebruiker werd ge-
creëerd, (3) communicatie, (4) elektronische handel en transacties en (5) online 
lezen, online gaming en online leefwerelden11. 

Het digitaal persoonlijk product wordt post mortem diens digitale nalatenschap, 
naast de eeuwenlange gekende klassieke nalatenschap. Hierna wordt nagegaan hoe 
deze afzonderlijke componenten zullen vererven, aan de hand van gekende juridi-
sche kwalificaties.12 

III.  De digitale nalatenschapsafwikkeling: nihil novi sub 
sole?

8. In beginsel is het klassieke erfrecht onverkort van toepassing op de digitale na-
latenschap.13 Tot de klassieke nalatenschap behoren echter uitsluitend de patrimo-
niale rechten en schuldvorderingen, met uitzondering van de goederen, de rechten 
en schulden die uitdoven door het overlijden omwille van het persoonsgebonden 
karakter14. Gelet op het wijd verbreide digitale landschap en de participaties daarin 
van elke IT-gebruiker moet aan de digitale nalatenschap een groter bereik wor-
den toegekend. Niet alleen de louter klassieke patrimoniale rechten, maar ook de 
extra-patrimoniale en de persoonlijkheidsrechten moeten worden ingesloten in de 
digitale nalatenschap. 

11. Voor een omvangrijker overzicht: CH: E. Brucker-Kley, T. Keller, L. Kurtz e.a., Sterben und Erben 
in der digitalen Welt – Von der Tabuisierung zur Sensibilisierung. Crossing Borders, Zürich, vdf 
Hochschulverlag AG an der ETH, 2013, 12-13; USA: L. Edwards en E. Harbinja, “Protecting post-
mortem privacy: reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world”, Cardazo 
Arts & Entertainment 2013, 32/1, 104-05.

12. Verschillende toepassingen uit onderdeel III zijn ontleend aan het Zwitsers onderzoek waarnaar in 
voetnoot 1 wordt verwezen.

13. De saisineregeling bij de digitale nalatenschap (ab intestato of a testato) is ook identiek aan de 
saisine bij de klassieke vererving: de saisine-gerechtigde erfgenamen worden in het bezit gesteld 
van de goederen, de digitale data en vermogensbestanddelen incluis. Hierbij is het belangrijk op te 
merken dat de erfgenamen tijdig (d.i. zo snel mogelijk) moeten handelen binnen de digitale context: 
veel e-dienstaanbieders voorzien immers in een deactivatie-regel na een inactiviteitperiode waar-
door de account definitief wordt afgesloten.

14. R. Dekkers en H. Casman, Handboek Burgerlijk Recht, IV, Huwelijksstelsels, erfrecht en giften, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 253, nr. 375.
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§1.  Patrimoniale rechten en schuldvorderingen

9. Patrimoniale rechten en schuldvorderingen zijn wijdverspreid binnen de digitale 
werkelijkheid. Men denke hier in de digitale context aan de e-financiën: e-banking, 
e-verzekeringen, e-betalingen met o.a. afrekeningen en tegoeden (bijv. Paypal of 
facturen van een telecommunicatiemaatschappij en elektriciteitsleveranciers), aan-
delen of effectendossiers die uitsluitend online consulteerbaar zijn of betalingsmid-
delen die exclusief online bestaan (bijv. bitcoins15). In het kader van e-government 
zijn er ook veel online-applicaties (bijv. Tax-on-web). Daarnaast is er het aspect 
van de online shopping (bijv. Ebay, Amazon), het online boeken van reizen (bijv. 
Booking.com) en transport dat vaak gepaard gaat met een loyality-systeem (bijv. 
vliegtuigtickets waarbij online Airmiles kunnen worden opgebouwd). Een bijko-
mende component van de patrimoniale rechten betreft de vrijetijdsbesteding: het 
verlengen van lidmaatschappen van verenigingen of serviceclubs, maar ook on-
line gaming waarin (soms indirect) een virtueel vermogen wordt opgebouwd (bijv. 
World of Warcraft, Farmville) of een volledig virtueel alledaags leven incl. (onroe-
rend en roerend) vermogen (bijv. Second Life) of een goksite of pokerapplicatie 
waarbij men over tegoeden kan beschikken. Ook de aankoop van e-books (bijv. 
Amazon, Kindle, Scribd), muziek (bijv. Itunes, Spotify) of films en tv-program-
ma’s (bijv. Netflix) behoren tot deze categorie. Daarnaast is er het aspect van het 
digitaal opslaan van data in de cloud (bijv. Dropbox, iCloud (Apple), Google drive, 
Amazon S3). Misschien economisch nog belangrijker zijn de domeinnaamrechten 
en of contracten met reclamebedrijven bij een blog. 

Analoog met het klassieke erfrecht komen de patrimoniale rechten en schuldvor-
deringen toe aan de erfgenamen volgens de wettelijke devolutie (artt. 723 BW j° 
731 e.v. BW)16. Dit geldt ook voor de toegang (codes en paswoorden) tot financiële 
en patrimoniale gegevens17. In beginsel volgen de erfgenamen de persoon van de 
erflater op als zijn rechtsopvolgers. In die zin hebben zij het recht om bepaalde 
schuldvorderingen te laten voldoen, om het herroepingrecht bij aankoop op afstand 
in te roepen18 etc. Let wel: heel veel e-dienstaanbieders bedingen dat hun diensten 
persoonlijk en niet overdraagbaar zijn (cf. infra).

§2.  Auteursrechten 

10. In een aantal gevallen voorziet de wetgever in een specifieke afwijking op de 
erfopvolging, bijvoorbeeld voor het auteursrecht19 (artt. XI.166 §1 j° XI.171 Wet-
boek Economisch Recht). Het klassieke erfrecht is weliswaar op de auteursrechten 

15. B. Springael, “Bitcoins: het virtuele goud?”, TFR 2014/468, 759.
16. R. Barbaix en A.L. Verbeke, Beginselen Erfrecht, Brugge, die Keure, 2013, 8.
17. Ibid.
18. DE: A. Steiner en A. Holzer, „Praktische Empfehlungen zum digitalen Nachlass“, ZEV 2015, 265.
19. Zie uitgebreid : Ch. Declerck, Literaire en artistieke nalatenschap in het familiaal vermogensrecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 656 p.
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van toepassing, maar de wetgever laat de erflater daarbij soms nog de uitdruk-
kelijke keuze om anders te beschikken. Na het overlijden van de auteur blijft het 
auteursrecht gedurende zeventig jaar post mortem auctoris bestaan ten voordele 
van de persoon die hij daartoe heeft aangewezen (met inachtneming van het wet-
telijk voorbehouden erfdeel dat aan de erfgenamen toekomt of), indien dat niet is 
gebeurd, ten voordele van zijn erfgenamen of legatarissen conform de wettelijke 
devolutie.

De auteursrechtelijke regels zijn integraal van toepassing in de digitale context, 
ook binnen de sociale media20. Met het oog op de kwalificatie van auteursrechtelijk 
vermogen, is het evenwel noodzakelijk dat de digitale data aan een aantal voor-
waarden voldoen. Het werk moet worden uitgedrukt in een concrete vorm en moet 
voldoen aan de vereisten van originaliteit (als uitdrukking van een intellectuele 
inspanning en een weerspiegeling van de persoonlijkheid)21. 

Door deze vereisten zal in elk geval een beoordeling aan de hand van de noodzake-
lijke voorwaarden moeten gebeuren. Evenwel wordt het moeilijk verdedigbaar om 
een Facebookstatus, elke foto (bijv. Flickr, Instagram), muziek (bijv. Soundcloud 
en Myspace), presentatie (bijv. Slideshare, Prezi) of video (bijv. Youtube, Vimeo, 
Dailymotion), die door de IT-gebruiker online worden gepost of becommentarieerd 
of gedeeld, elk blogbericht (bijv. Wordpress, Tumblr, Blogger, Typepad), micro-
blog (Twitter) of bijdrage op een wiki (bijv. Wikipedia), als een auteursrechtelijk 
beschermd werk te beoordelen. Wat m.i. wel de intellectuele bescherming zal ge-
nieten, zijn de broncodes van software of de digitale kunstfoto’s van een fotograaf. 

§3.  Extra-patrimoniale rechten

11. Ook extra-patrimoniale rechten maken deel uit van het digitaal persoonlijk pro-
duct van een IT-gebruiker. Doordat de klassieke erfrechtelijke regels van het BW 
de extra-patrimoniale rechten niet viseren (artt. 711 BW e.v.), is er geen algemene 
wettelijke bepaling over wie deze rechten moet erven. Elders werd reeds bepleit 
dat een afzonderlijk regime voor extra-patrimoniale rechten, en verwantrechten 
in het bijzonder, de vererving verder zou compliceren aangezien veel digitale be-
standdelen en accounts een gemengd karakter hebben.22 Bovendien is het unieke 
karakter van een digitale video, foto(album), blog of e-mail relatief gelet op het 
gegeven dat hiervan telkens een identieke digitale kopie kan worden gemaakt voor 
elk van de naaste verwanten en andere belanghebbenden. Indien de erflater vreest 
dat deze data niet onderling zullen worden verspreid onder zij die dit wensen, kan 
hij daartoe een testamentuitvoerder gelasten (cf. infra). 

20. W.-J. Cosemans, “Auteursrechten en sociale media: hoeveel vrienden heeft Mr. Copyright?” in P. J 
Valgaeren, P. Valcke, E. Lievens, Sociale media, Antwerpen, Intersentia, 2013, 247 e.v.

21. Ibid.
22. E. Adriaens, “Digitale nalatenschap. Terreinverkenning en wegmarkering”, NjW, 2015, nr. 23.
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Deze extra-patrimoniale persoonsgebonden rechten (art. 1166 BW) kunnen zeer 
verscheiden zijn. Men denke hier aan het moreel auteursrecht, het recht op geheim 
van vertrouwelijke brieven van de erflater, het recht om over familiesouvenirs, 
-documenten en -portretten te beschikken (voor zover deze geen grote vermogens-
rechtelijke waarde hebben), …23

§4.  Persoonlijkheidsrechten

12. In het kader van digitale sociale media is de vraag naar vererving van de per-
soonlijkheidsrechten (het recht op privacy, het briefgeheim, de bescherming van 
afbeelding, het recht op eer en goede naam) van primordiaal belang. In beginsel 
dooft het persoonlijkheidsrecht uit bij het overlijden van de persoon en zullen deze 
rechten dus niet vererven omdat deze dermate nauw verbonden zijn met de persoon 
van de titularis dat deze vervallen bij diens overlijden24. 

In de digitale werkelijkheid zijn deze data en bezittingen, en de daaruit vloeiende 
rechten, vooral terug te vinden in de component communicatie die bestaat uit het 
aspect van e-mailing met online adresboek en contactenlijst (bijv. Gmail, Yahoo, 
Hotmail), internet-telefonie met online adresboek en contactenlijst (bijv. Skype 
en Skillio) of chat met een contactenlijst (bijv. Windows Life Messenger, Google 
Talk). Maar daarnaast zijn er de veel gefrequenteerde sociale netwerksites: pro-
fielen, contacten, posts, mededelingen, berichten, foto’s, video’s, links op sociale 
netwerken voor persoonlijk gebruik (bijv. Facebook, Myspace, Google+ ) of voor 
professioneel gebruik (bijv. LinkedIn). Op deze fora wordt een gigantische hoe-
veelheid van persoonlijke en vaak zeer vertrouwelijke informatie uitgewisseld of 
gedeeld.

Dit betekent niet dat de erfgenamen niet kunnen opkomen tegen post-mortem han-
delingen die een impact hebben op de ante-mortem persoonlijkheid. Men denke 
bijvoorbeeld aan de publicatie van een afbeelding van tijdens het leven of aan 
onthullingen over iemands privéleven die zijn reputatie kunnen schaden25. Bij een 
inbreuk kan een beroep gedaan worden op de eerbiediging van het privéleven van 
de erfgenamen, de bescherming van de familiale privacy of het collectief-familiaal 
recht tot bescherming van de nagedachtenis26,27.

23. R. Dekkers en H. Casman, Handboek Burgerlijk Recht, IV, Huwelijksstelsels, erfrecht en giften, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 254-55.

24. F. Swennen, “Er is leven na de dood. Persoonlijkheidsrechten na overlijden”, TPR 2013, 1496, nr. 
12.

25. F. Swennen, “Er is leven na de dood. Persoonlijkheidsrechten na overlijden”, TPR 2013, 1494, nr. 
9.

26. L. Dierickx, Recht op afbeelding, Antwerpen, Intersentia, 2005, nr. 68
27. F. Swennen, “Er is leven na de dood. Persoonlijkheidsrechten na overlijden”, TPR 2013, 1509 e.v.
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III.  De complexiteit van de digitale nalatenschap : operae 
pretium 

13. Uit Zwitsers onderzoek blijkt dat er binnen elke erfrechtelijke digitale context 
steeds drie complicerende factoren aanwezig zijn28. Deze elementen dienen mee-
genomen te worden indien de erflater wenst te anticiperen op de moeilijkheden die 
gepaard kunnen gaan met de afwikkeling van zijn digitale nalatenschap.

14. Een eerste struikelblok is de eigendom en controle van de data29. Enerzijds is er 
de vraag welk recht de IT-gebruiker kan laten overgaan op zijn erfgenamen. Zoals 
bij de klassieke nalatenschap, kan ook bij de digitale nalatenschap een recht of zaak 
maar overgaan in de mate dat de IT-erflater zelf eigenaar of houder was. Verwerft 
een IT-gebruiker een eigendomsrecht of slechts een beperkt en niet-overdraagbaar 
gebruiksrecht? Dit laatste is trouwens het algemene concept van software as a ser-
vice: men verkrijgt een gebruiksrecht, maar wordt geen eigenaar.

15. Het vermogensstatuut van online data en diensten op het internet wordt thans 
volledig beheerst door de lex provider, dat zijn neerslag vindt in ellenlange contrac-
tuele bepalingen in de algemene voorwaarden die maar zelden door de IT-gebruiker 
worden gelezen maar wel op hem van toepassing zijn30. De e-dienstaanbieder zal in 
de algemene gebruikersvoorwaarden het bedongen gebruiksrecht verder inperken 
door te bepalen dat het om een persoonlijk, exclusief, tijdelijk en niet overdraag-
baar gebruiksrecht handelt. Dit is trouwens het quod plerumque fit. Men denke 
hierbij aan domeinnamen van webblogs digitale bibliotheken en digitale muziek-
collecties (bijv. iTunes)31 waarop men slechts een bijzonder beperkt gebruiksrecht 
kan verwerven, weze het tegen betaling. 

Maar al te vaak wordt in deze gebruikersvoorwaarden niet expressis verbis inge-
gaan op de gevolgen bij overlijden. Naast de vraag of men moet nadenken over een 
rechterlijke toetsing van deze contracten32, is het evident dat de IT-gebruiker hier-
over moet worden gesensibiliseerd. Zo moet men zich onder meer van de erfrech-
telijke relevantie van de contractuele verhouding bewust worden. Het verwerven 
van een gebruiksrecht dat exclusief en niet overdraagbaar is, impliceert thans dat 
dit recht niet kan overgaan op de erfgenamen. Zo kan een compact disk wel worden 

28. CH: E. Brucker-Kley, T. Keller, L. Kurtz e.a., Sterben und Erben in der digitalen Welt – Von der 
Tabuisierung zur Sensibilisierung. Crossing Borders, Zürich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, 
2013, 14-15.

29. Deze struikelblok is ontleend aan: CH: E. Brucker-Kley, T. Keller, L. Kurtz e.a., Sterben und Er-
ben in der digitalen Welt – Von der Tabuisierung zur Sensibilisierung. Crossing Borders, Zürich, 
vdf Hochschulverlag AG an der ETH, 2013, 14-15 en USA: E. Carrol en J. Romano, Your digital 
afterlife. When Facebook, Flickr and Twitter are your estate, what’s your legacy?, Berkeley, New 
riders, 2011, 77-79

30. J. Clinck, “Cloud computing-overeenkomsten en de aansprakelijkheid van cloud service providers: 
consument in de wolken?”, CJ 2014/4, nrs. 25-26.

31. J. Deene, “Mijn iTunes-collectie: gekocht of gehuurd”, Juristenkrant 2012, afl. 255, 16.
32. HvJ (Grote Kamer) nr. C-128/11, 3 juli 2012 (UsedSoft / Oracle).
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vererfd aangezien men eigenaar is van de cd zelf, maar kan hetzelfde iTunes-album 
niet vererven aangezien men slechts een ingeperkt gebruiksrecht heeft33. De digita-
le bibliotheek zal om dezelfde reden niet vererven, terwijl de klassieke bibliotheek 
wel toekomt aan de erfgenamen. 

16. Anderzijds is de vraag aan de orde in welke mate de IT-gebruiker eigenaar blijft 
van zijn eigen gecreëerde data. Zo wordt vaak een niet-exclusief en eeuwigdurend 
gebruiksrecht toegestaan aan de e-dienstaanbieder zelf, bijvoorbeeld bij Flickr (Ya-
hoo) op data (andere dan foto’s, video’s, grafieken of audio) en andere gegevens 
die de IT-gebruiker heeft openbaar gemaakt door deze online te delen. Daardoor 
kunnen bepaalde data blijven circuleren op het internet tegen de wens van de IT-
gebruiker, of de wens van zijn erfgenamen. Dit is ook zo voor foto’s en video’s 
gedeeld via Flickr of Facebook voor zolang de betrokken data of de account door 
de gebruiker niet is verwijderd.

17. Een tweede struikelblok is het gebrek aan kennis bij de achtergeblevenen34. Dit 
kan zowel toepasselijk zijn op het macroniveau van het internet as such (sociale 
netwerksites, online gaming, e-commerce,…), als op het microniveau van het vir-
tuele leven van de erflater. Met name de vraag: wie was de erflater online (cf. ava-
tar of nickname) en welke digitale diensten gebruikte hij (Paypal, data in de cloud, 
sociale media, elektronisch bankieren, eigenaar van een website of blog)? Hierdoor 
kan het zijn dat een persoon, hoewel hij al lang gestorven is, in een aantal van zijn 
digitale hoedanigheden toch verder leeft. Dit brengt ook mogelijks financiële ge-
volgen met zich mee (bijv. automatische verlenging van een (hosting-) abonnement 
of een verkoopverbintenis via eBay). 

18. Een derde struikelblok is het probleem van de toegang tot de digitale data35. 
Vaak wordt de afwikkeling van digitale nalatenschap bemoeilijkt door het feit dat 
de digitale data en het vermogen niet traceerbaar zijn, omdat de overleden IT-ge-
bruiker zich op het internet begaf onder een pseudoniem36. Zelfs als men weet op 
welke accounts, websitedomeinnamen en platformen de overleden actief was, blij-
ven veel internetdiensten afgeschermd door een login en een paswoord. 

33. Wel kan ervoor worden gepleit dat de erfgenamen een overzicht of afschrift krijgen van de lijst van 
de aangekochte muziekstukken of boeken. Dit kan voor een erfgenaam minstens emotioneel zeer 
waardevol zijn.

34. Deze struikelblok en de context hiervan zijn onder meer ontleend aan: CH: E. Brucker-Kley, T. 
Keller, L. Kurtz e.a., Sterben und Erben in der digitalen Welt – Von der Tabuisierung zur Sensibi-
lisierung. Crossing Borders, Zürich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, 2013, 14 en USA: E. 
Carrol en J. Romano, Your digital afterlife. When Facebook, Flickr and Twitter are your estate, 
what’s your legacy?, Berkeley, New riders, 2011, 75.

35. Deze struikelblok en de situering hiervan zijn onder meer ontleend aan: CH: E. Brucker-Kley, T. 
Keller, L. Kurtz e.a., Sterben und Erben in der digitalen Welt – Von der Tabuisierung zur Sensibi-
lisierung. Crossing Borders, Zürich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, 2013, 14 en USA: E. 
Carrol en J. Romano, Your digital afterlife. When Facebook, Flickr and Twitter are your estate, 
what’s your legacy?, Berkeley, New riders, 2011, 76

36. Dit is evenwel niet nieuw: men denke hierbij aan buitenlandse bankkluizen waarvan niemand op de 
hoogte is.
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Er zijn twee hypotheses: ofwel heeft de erfgenaam kennis van de digitale bestand-
delen en accounts van de erflater, ofwel niet. 

In de eerste hypothese, namelijk als men weet over welke accounts, websitedo-
meinnamen en platformen de erflater beschikt, zijn er twee subhypotheses. 

De eerste subhypothese is dat de erfgenaam kennis heeft van de toegangscodes. 
In dat geval kan hij zich gewoon toegang verschaffen tot de accounts en de data. 
Vaak zal dit wel een inbreuk vormen tegen de contractuele voorwaarden van niet-
overdraagbaarheid die van kracht waren tussen de e-dienstaanbieder en de erflater. 
Het zonder meer beschikken over toegangsgegevens brengt bovendien geen over-
dracht van de rechten op de inhoud causa mortis met zich mee. Beoogt de erflater 
een daadwerkelijke erfovergang, dan zal hij dit testamentair moeten regelen. 

In de tweede subhypothese beschikt de erfgenaam niet over de toegangscodes. In 
dat geval zal hij door middel van het overleggen van de nodige bewijsstukken 
conform de voorwaarden van de e-dienstaanbieder (bijv. overlijdensbericht, erf-
rechtverklaring, binnen een vooropgestelde termijn en in de gewenste taal) toegang 
kunnen vragen. De e-dienstaanbieder zal in overeenstemming met zijn algemene 
voorwaarden ongeveer op drie manieren handelen: hij vernietigt de data, hij geeft 
bepaalde informatie (bijv. laatste sms, e-mail, blog, tweet) en beslist aansluitend 
om te vernietigen of te bewaren, of hij laat de data door de erfgenamen-intimi 
beheren, bewaren en handhaven (bijv. account beheren of deactiveren met behoud 
van data, archiveren, data kopiëren, …).

In de tweede hypothese, met name indien de erfgenaam-intimus deze digitale be-
standdelen en accounts niet (allemaal) kent, en deze ook niet kan opsporen37, zijn 
er opnieuw twee mogelijkheden. Ofwel blijven deze data ongemerkt ad infinitum 
verder bestaan, ofwel worden deze data automatisch vernietigd na een bepaalde 
periode van inactiviteit door welbepaalde e-dienstaanbieders (cf. supra).

19. Een extra, vierde struikelblok levert de vraag op in welke mate de overledene 
zijn privacy na het overlijden beschermd wenst te zien. Een overledene wordt in 
beginsel niet langer beschermd door de privacy38. Net zoals een erfgenaam een ver-
trouwelijke brief of een dagboek mag lezen na het overlijden, heeft een erfgenaam 
ook dit recht voor alle e-mails en andere digitale correspondentie. De post mortem 
privacy wordt digitaal naar analogie met de offline realiteit beoordeeld.

Doordat de online opslagmogelijkheden nagenoeg onbeperkt zijn, voelen IT-ge-
bruikers zich vaak weinig genoodzaakt om bepaalde berichten te verwijderen. Het 

37. Hiertoe zijn online een aantal opsporing-zoekmachines consulteerbaar.
38. F. Swennen, “Er is leven na de dood. Persoonlijkheidsrechten na overlijden”, TPR 2013, 1498, nr. 

16; Zie hierover echter: USA: L. Edwards en E. Harbinja, “Protecting post-mortem privacy: recon-
sidering the privacy interests of the deceased in a digital world”, Cardazo Arts & Entertainment 
2013, vol. 32/1, 102-147.
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gevolg hiervan is dat er een massale hoeveelheid aan vertrouwelijke informatie 
beschikbaar zal worden voor de erfgenamen. Of dit moreel wenselijk is om als 
erfgenaam zo ver door te dringen in de persoonlijke sfeer van de erflater is uiter-
aard een andere vraag. Hierbij moet ook worden nagedacht over een noodzakelijke 
belangenafweging tussen het belang op toegang en kennis voor de rechtsopvolger 
enerzijds en het recht op privacy van derden die de zender of de ontvanger van deze 
digitale berichten zijn anderzijds39.

20. Het is belangrijk om in dit kader te vermelden dat een aantal e-dienstaanbieders 
net op grond van de privacy van de IT-gebruiker contractueel stipuleren dat de ac-
count zal worden gedeactiveerd na een gegeven periode van inactiviteit. Andere e-
dienstaanbieders zorgen ervoor dat de account gedeactiveerd wordt of omgezet in 
een gedenkmodus vanaf de kennisgeving van het overlijden. IT-gebruikers kunnen 
bewust voor dergelijke e-mailproviders kiezen in de wetenschap dat daardoor hun 
berichten niet zullen kunnen worden gelezen door hun erfgenamen. Een andere op-
lossing voor de IT-gebruiker bestaat er in om zelf een vertrouweling aan te stellen 
als digitale testamentuitvoerder die de e-mailberichten zal sorteren of vernietigen 
(cf. infra).

In de gepubliceerde rechtspraak zijn twee voorbeelden terug te vinden waarin een 
rechter de balans moet maken tussen de privacy van de overleden en derde gebrui-
kers en het belang van de erfgenamen. De rechtspraak lijkt te wijzen in de richting 
van een bescherming van de erfgenamen en verwanten boven de bescherming van 
de privacy van de derde-gebruikers (Erbenschutz trotz Datenschutz).40 Zo is er de 
bekende Amerikaanse Ellsworth-case tegen Yahoo waarbij de ouders van een over-
leden marinier toegang wensten tot de gedeactiveerde Yahoo-e-mailaccount van 
hun zoon en Yahoo de toegang bleef weigeren (cf. infra).41 Uiteindelijk heeft Yahoo 
de uitspraak gevolgd en heel wat informatie overgedragen via cd-rom etc. Met een 
vonnis van 17 december 2015 oordeelde het Landesgericht Berlin dat Facebook 
aan de moeder de toegang moest worden verleend tot de persoonlijke account van 
haar (in dubieuze omstandigheden) overleden dochter.42 Facebook gaat wel in ho-
ger beroep tegen deze uitspraak.43

39. NL: E. Visser, « Who owns your bits when you die?», Computerrecht 2007, 113. 
40. DE: B. Klas, Ch. Mohrke-Sobolewski, „Digitale Nachlass –Erbenschutz trotz Datenschutz“, NJW 

2015, 3473. Over de wenselijkheid van het toegang verlenen tot een emailaccount van een overle-
den gebruiker, zie zeer uitvoerig: USA: R. C. Cummings, “The Case Against Access to Decedents’ 
E-mail: Password Protection as an Exercise of the Right to Destroy” MINN. J. L. SCI. & TECH. 
15/2, 897-947.

41. USA: Mich. Prob. Ct. 4 maart 2005, In re Estate of Ellsworth, No. 2005-296, 651-DE
42. DE: LG Berlin 17 december 2015,  – 20 O 172/15, BeckRS 2015, 20953.
43. DE: Pressemitteiling Kammergericht 6/2016: Kammergericht 21 U 9/16, Berufung gegen das Ur-

teil über den Zugang von Erben zu dem Facebook-Account einer Verstorbenen eingelegt.
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IV.  Een digitale nalatenschapsplanning: nunc est 
operandum

21. Niet alle sociale media-dienstaanbieders voorzien in hun algemene voorwaar-
den in een bepaling over overleden gebruikers. Als de overleden IT-gebruiker zelf 
geen gegevens heeft nagelaten voor zijn nabestaanden over zijn digitaal leven, lijkt 
de kans groot dat hij zal voortleven als ‘een digitale zombie’. De media bericht 
regelmatig over de machteloosheid die nabestaanden ervaren bij de sociale media-
accounts van een overleden dierbare. De wensen van deze nabestaanden behelzen 
daarbij het volledige spectrum: van verwijderen, over het plaatsen van een gedenk-
status of creëren van een online rouwregister, tot het volledig in tact houden van 
bepaalde webpagina’s en accounts. 

22. Toch laat het overlijden van IT-gebruikers een aantal dienstaanbieders niet on-
beroerd. Zo voorzien bepaalde dienstaanbieders in een eigen afwikkelings- en be-
heermechanisme waardoor de erflater zelf mee kan bepalen hoe de account na het 
overlijden wordt beheerd (§1). Daarnaast zijn er ook commerciële initiatieven die 
de afwikkeling van de globale digitale nalatenschap beogen (§2). Dit luik wordt 
echter besloten met de burgerrechtelijke figuur van de testamentuitvoerder (§3) 
als soelaas voor het afwikkelingsprobleem en het instrumentum (§4) waarmee de 
erflater dit tijdig kan regelen.

§1.  Individuele dienstaanbieders

A.  Facebook

23. In het voorjaar van 2015 ontwikkelde Facebook een nieuwe tool (legacy con-
tact) die een Amerikaanse Facebookgebruiker toelaat om via zijn accountinstellin-
gen één en slechts één iemand aan te duiden als ‘contactpersoon voor accounts met 
herdenkingsstatus’ (verder: de contactpersoon-afwikkelaar).44 

De contactpersoon-afwikkelaar – die ook een Facebookaccount moet hebben – 
kan onder andere reageren op nieuwe vriendschapsverzoeken aan de overledene 
en foto’s wijzigen. Bovendien kan de contactpersoon de profielgegevens (foto’s 
en video’s) extern opslaan. Er is een belangrijk onderdeel waartoe de contactper-
soon-afwikkelaar geen toegang heeft: de privéberichten van de overledene. Terwijl 
Facebook het tegenwoordig hard te verduren heeft voor zijn privacybeleid, schat 
het bedrijf de privacy van de overleden gebruiker en zijn contacten hoger in. Dat 
vloeit voort uit een afweging tussen de privacy van de overledene en zijn contacten 
enerzijds en het verdriet, de wens naar openheid en nood aan verklaringen voor de 
soms onopgeloste vragen van nabestaanden anderzijds.

44. De bespreking van de nieuwe Facebook-tool werd reeds opgenomen in een eerdere bijdrage : E. 
Adriaens, « De digitale testamentuitvoerder: vind-ik-leuk!”. De Juristenkrant, 2015/306, 10.
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Waarom lanceert Facebook deze nieuwe tool? Het Facebookteam geeft aan meer 
te willen doen voor de overledene en de nabestaanden, vanuit de vooronderstel-
ling dat een Facebookaccount de gelegenheid biedt om een overleden naaste te 
herinneren en herdenken.45 De nieuwe beheeroptie komt naast de twee bestaande 
opties. De eerste optie is dat een familielid verzoekt om het profiel te verwijde-
ren. Daarnaast kan het profiel op verzoek van eender wie een ‘herdenkingsstatus’ 
krijgen, op voorwaarde dat een aantal gegevens worden meegedeeld: de naam van 
de overledene, de sterfdatum en een eventuele online link met verwijzing naar het 
overlijden. Als het profiel een herdenkingsstatus krijgt, kan niemand nog iets aan 
het profiel wijzigen (noch de privacyinstellingen, noch de profiel- of omslagfoto). 
Alles blijft beschikbaar en zichtbaar zoals de overleden Facebookgebruiker het 
heeft nagelaten. Bovendien kan niemand zich nog aanmelden op de account met 
herdenkingsstatus. Zelfs als de overleden Facebookgebruiker het paswoord aan 
iemand in vertrouwen heeft gegeven voor na zijn overlijden, zal die vertrouwens-
persoon in voorkomend geval geen toegang krijgen tot de Facebookaccount. Voor 
deze frictie zal de aanstelling van een contactpersoon-afwikkelaar soelaas bieden.

24. Eind juli 2015 werd deze tool ook gelanceerd in België.46 Een contactpersoon-
afwikkelaar aanduiden kan heel eenvoudig door een beveiligingsinstelling te wij-
zigen. Merk evenwel op dat dit slechts mogelijk is voor Facebook-gebruikers van 
achttien jaar of ouder. Interessant is dat Facebook zelf een tekstvoorstel geeft om 
de door de gebruiker gekozen persoon op de hoogte te brengen.47 Facebook geeft 
ook mee dat het “misschien ook slim [is] om persoonlijk met hem/haar te praten”. 
Neemt Facebook hiermee ook de voortrekkersrol op zich om de IT-gebruiker digi-
taal matuur te maken?

B.  Google

25. Facebook volgde met deze tool het voorbeeld van Google die reeds in 2013 
met de Inactive Account Manager de eerste grote stap zette.48 Google (Gmail en 
Google+, Blogger.com en Picasa) heeft medio 2015 het hulpformulier betreffende 
de accounts van overleden gebruikers aangepast met het oog op meer duidelijkheid 
en mogelijkheden voor de nabestaanden (op voorwaarde dat ze het overlijden, hun 

45. http://newsroom.fb.com/news/2015/02/adding-a-legacy-contact/: “When a person passes away, 
their account can become a memorial of their life, friendships and experiences. (…) By talking to 
people who have experienced loss, we realized there is more we can do to support those who are 
grieving and those who want a say in what happens to their account after death.”

46. http://datanews.knack.be/ict/nieuws/kies-een-erfgenaam-voor-uw-facebookprofiel-met-nieuwe-
europese-functie-legacy-contact/article-normal-589907.html.

47. “Hoi XXX, Facebook maakt het iedereen mogelijk om een contactpersoon voor accounts met her-
denkingsstatus te kiezen. Deze persoon kan het account beheren van iemand die is overleden: 
https://www.facebook.com/help/1568013990080948. Ik heb je gekozen omdat je me goed kent en ik 
je vertrouw. Laat het me weten als je hierover wilt praten.”

48. http://googlepublicpolicy.blogspot.be/2013/04/plan-your-digital-afterlife-with.html 
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verwantschap en een verworven recht over de nalatenschap kunnen bewijzen).49 
Deze wijziging is er gekomen omdat Google lijkt te beseffen dat nog te veel gebrui-
kers niet tijdig de weg naar de Inactive Account Manager Tool vinden.50

C.  Twitter

26. Wanneer Twitter op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van een ge-
bruiker (met vermelding van de verzoeker zijn naam en contactgegevens en ver-
wantschap met de overledene, de Twitternaam van de overledene, en een officieel 
bericht van overlijden) zal men de account afsluiten en/of de familie toelaten om 
de openbare tweets te downloaden. 

D.  Yahoo

27. Yahoo (inclusief Flickr en Tumblr) voert echter een bijzonder streng beleid (cf. 
supra). De algemene voorwaarden bepalen: “26.9. Geen recht op overleving en 
niet-overdraagbaarheid. Uw Yahoo account is niet-overdraagbaar en alle rechten 
op uw Yahoo ID of inhoud binnen uw account zullen vervallen op het moment 
van uw overlijden. Wanneer wij een kopie van een overlijdensakte ontvangen, kan 
de betreffende account worden ingetrokken en de inhoud daarvan blijvend wor-
den verwijderd.”.51 Yahoo positioneert zich zeer duidelijk in het voordeel van de 
privacy van al zijn gebruikers, dood of levend. Yahoo gaat zelfs zo ver dat men 
duidelijk standpunt inneemt tegen de nieuwe Amerikaanse Uniform fiduciary acces 
to digital assets Act (cf. infra).

§2.  Commerciële initiatieven

28. Ook al is er nog veel digitale bewustwording nodig, toch lijkt intussen een 
florerende business te ontstaan rond de digitale nalatenschap. Dit blijkt uit de vele 
commerciële initiatieven (Legacylocker, Ifidie, Digizeker, Ziggur, Securesafe). Al 
deze commerciële (en vaak betalende) applicaties hebben een gemeenschappelijk 
uitgangspunt: de gebruiker moet een vertrouwenspersoon aanduiden om de laatste 
wensen te vervullen en te laten naleven (dat kan gaan van het beheer van een e-
mailaccount of website tot het posten van een digitale laatste groet). Het voordeel 
van deze initiatieven is dat zij eerst en vooral een forum bieden aan de IT-gebruiker 
om de afwikkeling van al zijn digitale identiteiten en accounts samen te organise-
ren. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om de paswoorden ergens online sa-
men te bewaren. De IT-gebruiker duidt een aantal vertrouwenspersonen aan en zij 
zullen dan na een bepaalde inactiviteit van de IT-gebruiker of bijv. na kennisname 

49. https://support.google.com/accounts/contact/deceased?hl=en 
50. Ibid.
51. https://policies.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/utos/
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van het overlijden op de hoogte worden gebracht van de laatste wensen van de IT-
gebruiker en de toegangscodes ontvangen.

§3.  Digitale testamentuitvoerder

29. Elders werd reeds verdedigd dat een beroep doen op commerciële aanbieders 
niet de enige mogelijkheid is voor een globale digitale planning.52 De aanstelling 
van een digitale testamentuitvoerder en het opmaken van een document met alle 
paswoorden en digitale accounts53, kan ook een afdoende antwoord bieden op de 
problematiek van de digitale nalatenschap. 

De digitale testamentuitvoerder is een bijzondere vorm van de testamentuit-
voerder (artt. 1025 e.v. BW). De digitale testamentuitvoerder is één of meerdere 
vertrouwensperso(o)n(en) die door de erflater wordt aangesteld met het oog op het 
laten naleven van de wensen van de erflater betreffende zijn digitale nalatenschap. 
Een erflater kan elke handelingsbekwame juridische54 of natuurlijke persoon als 
testamentuitvoerder aanduiden (art. 1028 BW).

30. Aangezien de testamentuitvoerder een rechtspersoon kan zijn, komt het de erf-
later toe om op geldige wijze een commerciële online-aanbieder aan te stellen als 
digitale testamentuitvoerder. Dit onder twee voorwaarden55: deze aanbieder moet 
rechtspersoonlijkheid hebben en de aanstelling moet testamentair geregeld worden. 
De testamentuitvoering louter online initiëren is niet rechtsgeldig, noch kan dit 
rechtens worden afgedwongen. Een aantal commerciële online-aanbieders voor-
zien in de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon aan te stellen via hun digitale 
online applicaties, die de codes en hun opdracht zullen ontvangen na overlijden 
(cf. supra). Gelet op de loutere online aanstelling, kan dit thans niet als een testa-
mentuitvoering worden beschouwd. Wil men een afdwingbare testamentuitvoering 
door een online-aanbieder organiseren, dan moet dit testamentair worden bepaald 
door naar de betrokken aanbieder te verwijzen voor zover deze over rechtspersoon-
lijkheid beschikt. De erflater moet zich hierbij wel bewust zijn van het gegeven dat 
de commerciële aanbieders mogelijk niet meer operationeel zijn op het moment 
van het overlijden.

52. E. Adriaens, “Digitale nalatenschap. Terreinverkenning en wegmarkering”, NjW, 2015, 218 e.v.
53. Paswoorden bewaren bij de notaris of in een bankkluis is praktisch onhandig door de volatiliteit 

van de accounts en paswoorden. Deze paswoorden op papier bewaren kan te gevoelig zijn. Daarom 
kan geopteerd worden om de gegevens op een usb-stick of externe harde schijf te plaatsen, met een 
master-paswoord. Dit paswoord, samen met de plaats van de usb-stick wordt dan kenbaar gemaakt 
aan de testamentuitvoerder d.m.v. een testament. 

54. Dit wordt unaniem aanvaard binnen de rechtsleer, zie o.a.: H. De Page, VIII/2, nr. 1338; M. Pue-
linckx-Coene, R. Barbaix en N. Geelhand, “Overzicht van rechtspraak – Giften (2009-2011)”, TPR 
2013/1, (175), 812, nr. 835 in fine.

55. CH: E. Brucker-Kley, T. Keller, L. Kurtz e.a., Sterben und Erben in der digitalen Welt – Von der 
Tabuisierung zur Sensibilisierung. Crossing Borders, Zürich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, 
2013, 43.
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De digitale testamentuitvoerder kan dan in voorkomend geval binnen de verschei-
den digitale contexten en accounts bij naam worden aangeduid als vertrouwens-
persoon. Maar soms zal dat zelfs niet nodig zijn: zo aanvaardt Facebook dat een 
door de erflater aangewezen testamentuitvoerder (executor) de functie van legacy 
contact op zich neemt, zonder dat daarvoor de geijkte procedure via Facebook is 
gebruikt. In de Amerikaanse context kan overigens gewezen worden op de recente 
Uniform fiduciary acces to digital assets Act (juli 2014) die tot stand kwam door de 
Uniform law commission en al door enkele staten werd ingeleid in het wetgevende 
proces.56

31. De digitale testamentuitvoerder moet over een aantal competenties beschikken. 
In de eerste plaats is de testamentuitvoerder een persoon waarin de erflater vertrou-
wen heeft. Vaak zal de testamentuitvoerder net worden ingezet om vertrouwelijke 
documenten te vernietigen57 of deze digitale accounts, berichten of toegangscodes 
te verdelen onder de erfgenamen en derden, op de wijze zoals de erflater het heeft 
gewild. Het lijkt daarenboven aangewezen om een persoon slechts tot testamen-
tuitvoerder aan te duiden indien deze over afdoende IT-knowhow beschikt, zowel 
in abstracto met betrekking tot computerkennis, als concreet met betrekking tot 
bepaalde online-platformen58.

32. Hierbij kan men ook denken aan de aanstelling van meerdere testamentuitvoer-
ders (art. 1025 BW). In het geval dat de erflater meerdere testamentuitvoerders 
aanstelt, kan hij zelf kiezen of hij een onderlinge taakverdeling wenst in functie 
van hun expertise. Zo zou de erflater in voorkomend geval kunnen opteren om 
een testamentuitvoerder aan te stellen voor zijn sociale media (zoals de ‘sociale 
media-executeur’ in Nederland), een andere minder IT-onderlegde maar wel zeer 
betrouwbare persoon voor de vertrouwelijke documenten op zijn pc, en nog een 
andere voor de afwikkeling van de online games. 

33. Zoals hoger reeds vermeld, voorziet echter niet elke dienstaanbieder in een 
mechanisme of tool voor na het overlijden. Het zal steeds ad hoc maatwerk vergen 
om te zien tot wat de dienstaanbieder bereid is t.a.v. de digitale testamentuitvoer-
der. Wanneer de IT-gebruiker alles heeft opgelijst en een testamentuitvoerder heeft 
aangesteld, kan het toch zijn dat deze geen toegang wordt verleend tot de accounts. 
In de meeste algemene voorwaarden wordt immers opgenomen dat de toegang tot 
de account strikt persoonlijk is. Bij de meeste dienstaanbieders is het overigens ook 

56. USA: http://www.uniformlaws.org. Zie ook: S. Tropea, “Social media is permanent, you are not: 
evaluating the digital property dilemma in Florida probate”, Nova Law Review 2014/39, 19 e.v; 
M. D. Glennon, “A call to action: why the Connecticut legislature should solve the digital asset di-
lemma”, Quinnipiac Probate Law Journal, 28/2014/1, 48-72; J. Lee, “Death and live feeds: privacy 
protection in fiduciary access to digital assets”, Columbia Business Law Review 2015, 654 e.v.

57. Zie naar analogie met de klassieke nalatenschap: F. Swennen, “Er is leven na de dood. Persoonlijk-
heidsrechten na overlijden”, TPR 2013, 1500, nr. 18.

58. CH: E. Brucker-Kley, T. Keller, L. Kurtz e.a., Sterben und Erben in der digitalen Welt – Von der 
Tabuisierung zur Sensibilisierung. Crossing Borders, Zürich, vdf Hochschulverlag AG an der ETH, 
2013, 43.
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zo dat de account wordt verwijderd of afgesloten indien men op de hoogte wordt 
gebracht van het overlijden. Dit brengt met zich mee dat de digitale testamentuit-
voerder die de toegangscodes van de overleden accountgebruiker zelf heeft ontvan-
gen, noch het recht, en soms noch de mogelijkheid heeft om zichzelf de toegang te 
verschaffen. Een aantal dienstaanbieders voorzien evenwel in een verzachting van 
deze regel in het geval de nabestaande duidelijk kan aantonen dat de toegang hem 
gemachtigd is door de erflater (cf. supra).

§4.  Instrumentum: digitaal testament?

34. De laatste wilsbeschikking omtrent de digitale nalatenschap is onderworpen 
aan dezelfde vormvereisten als de laatste wilsbeschikkingen over de klassieke na-
latenschap. Hierna worden de drie wettelijke testamentaire vormen op hun merites 
binnen de digitale planning beoordeeld: het openbaar testament, het eigenhandig 
testament en het internationaal testament (art. 969 BW). Tot slot wordt gepleit voor 
een versoepeling van de vormvereisten voor testamentaire beschikkingen over uit-
sluitend extra-patrimoniale rechten.

A.  Het openbaar testament

35. Het openbaar testament is een notarieel authentiek testament (art. 971 BW)59. 
Deze testamentsvorm is zonder veel twijfel het meest rechtszekere en veilige in-
strumentum. Evenwel zijn er ook nadelen aan verbonden in het kader van de di-
gitale estate planning. Het notarieel testament wordt immers verleden voor een 
notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen of voor twee notarissen (art. 971 
j° 972 BW). Dit gaat in tegen het vertrouwelijk karakter dat de IT-gebruiker vaak 
beoogt met betrekking tot zijn digitale data en de toegangscodes tijdens zijn leven. 
Een andere tegenindicator vormt de starheid van deze testamentsvorm: men moet 
bij een wijziging in beginsel naar het notariskantoor gaan, bijvoorbeeld indien de 
erflater een nieuwe website creëert of een paswoord wijzigt. Daarnaast zijn aan een 
notarieel testament ook kosten verbonden.

Om te vermijden dat bij elke wijziging in het digitaal vermogen steeds de notaris 
moet worden geconsulteerd, kan de erflater ervoor opteren om in het notarieel tes-
tament aan te geven dat er een bijkomend document wordt opgemaakt met daarin 
de paswoorden of de gewijzigde digitale gegevens. Als het louter een vermeerde-
ring van de reeds eerder beschreven content is, noodzaakt dit niet tot een wijziging 
van de laatste wilsbeschikking. Indien het bijkomend document tegemoet komt aan 
de vormvereisten van een eigenhandig testament, is dit in ieder geval geldig. De 

59. Zie over het begrip en de voor- en nadelen: W. Pintens e.a., Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, nrs. 1738-39.
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geldigheid is onzeker in het geval deze bijlage niet conform de wettelijke vormen 
is opgesteld, “tenzij het om bijkomstige details gaat”60.

B.  Het eigenhandig testament

36. Het eigenhandig testament moet geheel met de hand van de erflater geschre-
ven, gedagtekend en ondertekend te zijn (art. 970 BW)61. Het voordeel van deze 
testamentsvorm ligt in zijn discretie daar uitsluitend de erflater betrokken partij 
is bij de opmaak van het testament. Door de afwezigheid van getuigen, blijft het 
geheim karakter van de paswoorden absoluut bewaard. Bovendien verloopt de re-
dactie van het testament gratis aangezien er geen notaris moet werkstellig worden 
gemaakt, noch is de bewaargeving verplicht. Daarenboven is het een eenvoudig 
procedé dat men kan wijzigen en herroepen zoveel als men wilt, indien men het 
paswoord heeft gewijzigd of een verandering heeft plaatsgevonden binnen de digi-
tale vermogensopbouw.

In dit kader kan worden gedacht aan de mogelijkheid om het eigenhandig testa-
ment online te bewaren door middel van een scan of een foto van het eigenhandig 
testament dat wordt opgeslagen resp. op de personal computer of de gsm. Zou 
dit een geldig bewijs kunnen leveren van het eigenhandig testament? De recht-
spraak heeft zich al moeten buigen over de vraag naar de geldigheid van een kopie 
als bewijs van een eigenhandig testament62. Deze rechtspraak geeft blijk van een 
pragmatische benadering waarbij rekening wordt gehouden met de concrete om-
standigheden63. Naar analogie zou ook een scan of foto als geldig moeten kunnen 
worden beoordeeld. 

Uiteraard blijven dezelfde nadelen voorhanden als bij de klassieke nalatenschap 
met betrekking tot een moeilijkere bewijslevering van de echtheid en het probleem 
dat het testament moet gevonden en later neergelegd worden bij een notaris met 
het oog op de uitvoering.

60. W. Pintens e.a., Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 903, nr. 1736.
61. Zie over het begrip en de voor- en nadelen: W. Pintens e.a., Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, nrs. 1774-75.
62. M. Puelinckx-Coene, R. Barbaix en N. Geelhand, “Overzicht van rechtspraak – Giften (2009-

2011)”, TPR 2013/1, (175), 726.
63. Zoals aangehaald in bovenvermelde rechtspraakoverzicht: Antwerpen 18 januari 1999, AJT 2000-

01, noot J. Van Broeck (afgewezen); Luik 16 januari 2001, JLMB 2001, 787, noot J. sacé; Gent 5 
februari 2004, RABG 2005, 738, noot S. Brouwers.
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C.  Het internationaal testament

37. Het internationaal testament is veel soepeler in die zin dat het kan getypt zijn 
door de erflater64. Het moet wel worden neergelegd bij de notaris in aanwezigheid 
van getuigen, maar deze moeten niet op de hoogte zijn van de inhoud. Zo wordt het 
vertrouwelijk karakter van de inhoud van het testament gerespecteerd. Wel blijft 
het vereist om bij elke wijziging terug de notaris te vatten in aanwezigheid van 
getuigen. In die zin blijft ook dit een star document. Daartoe is een gelijkaardige 
oplossing als bij het notarieel testament, met bijgevoegde documenten, ook hier 
nuttig.

D.  Actualisering van de vormvereisten

38. Het is opmerkelijk dat er al een versoepeld systeem aanwezig is voor de lijk-
bezorging waarbij de erflater dit niet alleen via testamentaire vorm kan regelen, 
maar ook bij afgifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, of door elke an-
dere onderhandse akte voor zover daaruit de wil van de erflater voldoende dui-
delijk blijkt65. Thans kan de erflater geen beroep doen op dergelijke versoepelde 
vormvoorschriften voor zijn digitale nalatenschap: de testamentaire beschikking 
met betrekking tot de extra-patrimoniale digitale nalatenschap moet met de hand 
geschreven en analoog (i.e. niet elektronisch) worden ondertekend. Hier kan het 
recht zeker bij de tijd gebracht worden door de erflater toe te laten zijn laatste wils-
beschikking te typen, te dateren en elektronisch te handtekenen.

V.  Conclusie

39. De digitalisering van het menselijk leven brengt een verschuiving mee bin-
nen de nalatenschapopbouw. Elke jurist die een toekomstig erflater adviseert, moet 
daarom de digitale reflex maken en nagaan waaruit de digitale nalatenschap bestaat 
en hoe de afwikkeling moet gebeuren. Daarnaast moet iedere IT-gebruiker zich 
ook zelf de vraag stellen of en hoe men online verder wil leven na de dood. Vaak 
voorzien sociale media-dienstaanbieders zelf in de mogelijkheid om te anticiperen 
op het overlijden van hun gebruikers, maar zij stellen vast dat deze tools niet steeds 
hun weg vinden tot bij deze gebruikers.

IT-gebruikers kunnen opteren voor een globale digitale planning door een beroep 
te doen op een commerciële aanbieder of door een digitale testamentuitvoerder 
aan te stellen. Bij de opmaak van een planning moet men bewust omgaan met 

64. Zie over het begrip en de voor- en nadelen: W. Pintens e.a., Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, nrs. 1797-98.

65. T. Wuyts, “Commentaar bij art. 15 decreet 16 januari 2004”, OPF 2013, 3-4.
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de complicerende factoren (eigendom, kennis, toegang en privacy), die door de 
schaalvergroting van de digitale context des te prangender worden.

40. Veel IT-gebruikers reflecteren echter niet over wat er met hun accounts moet 
gebeuren na overlijden of de IT-gebruiker is niet op de hoogte van het beleid dat 
de e-dienstaanbieder voert in geval van overlijden. Daarom werd in Duitsland met 
overheidsmiddelen een sensibiliseringscampagne opgestart (#macht’sgut66) en 
heeft de Bundesregierung medio 2015 zelf de natie opgeroepen om de digitale 
nalatenschap tijdig te regelen.67 In Nederland laat de organisatie Netwerk Notaris-
sen niet na om te blijven sensibiliseren rond de digitale nalatenschap. De Belgische 
overheid, het notariaat en estate-planners moeten niet achterblijven: het is de hoog-
ste tijd om in te zetten op het afdoende sensibiliseren van de IT-gebruikers voor dit 
thema. Digitale onlichamelijke roerende goederen zijn voor de erfgenamen immers 
soms meer ontroerend dan klassieke onroerende of lichamelijke roerende goederen 
samen.

66. De campagne werd met steun van het Duitse Ministerie van Justitie gelanceerd op 29 oktober 2014, 
www.machts-gut.de.

67. Die Bundesregierung, Pressemitteilung: “Den digitalen Nachlass rechtzeitig regeln”, 24 april 2015 
(online consulteerbaar).
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I.  Inleiding

Als smaakmaker beginnen we met een verhaal dat geknipt lijkt als case study voor 
een examen internationaal recht. In juni 2015 raakt België verwikkeld in een diplo-
matieke rel met de Russische Federatie. Aanleiding is de gedwongen tenuitvoerleg-
ging van een uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag (PHA) 
door aandeelhouders van het in 2003 ontmantelde en genationaliseerde Russische 
staatsbedrijf Yukos.1 De verenigde aandeelhouders trachten in een aantal landen 
– onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frank-
rijk – beslag te leggen op Russische activa.2 In België worden de tegoeden van 
niet minder dan 47 Russische instellingen en organisaties, waaronder niet-gouver-
nementele organisaties en de Russisch-Orthodoxe Kerk, bevroren. Opmerkelijk, 
en anders dan in voornoemde landen, heeft het beslag in België ook de bankre-
keningen van de Russische ambassade en de permanente vertegenwoordigingen 
bij zowel de Europese Unie (EU) en de Noord Atlantische Verdragsorganisatie 
(NAVO) tot voorwerp. Precies deze zet lokt een sterke reactie uit bij President 
Poetin en de zijnen. De President beschuldigt België van een schending van het 
internationaal recht; de Belgische Ambassadeur in Moskou wordt ontboden. Ook 
het antwoord van de Belgische overheid laat niet op zich wachten. Minister van 
Buitenlandse Zaken Reynders zit bijzonder verveeld met de zaak. Via een pers-
bericht laat hij weten dat de Belgische regering zal meewerken aan een oplossing 
opdat de bankrekeningen aangewend voor de werkzaamheden van diplomatieke 
zendingen met spoed opnieuw kunnen worden vrijgegeven.3 Onmiddellijk gaan 
er ook in het Parlement stemmen op om via een wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek tegemoet te komen aan de internationale verplichtingen die op ons land 
rusten. Zo geschiedde. Een maand later wordt bij Wet van 23 augustus 2015 een 
nieuw artikel 1412quinquies ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek. Het artikel 
legt het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van internationale rechtsregels 
in geval van conflict met de nationale rechtsregels vast. Het bevestigt eveneens de 
principiële onbeslagbaarheid van eigendommen van buitenlandse mogendheden, 

1. Het PHA kende een schadevergoeding van 50 miljard Amerikaanse dollar toe, de grootste ooit 
in zijn geschiedenis (Zaken AA 226, 227 en 228, Hulley Enterprises Limited, Yukos Universal 
Limited, en Veteran Petroleum Limited t. Russische Federatie, 18 juli 2014, beschikbaar op <http://
www.pca-cpa.org/showpage8d50.html?pag_id=1599>). Ook het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens veroordeelde de Russische Federatie tot het betalen van een schadevergoeding (1,87 
miljoen EUR) aan de Yukos aandeelhouders (EHRM, Zaak Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos t. 
Russische Federatie, Application no. 14902/04, 31 juli 2014).

2. De tenuitvoerlegging daarvan is mogelijk in 150 Staten partij bij het Verdrag over de erkenning en 
tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, opgemaakt te New York op 10 
juni 1958, B.S. 15 november 1975. 

3. De internationale pers gaf ruchtbaarheid aan de zaak, zie: BBC, ‘Belgium unblocks seized Russian 
accounts’, 21 juni 2015, beschikbaar op <http://www.bbc.com/news/world-europe-33214456>; 
The Moscow Times, ‘Russia Reacts to Reports of State Assets Seized in Europe Over Yukos Case’, 
18 juni 2015, beschikbaar op <http://www.themoscowtimes.com/article/523964.html>; Le Monde, 
‘Affaire Ioukos: la Belgique va débloquer les comptes des ambassades russes’, 21 juni 2015, be-
schikbaar op <http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/06/21/affaire-ioukos-la-belgique-va-
debloquer-les-comptes-des-ambassades-russes_4658656_3214.html>. 
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met inbegrip van banktegoeden gebruikt bij de uitoefening van de diplomatieke 
taken, die zich bevinden op het grondgebied van het Koninkrijk.4 

Onderhavige bijdrage bespreekt de ontwikkelingen die aan de wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek voorafgingen en duidt de verwarring die ontstaan is in de 
rechtspraak en rechtsleer. De Belgische praktijk kent immers een lange geschiede-
nis van pogingen, soms zelfs met een succesvolle afloop, tot bewarend en uitvoe-
rend beslag op de tegoeden van een vreemde Staat gehouden op een bankrekening 
(op naam) van zijn diplomatieke missie. Wellicht de grootste zorg van de Belgische 
overheid is dat men daarbij voorbij ging aan de verregaande politieke en diplo-
matieke gevolgen van dergelijke bewarende en executoriale maatregelen. Belang-
rijker echter is dat het Hof van Cassatie in 2012 en 2014 reeds had gesteld dat er 
een juridisch probleem was met de interpretatie van de relevante regels van het 
internationaal (gewoonte-) recht door hoven en rechtbanken. Of art.1412quinquies 
Ger. W. ook daadwerkelijk de volkenrechtelijke regels ter zake correct bevestigt, 
blijft zeer de vraag. Nadat we enkele basisbeginselen van beslag- en executierecht 
in de diplomatieke context, alsook van volkenrechtelijke immuniteiten, hebben ge-
schetst (II), gaan we achtereenvolgens in op de draagwijdte van het diplomatiek 
recht (III), de problematiek van samenloop van staatsimmuniteit en diplomatieke 
immuniteiten en onschendbaarheden (IV), de modaliteiten van een afstand van 
deze immuniteiten (V), en ten slotte de juridische verplichtingen van België als 
gastland van tal van internationale organisaties (VI). Een laatste deel besluit.5 

II.  De problematiek geschetst

§1.  Beslag- en executierecht in een diplomatieke context

Naar Belgisch recht kan een schuldeiser van een cliënt van de bank, de beslagleg-
ger, in handen van de bank, de derde-beslagene, bewarend en uitvoerend beslag 
leggen op al de tegoeden die zijn schuldenaar, de beslagene, heeft bij die bank. 
Bewarend beslag kan bij gerechtsdeurwaardersexploot gebeuren op grond van au-
thentieke of onderhandse stukken (Art 1445 Ger. W.). Enkel wanneer er geen voor 
tenuitvoerlegging vatbare titel bestaat dient de beslagrechter, op verzoekschrift, 
machtiging te geven tot het leggen van derdenbeslag (Art 1447 Ger. W.). Dergelijk 
beslag houdt ook een verbod in voor de derde-beslagene om de sommen die het 

4. Wet 23 augustus 2015 tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, 
houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechte-
lijke supranationale of internationale organisatie, B.S. 3 september 2015. 

5. Voor eerdere bijdragen over deze problematiek, zie o.a. J. Wouters, M. Vidal, F. Naert, C. Ryngaert 
en A. Vanheusden, ‘Klavertje vier van het internationaal recht: recente ontwikkelingen op het vlak 
van piraterij, grensoverschrijdende infrastructuurdossiers, klimaatverandering en internationale im-
muniteiten’, in Recht in Beweging. Verslagboek 17de VRG-Alumnidag 2010, Antwerpen, Maklu, 
2010, 309-334; J. Wouters en F. Naert, ‘Internationale immuniteiten in de Belgische rechtspraktijk’, 
Chronique de droit public/Publiekrechtelijke Kronieken 2002, 503-533.
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voorwerp zijn van het beslag uit handen te geven.6 Krachtens art. 1539 Ger. W. kan 
de schuldeiser die een uitvoerbare titel bezit ook uitvoerend beslag onder derden 
laten leggen op verschuldigde bedragen bij deurwaardersexploot. Een beslag onder 
derden houdt een verplichting in voor de derde-beslagene (i.e., de bank), om bin-
nen de vijftien dagen verklaring te doen van de sommen die het voorwerp zijn van 
het beslag.7 Tegen dergelijke dwangmaatregelen staat het middel van verzet bij een 
beslagrechter open.

De toepassing van het beslag- en executierecht in een internationale context zorgt 
steeds voor complexe juridische vraagstukken. Wanneer een beslag- of executie-
maatregel een bankrekening gehouden door een vreemde Staat tot voorwerp heeft, 
is bijzondere waakzaamheid geboden. Dat is des te meer het geval wanneer de 
gelden op de bankrekening gebruikt worden door diplomatieke vertegenwoordi-
gingen – wat ook de oorzaak van het beslag moge zijn. Het leggen van beslag op 
een ambassaderekening lijkt aanlokkelijk: een belangrijk deel van het vermogen 
van vreemde Staten in ons land bevindt zich op rekeningen die door hun ambas-
sades en permanente vertegenwoordigingen bij Belgische banken werden geopend. 
Bovendien werkt een gebrek aan afdoende informatie over de vermogenstoestand 
van een vreemd land in de hand dat schuldeisers soms hun toevlucht nemen tot een 
gelijktijdig beslag op verschillende rekeningen die met de Staat in verband kun-
nen gebracht worden.8 Vanuit de diplomatieke praktijk zijn er grote bezwaren. Het 
is ondenkbaar dat een diplomatieke vertegenwoordiging het in een ontvangstland 
zonder banktegoeden zou kunnen stellen. Ambassades en permanente vertegen-
woordigingen dienen over liquide middelen te kunnen beschikken met het oog op 
de uitoefening van de diplomatieke werkzaamheden zoals opgesomd in artikel 3 
van het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer (‘VWDV’ of ‘Verdrag van 
Wenen’).9 

Net omdat de beschreven dwangmaatregelen verstrekkende juridische, politieke en 
diplomatieke gevolgen kunnen hebben, veronderstelt het nemen er van een gron-
dige kennis van restricties opgelegd door het volkenrecht.10 Een derdenbeslag kan 

6. Artt. 1451-1452 Ger. W.; Cass. 14 mei 1999, P. & B. 2000, 128 (noot P. Vanlersberghe), R.W. 1999-
2000, 1338 (noot M. Storme); Cass. 26 september 2008, R.W. 2009-2010, 237.

7. Art. 1452 en 1542 Ger. W. In een zaak betreffende een tenuitvoerlegging op het vermogen van de 
NAVO dat zich bevond bij een Belgische bankinstelling, oordeelde het Hof van Cassatie dat een 
derde-beslagene moet weigeren een verklaring van derde-beslagene af te leggen in de zin van art. 
1452 Ger. W. nu uit het internationaal recht (in casu, het Verdrag nopens de rechtspositie van de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en 
van haar internationale staf gedaan te Ottawa op 20 september 1951, B.S. 6 maart 1955) volgt dat 
iedere vorm van tenuitvoerlegging op het vermogen van de NAVO uitgesloten is. Bepalingen van 
het nationaal recht kunnen geen afbreuk doen aan internationaalrechtelijke regels: Cass. 2 maart 
2007, Nr. C.05.0154.N., T.B.P., 2008, nr. 8, 505.

8. E. Dirix en K. Broeckx, Beslag, 2010, Kluwer, p. 457.
9. Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer, opgemaakt te Wenen op 18 april 1961, B.S. 6 juni 

1968, UNTS, vol. 500, p. 95, nr. 310.
10. Zo heeft een beslag onder derden de totale onbeschikbaarheid van het voorwerp van het beslag tot 

gevolg en is het niet beperkt tot het bedrag van de schuldvordering tot zekerheid waarvan het beslag 
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binnen korte tijdsspanne en gebeurlijk zonder dat een rechter optreedt. Door het 
monopolie dat een gerechtsdeurwaarder in de Belgische rechtsorde geniet voor 
het toepassen van de uitvoeringsmiddelen, draagt hij of zij een grote verantwoor-
delijkheid, zoals in de zomer van 2015 werd gedemonstreerd en gerapporteerd in 
binnen- en buitenlandse media. 

§2.  Het onderscheid tussen staatsimmuniteit en diplomatieke 
immuniteiten

Beperkingen op de uitoefening van het beslag- en executierecht van een Staat op 
zijn eigen grondgebied kunnen voortvloeien uit zijn internationale verplichtingen. 
Klassieke voorbeelden van dergelijke restricties zijn de staatsimmuniteit, diplo-
matieke en consulaire immuniteiten, en de immuniteiten van internationale orga-
nisaties gevestigd op het grondgebied van een vreemde Staat.11 Vooral de twee 
eerstgenoemde restricties zijn van belang in het leerstuk van de diplomatieke 
bankrekeningen. 

Het eerste, de soevereine of staatsimmuniteit, heeft als grondslag de soevereine 
gelijkheid van Staten. De immuniteit waarvan vreemde staten genieten is afge-
leid uit de beginselen van onafhankelijkheid, gelijkheid en waardigheid van Sta-
ten. Par in parem non habet imperium, wat zoveel betekent als dat een Staat geen 
gezag mag uitoefenen over zijn gelijke.12 Opdat deze niet in strijd zou zijn met het 
volkenrecht, is het inzetten van de openbare macht tegen een vreemde Staat aan 
bepaalde voorwaarden onderworpen. De regels inzake de staatsimmuniteit maken 
grotendeels deel uit van het internationaal gewoonterecht en zijn slechts in zeer 
beperkte mate in verdragen neergelegd. Toch kunnen we in deze wijzen op twee 
relevante verdragen, met name de Europese Overeenkomst inzake de immuniteit 
van Staten (‘Europees Immuniteitenverdrag’) van 16 mei 197213 en het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake jurisdictionele immuniteiten van Staten en hun 
eigendom van 2 december 2004 (‘VN-Statenimmuniteitenverdrag’)14. Bij eerstge-
noemd verdrag zijn er slechts acht Staten, waaronder België, partij; het tweede is 
nog niet in werking getreden. Deze bijdrage bespreekt de hypothese dat er reeds 
een voor tenuitvoerlegging vatbare titel wordt gehouden tegen een vreemde Staat. 

werd gelegd. Zie: Dirix en Broeckx, voetnoot 8, 493. 
11. Voor een overzicht, zie o.a. M. Bossuyt en J. Wouters, Grondslagen van internationaal recht, Scho-

ten, Intersentia, 2005, 387-432.
12. Ch. Leben, ‘Les fondements de la conception de l’immunité d’excécution des Etats’, L’immunité 

d’excécution de l’état étranger, Cahiers CEDIN, Montcrestien, 1990; G. Van Hecke, ‘Par in parem 
non habet imperium’, Med. Van de Kon. Ac. Voor Wet., Letteren en Schone Kunsten van België, Jg. 
54, 1992, Nr. 1, 27-28.

13. Europese Overeenkomst inzake de immuniteit van Staten, CETS Nr. 074, opgemaakt te Bazel op 
16 mei 1972, B.S. 10 juni 1976.

14. Verdrag van de Verenigde Naties inzake jurisdictionele immuniteiten van Staten en hun eigendom, 
opgemaakt te New York op 2 december 2004 (VN Doc A/59/508). Het Verdrag zal bij dertig ratifi-
caties in werking treden (thans hebben slechts 21 Staten geratificeerd; België heeft het ondertekend 
op 22 april 2005).
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We gaan derhalve niet verder in op het leerstuk van de algemene immuniteit van 
rechtsmacht van een Staat, waarin volgens vaste Belgische rechtspraak een onder-
scheid gemaakt wordt tussen acta jure gestionis en acta jure imperii.15

Ten tweede zijn er de volkenrechtelijke regels inzake diplomatieke voorrechten, 
immuniteiten en onschendbaarheden. Deze vormen internationaal gewoonterecht 
dat is gecodificeerd in het Verdrag van Wenen. Inmiddels is het Verdrag, waarbij 
190 Staten partij zijn, zelf in belangrijke mate gewoonterecht geworden.16 In te-
genstelling tot de immuniteiten van vreemde Staten, die hoofdzakelijk gegrond 
zijn op gewoonteregels, vinden de voorrechten en immuniteiten van diplomatieke 
zendingen hun oorsprong derhalve zowel in verdragen, waarvan het VWDV het 
belangrijkste is, als het internationaal gewoonterecht.17 Met name wat het juridi-
sche statuut van permanente diplomatieke vertegenwoordigingen bij internatio-
nale organisaties betreft, vult het gewoonterecht de (beperkte) verdragsrechtelijke 
bepalingen in belangrijke mate aan.18 Ook de ratio die ten grondslag ligt aan de 
voorrechten en immuniteiten van diplomatieke zendingen verschilt van deze van 
de algemene soevereine immuniteit.19 Diplomatieke immuniteiten zorgen dat di-
plomatieke zendingen en diplomatieke vertegenwoordigers hun internationale ver-
tegenwoordigingsopdracht kunnen uitvoeren met de vereiste onafhankelijkheid, 
of met andere woorden, vrij van inmenging door de ontvangststaat.20 Dit begin-
sel wordt kernachtig verwoord in het adagium ne impediatur legatio. Krachtens 
deze regel van internationaal gewoonterecht mag de werking van de diplomatieke 

15. Zie over de immuniteit van rechtsmacht van Staten: H. Fox en Ph. Webb, The Law of State Immu-
nity, Oxford, Oxford University Press, 2013 (3e ed.). 

16. IGH, Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (V.S./Iran), arrest 
van 24 mei 1980, I.C.J. Rep. 1980, 3, §62 in fine; bevestigd door: IGH, Case concerning the Arrest 
Warrant of 11 April 2000 (Democratische Republiek Congo/België), 14 februari 2002, I.C.J. Rep. 
2002, 1, §52. 

17. Dergelijke bepalingen werden slecht in beperkte mate overgenomen in de Belgische wetgeving. 
Een voorbeeld met betrekking tot de strafrechtelijke immuniteit van diplomatieke ambtenaren kan 
gelezen worden in art.1bis §1 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, zoals 
ingevoegd bij wet van 5 augustus 2003, B.S. 7 augustus 2003, dat de vervolging in België overeen-
komstig het internationaal recht onmogelijk maakt tegen ‘personen de een gehele of gedeeltelijke 
immuniteit genieten op grond van een internationaal verdrag dat België bindt’. Over diplomatieke 
immuniteiten, zie verder: E. Denza, Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention 
on Diplomatic Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 280 e.v.; I. Roberts, Satow’s 
Diplomatic Practice, Oxford University Press, 2009 (6e ed.), p. 128 e.v.

18. Dit is temeer het geval omdat toepasselijke verdragen vaak slechts een verwijzing hebben opgeno-
men naar het diplomatiek gewoonterecht, zie bijvoorbeeld artt. 10 en 16 Protocol nr. 7 betreffende 
de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, Pb.L. 26 oktober 2012, C 326/261; art. 
XII van het NAVO-Verdrag, voetnoot 7; maar ook art. IV, Sectie 11(g) van het Verdrag nopens de 
privileges en immuniteiten van de Verenigde Naties, gedaan te New York op 13 februari 1946, in-
ternationale inwerkingtreding op 17 september 1946, 1 UNTS, vol. 1, p. 15, B.S. 28 augustus 1948.

19. Desalniettemin zijn beide concepten duidelijk gelinkt aan de beginselen van soevereiniteit, onaf-
hankelijkheid en de gelijkheid van Staten; J.C. Barker, ‘State Immunity, Diplomatic Immunity and 
Act of State: A Triple Protection against Legal Action?’, I.L.C.Q. 1998, vol. 47, nr. 4, 951.

20. Zie voor een overzicht van ontwikkelingen inzake de immuniteiten van diplomaten: J. Wouters, 
S. Duquet en K. Meuwissen, ‘50 jaar Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer’, Recht in 
Beweging, Antwerpen, Maklu, 2011, 379-412.
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zending van een zendstaat op geen enkele wijze belemmerd worden door de ont-
vangende Staat.

Het is van belang om consequent het onderscheid te maken tussen beide immuni-
teiten, omdat ze stoelen op een eigen rechtsgrondslag en verschillende toepassings-
criteria kennen. In beginsel is er geen beletsel voor een gelijktijdige toepassing van 
de twee besproken immuniteitenregimes. De opstellers van het Europees Immuni-
teitenverdrag verduidelijkten bijvoorbeeld dat de diplomatieke voorrechten en im-
muniteiten en de rechtsgrond waarop zij steunen verschillen van de immuniteit van 
Staten zoals behandeld in dat Verdrag. Het Verdrag laat deze dan ook ongemoeid.21 
We zien een gelijkaardige benadering in het VN-Statenimmuniteitenverdrag, dat 
in art. 3(1)(a) de diplomatieke en consulaire immuniteiten en voorrechten uitsluit 
van zijn toepassingsgebied. De verdragen behandelen derhalve de algemene uit-
voeringsimmuniteit zonder zich uit te spreken over het al dan niet bestaan van een 
diplomatiek immuniteit.

In het verleden was de Belgische rechtspraak over dwangmaatregelen met als voor-
werp bankrekeningen (op naam) van diplomatieke zendingen om drie redenen niet 
eenduidig. Ten eerste is er verwarring ontstaan met betrekking tot het van toepas-
sing zijn van diplomatiek recht op de economische middelen die zich op dergelijke 
bankrekeningen bevinden. Zelfs wanneer gemeend werd dat dit vraagstuk positief 
moest beantwoord worden, was er bijkomende twijfel gerezen over de precieze 
rechtsgrond. Een tweede probleem was dat rechtspraak en rechtsleer lange tijd ver-
deeld waren over de al dan niet autonome aard van de diplomatieke immuniteit. Er 
werd immers niet altijd op ondubbelzinnige wijze aanvaard dat staatsimmuniteit en 
diplomatieke immuniteit geen modaliteiten zijn van elkaar, maar twee naast elkaar 
fungerende en volwaardige immuniteitsregimes. De toepassing van dit beginsel op 
ambassaderekeningen stelt bijkomende problemen, nu het onduidelijk is of er een 
afzonderlijke diplomatieke immuniteit bestaat. Ten derde waren er hardnekkige 
problemen bij de interpretatie van een contractuele en algemene afstand van de 
uitvoeringsimmuniteit van een Staat als niet zijnde een afstand ipso facto van de 
bescherming onder het diplomatiek recht. De volgende paragrafen bespreken deze 
drie kwesties en gaan daarbij in het bijzonder na welke oplossingen het Hof van 
Cassatie en de Belgische wetgever hebben aangereikt.

21. In para. 117 van de memorie van toelichting (Bazel, 2007) bij dit verdrag leest men dat ‘[t]he 
considerations which underlie [diplomatic and consular] privileges and immunities are different 
from those underlying the present Convention. The Convention cannot prejudice diplomatic and 
consular immunities, directly or indirectly’.
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III.  De draagwijdte van het diplomatiek recht

Dat de bankrekeningen van diplomatieke zendingen van vreemde Staten in Bel-
gië de algemene uitvoeringsimmuniteit genieten als goederen van deze Staat werd 
nooit in twijfel getrokken.22 Maar men kan niet hetzelfde beweren met betrekking 
tot de vraag of en hoe regels van diplomatiek recht in acht moeten worden geno-
men. Het Verdrag van Wenen maakt immers geen gewag van een bijzonder re-
gime dat de bank- of effectenrekeningen van diplomatieke zendingen zou moeten 
beschermen. Toch valt aan te nemen dat tegoeden van diplomatieke missies bij 
financiële instellingen in een ontvangende Staat bescherming genieten onder het 
diplomatiek recht. Daarvoor worden niet minder dan vijf verschillende aankno-
pingspunten voorgesteld, die echter niet allen evenveel overtuigen en niet noodza-
kelijk dezelfde gevolgen met zich meebrengen. 

§1.  De drie aanknopingspunten aanvaard door het Hof van 
Cassatie

In een arrest van 22 november 2012 wendde het Hof van Cassatie drie rechtsgron-
den aan om het diplomatiek recht van toepassing te verklaren op bankrekeningen 
(op naam) van diplomatieke zendingen. Het verbroken arrest van het Hof van Be-
roep in Brussel betrof een zaak waarin de Argentijnse Staat obligaties had uitgege-
ven en, in het kader van die uitgifte, ook uitdrukkelijk afstand had gedaan van zijn 
algemene immuniteit van rechtsmacht en van uitvoering. Desondanks oordeelde 
het Hof van Cassatie dat de feitenrechter onvoldoende had vastgesteld dat de auto-
nome diplomatieke uitvoeringsimmuniteit waarvan diplomatieke bankrekeningen 
genieten niet van toepassing was. 

Een eerste rechtsgrond is art. 22 VWDV. Deze bepaling houdt in dat de gebou-
wen van een diplomatieke zending een onschendbaarheid genieten die te allen 
tijde moet gerespecteerd worden door de ontvangende Staat. Het Hof van Cassatie 
treedt de rechtsliteratuur bij die specifiek art. 22(3) VWDV naar voor schuift als 
grondslag. Deze bepaling kent een speciale uitvoeringsimmuniteit toe aan een aan-
tal goederen en bezittingen van de diplomatieke zending: 

De gebouwen van de zending, het meubilair en andere daar aanwezige voor-
werpen, alsmede de vervoermiddelen van de zending, zijn gevrijwaard tegen 
onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen.

22. Het Hof van Beroep in Brussel oordeelde meermaals dat ‘[i]l n’est pas contesté que les avoirs 
des États étrangers, et notamment les avoirs bancaires affectés aux besoins de leurs ambassades, 
bénéficient de l’immunité d’exécution’ (Brussel, 21 juni 2002, Burundi / Landau, J.T. 2002, 714; 
Brussel, 4 oktober 2002, Irak / Vinci S.A, J.T. 2003, 318; Brussel, 21 juni 2011, NML Capital 
Ltd. / République d’Argentine, Rolnr. 2009/AR/3338 (onuitg.; verbroken in cassatie). Zie ook: 
A. Reinisch, ‘European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures’, 
European Journal of International Law 2006, Vol. 17, nr.4, 827. 
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Bankrekeningen vallen niet onder de letterlijke bewoordingen van deze bepaling.23 
Daarom betwist men in de Belgische rechtspraak het gebruik ervan als rechts-
grond.24 In internationale politieke kringen wordt art. 22 VWDV wel uitdrukkelijk 
aangehaald als rechtsbasis voor de bescherming van diplomatieke bankrekeningen, 
bijvoorbeeld in een Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa.25 Ook een deel van de nationale en vooral de internationale rechtsleer is 
deze mening toegedaan.26 Salmon gebruikt het functionaliteitsbeginsel dat aan het 
diplomatiek recht ten grondslag ligt ter interpretatie van art. 22(3). Door art. 22(3) 
VWDV te goeder trouw uit te leggen overeenkomstig de gewone betekenis van 
de termen en context alsook in het licht van het voorwerp en de doelstelling van 
het Weens Verdrag − die, volgens de preambule ervan, erin bestaat ‘te verzekeren 
dat diplomatieke zendingen als vertegenwoordigers der staten doelmatig functio-
neren’ − komt men inderdaad tot dit resultaat.27 Het spreekt voor zich dat wanneer 
gelden niet langer beschikbaar zijn voor de diplomatieke zending van de betrokken 
zendstaat, deze ook niet naar behoren kan functioneren. Eenzelfde resultaat wordt 
bereikt door art. 24 VWDV, dat bepaalt dat ‘het archief en de documenten van de 
zending […] te allen tijde en waar deze zich ook mogen bevinden’ onschendbaar 
zijn, toe te passen op de bankrekeningen.28 Dit zou met zich meebrengen dat de 
regels inzake onschendbaarheden van toepassing zouden worden.29 Deze benade-
ring, te weten het gebruik van één verdragsartikel om een ander uit te leggen, is 
echter betwistbaar in het licht van de algemene beginselen van het internationaal 
verdragsrecht. 

23. Het onderwerp wordt aangehaald in de voorbereidende werken, maar niet in het artikel zelf. K. 
Bruns, A Cornerstone of Modern Diplomacy, New York: Bloomsburry, 2014, 43 en 130.

24. Brussel, 15 februari 2000, Leica A.G. / Central Bank of Iraq & Republic of Iraq, J.T. 2001, 6 (noot 
M. Romero). Zie ook Brussel, 21 juni 2011, voetnoot 22, dat stelt dat art. 22(3) VWDV doelt op 
‘specifieke goederen’. 

25. Aanbeveling nr. R (97) 10 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, aangaande de 
schulden van diplomatieke vertegenwoordigingen, permanente missies, en diplomatieke missies 
met een ‘dubbele accreditatie’ evenals die van hun leden, 12 juni 1997, beschikbaar op <www.
coe.int> stelt in dit verband dat ‘[w]hatever the case may be, Article 22 of the convention makes it 
impossible to take enforcement measures against a diplomatic mission’s premises or property (for 
example of bank accounts in which an embassy deposits its working capital)’.

26. J. Salmon, Manuel de droit diplomatique, Brussel, Bruylant, 1994, 203-206; Denza, voetnoot 17, 
131-132; M. Richtsteig, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehun-
gen: Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis, Baden-Baden: Nomos, 2010, 48. Contra: 
H. Van Houtte, ‘Naar een beslag op rekeningen van ambassades?’, in Liber Amicorum Elie Van 
Bogaert, Kluwer, Antwerpen, 1985, 296.

27. Een gelijkaardige redenering kan worden gelezen in Bundesverfassungsgericht, 13 december 1977, 
46, 342 2 BvM 1/76 en International Law Reports, vol. 65, pp. 185-188. Bovendien wordt in het 
arrest benadrukt dat art.22(3) VCDR niet exhaustief is in de zin dat bankrekeningen en andere ac-
tiva immuniteit en/of onschendbaarheid kunnen genieten ter bescherming van de officiële functies 
van de diplomatieke vertegenwoordiging van de zendstaat. Het arrest verwijst bijkomend naar de 
preambule en art. 3 VWDV.

28. R. van Alebeek, ‘Staatsimmuniteit’, in N. Horbach, R. Lefeber, O. Ribbelink (eds.), Handboek 
Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press, 2007, 260.

29. De aanvaarding dat art 22(1) VWDV van toepassing is, leidt tot dezelfde conclusie. 
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Een tweede rechtsgrondslag waarop het Hof van Cassatie in 2012 steunt, betreft 
een toepassing van de theorie van de functionele noodzakelijkheid in het diploma-
tiek recht, zoals vertaald in art. 25 en de preambule van het Verdrag van Wenen.30 
Krachtens art. 25 VWDV verleent de ontvangende Staat de zending ‘alle facili-
teiten ten behoeve van de uitoefening van haar werkzaamheden’.31 Meestal wordt 
art. 25 ingeroepen samen met een andere bepaling van het Verdrag van Wenen of 
een diplomatieke claim, om het kracht bij te zetten, aangezien het op zichzelf de 
zending geen extra immuniteiten toekent.32 Toch merken we op dat het argument 
ook regelmatig als zelfstandige rechtsbasis wordt gebruikt zowel door het Hof van 
Beroep in Brussel33, als in buitenlandse rechtspraak in zaken betreffende gelden op 
diplomatieke rekeningen.34 

Ten derde oordeelt het Hof van Cassatie dat bedoelde rekeningen gedekt zijn door 
de algemene gewoonterechtelijke regel ‘ne impediatur legatio’35: 

Krachtens de regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio, 
volgens welke de werking van de diplomatieke zending niet belemmerd mag 
worden, genieten alle goederen van die zending die dienen voor haar werking 
een autonome uitvoeringsimmuniteit die boven die van de [zendstaat] staat.36

30. Zie voor een toepassing van art. 25 VDWV ten nadele van art. 22(3) VWDV: Brussel, 15 februari 
2000, voetnoot 24.

31. Zie voor een kritische noot bij het gebruik van art. 25 VWDV wegens ‘le caractère artificiel de 
la construction’: Rb. Brussel, besl., 12 november 2009, Rolnr. 09/9325/A (onuitg.). Zie voor een 
ruimere interpretatie van art. 25 VWDV: P. d’Argent, ‘Jurisprudence belge relative au droit inter-
national privé’, B.T.I.R. 2003, nr. 59, 610; Rb. Brussel, besl., 27 februari 1995, J.T. 1995, 568 (noot 
d’Argent) Act. dr. 1996, 119, noot Verhoeven, TBBR 1996 (verkort), 361 en Rb. Brussel, besl., 9 
maart 1995, J.T. 1995, 568 (noot d’Argent), Act. dr. 1996, 134. 

32. Denza, voetnoot 17, 202.
33. In Brussel, 15 februari 2000, voetnoot 24, para. 2.4, wordt geoordeeld dat ‘il résulte de la Con-

vention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et plus particulièrement de 
l’article 25, que les comptes d’ambassade doivent bénéficier de l’immunité diplomatique dans 
l’Etat d’accueil’.

34. Zie bijvoorbeeld House of Lords, Alcom Ltd v. Republic of Columbia [1984] International Law 
Reports, vol. 74, p. 170 (Verenigd Koninkrijk); US District Court (District of Columbia), Matter 
of the Application of Liberian Eastern Timber Corporation v The Government of Liberia [1987] 
International Law Reports, vol. 89, p. 363 (Verenigde Staten van Amerika): ‘Although no provision 
of the Vienna Convention states specifically that official bank accounts used or intended to be used 
for purposes of the diplomatic mission enjoy diplomatic immunity from attachment, the Court con-
cludes that not affording diplomatic immunity to the Embassy’s bank account, despite the absence 
of such a specific provision, is inconsistent with both the agreement set forth in Article 25 and the 
intention of the parties to the Vienna Convention. Under the Vienna Convention therefore, the bank 
accounts of the Liberian Embassy used or intended to be used for purposes of the diplomatic mis-
sion are immune from attachment’’.

35. Cass. 22 november 2012, Republique Argentinië / NML Capital LTD, Nr. C.11.0688.F, JT 2013, nr. 
6517, 292 (noot d’Argent), RABG, 2013, nr. 6, 351-356 (noot S. Berneman).

36. In de Nederlandstalige versie van het arrest werd het begrip ‘l’État accréditant’, zoals gehanteerd 
in het Franstalig arrest, foutief vertaald door ‘ontvangende Staat’, hoewel het duidelijk is dat men 
hier de ‘zendstaat’ bedoelt. Dezelfde passage in de Franstalige versie van hetzelfde arrest luidt 
immers als volgt: ‘En vertu de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio, suivant 
laquelle le fonctionnement de la mission diplomatique ne peut être entravé, l’ensemble des biens de 
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Het onderscheid met het functionaliteitsargument uit art. 25 VWDV zoals hierbo-
ven uitgelegd is de gewoonterechtelijke resp. verdragsrechtelijke basis. Inhoudelijk 
is er nochtans weinig verschil, mede omdat art. 25 VWDV een codificatie was van 
bestaand gewoonterecht.37 Er wordt soms, volgens ons onterecht, geargumenteerd 
dat er ook een inhoudelijk verschil zou zijn als zou art. 25 VWDV de ontvangende 
Staat een positieve verplichting opleggen daar waar de gewoonterechtelijke regel 
slechts een negatieve, onthoudingsplicht inhoudt.38 Dat laatste wordt in de hand 
gewerkt omdat het bijhorende adagium negatief geformuleerd is. Daarbij valt op 
te merken dat de Belgische praktijk bevestigt dat er positieve verplichtingen voort-
vloeien zowel uit ne impediatur legatio als uit art. 25 VWDV. Gevraagd naar een 
lopende beslagprocedure tegen een diplomatieke zending van een vreemde Staat 
voor de Belgische rechter waar de Belgische Staat vrijwillig was tussengekomen39, 
verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken immers dat op België in dergelijke 
zaken een gewoonterechtelijke en verdragsrechtelijke ‘plicht tot handelen’ rust als 
ontvangende Staat.40

Het beroep op de totaliteit van de drie voormelde aanknopingspunten door het 
Hof van Cassatie krijgt in België bijval van de bevoegde overheidsdiensten.41 Zo 
verspreidde de dienst Protocol van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buiten-
landse Zaken reeds in 2007 een circulaire nota over het onderwerp onder de buiten-
landse zendingen.42 Daarin liet de administratie weten het te ‘betreuren’ wanneer 
gerechtsdeurwaarders, ter uitvoering van een gerechtelijk vonnis, beslag leggen op 

cette mission qui servent à son fonctionnement bénéficie d’une immunité d’exécution autonome, 
se superposant à celle de l’État accréditant’. Eenzelfde vertalingsprobleem vindt men in de daarop-
volgende paragraaf: ‘Il s’ensuit qu’aucune saisie ou mesure d’exécution ne peut être pratiquée sur 
les biens affectés au fonctionnement d’une mission diplomatique, sauf si l’État accréditant [foutief 
vertaald door ‘ontvangende Staat’] consent expressément à l’adoption de mesures de contrainte 
pour cette catégorie de biens ou une partie de cette catégorie’. 

37. In de woorden van Pierre d’ Argent: ‘Le recours cumulatif à l’article 25 de la Convention de Vienne 
et à la règle coutumière ne impediatur legatio paraît par ailleurs quelque peu tautologique’; noot bij 
Cass. 22 november 2012, voetnoot 35.

38. d’ Argent, ibid., p. 292, stelt vast dat procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Leclercq enkel de 
schending van de negatieve gewoonterechtelijke regel had vastgesteld (Conclusies proc-gen J.-F. 
Leclercq, p. 18).

39. In de feiten was er een financieel geschil ontstaan tussen een Rwandees zakenman en de Rwandese 
Staat voor een Brusselse rechtbank. Deze laatste stond een blokkering van de rekeningen van de 
Rwandese Ambassade in België toe. Daarop blokkeerde de Rwandese regering de rekeningen van 
de Belgische ambassade in Kigali en verweet België niet te hebben voldaan aan zijn verplichtingen 
om de rekeningen van de ambassade van Rwanda te beschermen in overeenstemming met het 
VWDV.

40. Antwoord van 2 juli 2012 op schriftelijke vraag nr. 5-6139 van senator Anciaux, zoals geciteerd in 
F. Dopagne, S. Duquet en B. Theeuwes, Diplomatiek recht toegepast in België, Antwerpen, Maklu, 
2014, p. 63, alsook schriftelijke vraag nr. 5-5371 van dezelfde senator. Door middel van een vrijwil-
lige tussenkomst door de Belgische Staat in de procedure op basis van artikel 813(1) Ger. W.) kan 
deze de zendstaat bijtreden in een verzoek tot opheffing van het beslag.

41. Ibid. In het antwoord op de vragen van senator Anciaux citeert de minister de drie rechtsgronden.
42. Circulaire nota 18 januari 2007 (Juridische geschillen, betwistingen en schuldenkwesties waarbij 

diplomatieke zendingen en hun bevoorrechte personeelsleden betrokken zijn. beslag op bankreke-
ningen), beschikbaar op <http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/180107-nl_tcm314-82403.pdf>.
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de bankrekening van een zending. De nota verwijst naar de gewoonterechtelijke 
regel ne impediatur legatio en de artikelen 22(3) en 25 VWDV als rechtsbasis. 
De FOD raadt buitenlandse zendingen aan om in zulk geval contact op te nemen 
met een advocaat, opdat men via gerechtelijke weg een eventuele inbeslagname 
ongedaan kan laten maken.43 Na de Cassatierechtspraak van 2012 stelde ook de 
Belgische Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een omzendbrief op, die 
dezelfde beginselen inzake onbeslagbaarheid herhaalt om gerechtsdeurwaarders en 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders bewust te maken van de problematiek.44

Toch lijkt het allesbehalve zeker dat alle drie besproken criteria dezelfde waarde 
hebben. Mogelijk vallen ze in essentie te herleiden tot een toepassing van de the-
orie van de functionele noodzakelijkheid. Wanneer het Hof van Cassatie in 2014 
in dezelfde zaak voor de tweede maal het arrest van het Brusselse Hof van Beroep 
verbreekt, steunt het enkel nog uitdrukkelijk op het derde en sterkste argument, 
het beginsel van ne impediatur legatio, om het diplomatiek recht van toepassing te 
verklaren op de bedoelde bankrekeningen.45 Eerder bespraken we ook al de inter-
pretatie van art. 22(3) VWDV in functie van de functionaliteit, en de inhoudelijke 
gelijkenissen tussen art. 25 VWDV en de gewoonterechtelijke regel. Een functio-
nele benadering haalt ook de overhand in gelijkaardige arresten van hoge rechts-
colleges in onze buurlanden. Het Bundesverfassungsgericht verwijst enkel naar ne 
impediatur legatio als rechtsgrond46 en ook Franse Cassatierechtspraak steunt eer-
der op dit beginsel, al verwijst ze er niet verbatim naar, dan op de hogergenoemde 
verdragsartikelen.47 

43. De Nota erkent evenwel terecht dat het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten in 
België de Directie Protocol & Veiligheid van de FOD niet toestaat ‘maatregelen te nemen die beho-
ren tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht of bij deze laatste tussen te komen’.

44. Omzendbrief van de Belgische Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders met datum 13 novem-
ber 2012, 2012CIR075, onuitg. Na de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in 2015 werden 
deze richtlijnen opnieuw vervangen door twee omzendbrieven (Omzendbrief van 23 juni 2015, 
2015C1R037, onuitg., en Omzendbrief van 30 september 2015, 2015CIR050, onuitg.).

45. Zie Brussel, 28 juni 2013, NML Capital Ltd / Republiek Argentinië (onuitg.) verbroken in Cassatie: 
Cass. 11 december 2014, NML Capital Ltd. / République d’Argentine, Nr. C.13.0537.F, APT 2015 
(samenvatting), afl. 2, 352.

46. BVerfG, 6 december 2006, 2 BvM 9/03 (Duitsland), para. 43. In para. 15 had de Duitse overheid 
ook geargumenteerd dat ‘[a]us dem Grundsatz ne impediatur legatio folge, dass der Empfangsstaat 
alle Maßnahmen unterlassen müsse, durch die die Erfüllung der diplomatischen Aufgaben behin-
dert werden könne. Es sei anerkannt, dass in die Botschaftskonten eines ausländischen Staates nicht 
vollstreckt werden könne’. In de zaak van de bankrekening van de Filippijnse ambassade, voetnoot 
27, werd ook, naast het beginsel ne impediatur legatio, een ruime lezing van art. 22(3) ingeroepen. 

47. Zie Cass. (fr.) 28 september 2011, NML Capital Ltd / République Argentine, nr. 09-72.057; be-
schikbaar op <www.courdecassation.fr>, Journal du droit international, 2012, 9, p. 668; Bulletin 
2011, I, Nr. 153, waarin wordt geoordeeld dat: ‘le droit international coutumier aurait étendu les 
privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 aux sommes déposées 
sur un compte bancaire destiné à assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions 
diplomatiques et à faciliter les fonctions officielles’. 
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§2.  Twee aanknopingspunten niet aanvaard door het Hof van 
Cassatie

Voorafgaand aan de Cassatierechtspraak uit 2012 en 2014 werden er twee bijko-
mende, zij het minder overtuigende, argumenten aangehaald om het diplomatiek 
recht van toepassing te verklaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van redeneringen 
‘naar analogie’. Zo is er de niet-onbesproken visie dat de bankrekeningen van de 
zending een bescherming genieten die analoog is aan deze vervat in de artikelen 
30-31 VWDV, die tenuitvoerlegging op goederen van een diplomatiek ambtenaar, 
met inbegrip van diens bankrekeningen48, beletten.49 Daarnaast zijn er ook auteurs 
die een vergelijking maken met het Verdrag van Wenen inzake Consulair Verkeer 
(‘VWCV’)50 en het Verdrag inzake Bijzondere Zendingen van 8 december 1969 
(‘VBZ’)51, daar onder deze verdragen een beslag op een bankrekening van con-
sulaire en bijzondere missies in meer expliciete termen uitgesloten lijkt.52 Beide 
verdragen (respectievelijk in art. 31(4) VWCV53, art. 25(3) VBZ54) lezen immers 
dat het geheel van de goederen van de posten onschendbaar is, zonder daarbij in 
een geografische beperking te voorzien.55 Het is echter verre van evident dat op 
basis van deze analogieën een zelfstandige immuniteit zou kunnen gelden die ook 
van toepassing is op klassieke bilaterale diplomatieke zendingen.56 

Wat het Cassatiearrest uit 2012 ook doet, is komaf maken met een ander argument 
dat de Belgische rechtspraak af en toe hanteerde. In het verleden stonden rechters 
soms weigerachtig ten opzichte van een bescherming van rekeningen gehouden 
door een zending omdat een diplomatieke zending geen eigen rechtspersoonlijkheid 

48. M. Hardy, Modern Diplomatic Law, Manchester, Manchester University Press, 1968, 50.
49. J. Salmon en S. Sucharitkul, ‘Les missions diplomatiques entre deux chaises: immunité diplo-

matique ou immunité d’Etat’, A.F.D.I. 1987, geven een aantal voorbeelden uit de (buitenlandse) 
rechtspraak.

50. Verdrag van Wenen inzake Consulair Verkeer, opgemaakt te Wenen op 24 april 1963, instemmings-
wet 17 juli 1970 (B.S. 14 november 1970), bekrachtiging 9 september 1970, internationale inwer-
kingtreding 19 maart 1967, inwerkingtreding België 9 oktober 1970, U.N.T.S., nr. 8638.

51. Vergelijk bijvoorbeeld met het Verdrag inzake bijzondere zendingen gedaan te New York op 8 
december 1969 en internationaal in werking getreden op 21 juni 1985, U.N.T.S., vol. 1400, p. 231 
(VN Resolutie 2542 (XXIV)). Het Verdrag, dat België ondertekend noch geratificeerd heeft, sluit 
nauw aan bij de tekst van het VWDV maar breidt in zijn tegenhanger van art. 22(3) dit artikel uit 
tot ‘other property used in the operation of the special mission’ (art.25(3)), waarmee het kwalifica-
tieprobleem van de bankrekeningen omzeild wordt.

52. Noot Romero bij Brussel, 15 februari 2000, voetnoot 24, 9. 
53. Dit artikel bepaalt dat ‘het meubilair en de goederen, alsmede de vervoermiddelen van de con-

sulaire post, zijn gevrijwaard tegen enigerlei vordering ter wille van de landsverdediging of het 
openbaar welzijn’.

54. Dit artikel bepaalt: ‘[t]he premises of the special mission, their furnishings, other property used in 
the operation of the special mission and its means of transport shall be immune from search, requi-
sition, attachment or execution’.

55. Salmon, voetnoot 26, 205, hanteert een a fortiori redenering wanneer hij stelt dat het ondenkbaar 
is dat Staten de diplomatieke zending een mindere bescherming wilden geven dan de consulaire 
posten.

56. Van Houtte, voetnoot 26, 296. 
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heeft en, nog volgens deze gedachtegang, het de vreemde Staat is die als rekening-
houder dient gekwalificeerd te worden en niet zijn ambassade.57 Ook het verbroken 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 21 juni 2011 voerde aan dat diploma-
tieke immuniteit in ‘het kader past van het beginsel van de uitvoeringsimmuniteit 
van de Staten waarvan de ambassade een orgaan is’.58 Het klopt dat een zending 
geen verschillende rechtspersoonlijkheid bezit dan deze van de zendstaat. Ener-
zijds betekent dit dat een diplomatieke zending − zoals gesteld – (ook) de algemene 
uitvoeringsimmuniteit geniet, en anderzijds, dat schulden die door een diploma-
tieke missie worden aangegaan schulden zijn van de zendstaat.59 Voor de toeken-
ning van de diplomatieke immuniteit of onschendbaarheid brengt dit echter geen 
verdere gevolgen met zich mee.60 Zo staat het feit dat een diplomatieke zending een 
orgaan is van een vreemde Staat niet in de weg dat haar status wordt geregeld door 
het diplomatiek recht, dat een autonome bescherming toekent aan haar gebouwen, 
briefwisseling, voertuigen, archieven en zo meer.61

§3.  Aanknopingspunt(en) in art. 1412quinquies Ger. W.

In de parlementaire voorbereiding van het nieuw ingevoegde art. 1412quinquies 
Ger. W. wordt toegelicht dat de versnelde wetgevende actie in het domein van 
de diplomatieke bankrekeningen meerdere doelstellingen dient. Zo is er een dui-
delijk volkenrechtelijk doel. De wetgever wil het bestaande internationaal recht 
ter zake implementeren en tegelijk anticiperen op een nakende ratificatie van het 
VN-Statenimmuniteitenverdrag.62 Er wordt daarbij verwezen naar het diplomatiek 
recht als toepasselijk ‘internationaal recht’, waaruit blijkt dat het van toepassing 
wordt verklaard op de bankrekeningen gehouden door diplomatieke zendingen. In 
de motivering van de adviesaanvraag gericht aan de Raad van State lezen we een 
verwijzing naar art. 25 VWDV en de theorie van de functionele noodzakelijkheid:63 

57. J. Salmon en S. Sucharitkul, voetnoot 49, 164-165 en 168. Zie voor een toepassing: Brussel, 15 
februari 2000, voetnoot 24.

58. Brussel, 21 juni 2011, voetnoot 22, zoals besproken in Dopagne, Duquet en Theeuwes, voetnoot 39, 
64. 

59. Zie, in dezelfde zin, Aanbeveling nr. R (97) 10 van het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa, voetnoot 24. 

60. Zie in dezelfde zin, para 9, van de noot van Romero bij Brussel, 15 februari 2000, voetnoot 24; 
Salmon, voetnoot 26, 185-190; Salmon en Sucharitkul, voetnoot 49, 163-165 en 194.

61. Zie ook: VN-Commissie Internationaal Recht, ‘Draft articles on Jurisdictional Immunities of States 
and Their Property, with commentaries’, Y.B.I.L.C. 1991, vol. II, deel 2, 15: ‘[e]mbassies are sub-
sidiary organs of the State […] Their status is governed by the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations’.

62. Het wetsartikel is tegelijkertijd ruimer dan het VN-Statenimmuniteitenverdrag. De immuniteit 
wordt ook uitgebreid naar internationale of supranationale organisaties en naar deelgebieden. Zie 
het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, hou-
dende het beslag op de goederen van een derde Staat of van een internationale organisatie zoals 
ingediend door R. Terwingen, 2 juli 2015, Parl.St. Kamer, zitting 54, 1241/001, 3.

63. Wetsvoorstel, Parl.St. Kamer, zitting 54, 1241/001, 3; 1241/002, 3. 
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‘[h]et is evident dat een beslag op goederen van een ambassade, inclusief haar 
bankrekening met de werkingsfondsen, de goede werking van deze laatste in 
gevaar brengt’. 

Een uitdrukkelijke verwijzing naar de gewoonterechtelijke regel ne impediatur 
legatio die aan art. 25 VWDV ten grondslag ligt, of een verdere duiding van de 
problematiek, is er niet.64 

Meer dan het diplomatiek recht per se, heeft de diplomatieke praktijk invloed gehad 
op de invoeging van art. 1412quinquies Ger.W.. De parlementsleden blijken een 
einde te willen maken aan de politieke en diplomatieke druk die andere landen uit-
oefenen ten gevolge van dwangmaatregelen tegen diplomatieke bankrekeningen.65 
De logica van diplomatieke betrekkingen gebiedt een Staat ook in een adequate 
bescherming te voorzien, opdat de eigen ambassaderekeningen in het buitenland 
niet aan dwangmaatregelen zouden worden onderworpen die hun goede werking 
in de weg staan. De onderwerping van vreemde Staten aan de rechtsmiddelen van 
tenuitvoerlegging, zelfs aan louter bewarende maatregelen, brengt bovendien niet 
enkel de vriendschappelijke relaties tussen zend- en ontvangststaat in het gedrang. 
Mogelijk is dit ook het geval voor de relaties van België met een accrediterende 
internationale organisatie die er haar hoofdkwartier heeft gevestigd.66 Ten slotte 
wil de Belgische wetgever tegemoet komen aan nationale bezorgdheden. Artikel 
1412quinquies is in die zin tevens bedoeld om plaatselijke beslagrechters en ge-
rechtsdeurwaarders te helpen bij de uitoefening van hun ambt.67 

64. Zie voor een enkele verwijzing naar de besproken arresten uit 2012 en 2014: Verslag van de Com-
missie Justitie, Parl.St. Kamer, zitting 54, 1241/005, 7. 

65. Het advies van de Raad van State, zitting 54, 1241/002, 3 verwijst naar de motivering van (de hoog-
dringendheid van) de adviesaanvraag: ‘De Belgische wet is op dit ogenblik niet geheel in over-
eenstemming met [art. 25 VWDV]. Zoals is gebleken, kan dit in sommige gevallen tot verstoorde 
diplomatieke betrekkingen leiden. Recent heeft de Russische Federatie gedreigd met tegenmaatre-
gelen, nadat ons land de bankrekeningen van de Russische ambassade in België en de permanente 
vertegenwoordigingen van Rusland bij de EU en de NAVO had bevroren. Een dergelijke situatie 
moet te allen prijze worden vermeden. Daarvoor moet onder meer de Belgische wetgeving zo 
spoedig mogelijk worden aangepast’. Dit toont treffend de vermenging aan van zuiver diplomatieke 
motieven en argumenten op basis van het diplomatiek recht. 

66. Zie onder andere het verslag van de bespreking in de Commissie Justitie, Parl.St. Kamer, zit-
ting 54, 1241/005, 4, waar een eventuele Russische druk in vraag wordt gesteld, wat op pagina 5 
ontkend wordt door de minister van Justitie. Zie ook Circulaire nota 18 januari 2007, noot 41. Uit 
de parlementaire voorbereiding blijkt het bestaan van een hele reeks gelijkaardige incidenten die 
de Russische saga voorafgingen waar minder of geen publieke ruchtbaarheid werd gegeven. Deze 
vergden telkens grote diplomatieke inspanningen van de bevoegde personen bij de FOD Buiten-
landse Zaken. 

67. Verslag van de Commissie Justitie, Parl.St. Kamer, zitting 54, 1241/005, 8.
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IV.  Samenloop van staatsimmuniteit en diplomatiek recht

§1.  De oplossing aangereikt door het Hof van Cassatie

A.  Een autonome uitvoeringsimmuniteit die boven die van de 
zendstaat staat

Nu het Hof van Cassatie het diplomatiek recht uitdrukkelijk van toepassing heeft 
verklaard op ambassadebankrekeningen, kunnen we bestuderen welke rechtsge-
volgen daaraan verbonden zijn. In het arrest van 22 november 2012 bevestigt het 
Hof dat bedoelde rekeningen een diplomatieke immuniteit van tenuitvoerlegging, 
eerder dan een onschendbaarheid, genieten. Bovendien dicht het Hof de diploma-
tieke immuniteit twee additionele kenmerken toe: de bescherming is (a) autonoom 
en (b) ze staat boven deze van de zendstaat. 

Vooreerst is er de autonomie van de diplomatieke uitvoeringsimmuniteit. Het 
Hof verwerpt de redenering als zouden financiële middelen op een diplomatieke 
bankrekening geen fundamenteel verschillende immuniteit genieten dan die van 
het algemene regime inzake staatsimmuniteit.68 Het volgt hier, niet voor het eerst, 
zijn Franse tegenhanger.69 De genoten bescherming is niet slechts een concrete 
toepassing of een verduidelijking van de staatsimmuniteit. Integendeel, er wordt 
expliciet gesteld dat de bescherming zelfstandig is.70 De tweewegenleer ligt in de 
lijn van eerdere Cassatierechtspraak inzake diplomatieke immuniteiten. Zo maakte 
het Hof in 1994 ook al een duidelijk onderscheid tussen de persoonlijke immuniteit 
van de diplomatieke ambtenaar en deze van de zendstaat.71 Men dient derhalve 
rekening te houden met verschillende volkenrechtelijke regels: de klassieke uit-
voeringsimmuniteit van de vreemde Staat en de bescherming op grond van het 
diplomatiek recht.72 Een en ander brengt concrete gevolgen met zich mee voor een 

68. De appelrechters erkenden het bestaan van de ingeroepen immuniteit, maar zagen deze niet als te 
onderscheiden van de algemene staatsimmuniteit; Brussel, 21 juni 2011, voetnoot 22 zoals bespro-
ken in Berneman, voetnoot 35.

69. Het Franse Hof stelde eerder dat ‘ces sommes [op bankrekeningen (op naam) van diplomatieke 
zendingen] devraient dès lors bénéficier d’une immunité d’exécution autonome par rapport aux 
autres biens de l’Etat accréditant’; Cass. (fr.) 28 september 2011, voetnoot 46. In dezelfde zin, zie: 
Cour d’appel de Paris, 5 januari 2012, nr. 11/10949, Cour d’appel de Versailles, 3 februari 2012, nr. 
12/00015.

70. Daarmee gaat het Hof in tegen sommige gezaghebbende werken in de Belgische rechtsleer, zoals 
het werk van Dirix en Broeckx, voetnoot 8, 150-151.

71. Cass. 22 september 1994 (Dupont / Republiek Zaïre) Arr. Cass., 1994, nr. 396, 775. Er werd geoor-
deeld dat de persoonlijke immuniteit beheerst wordt door het diplomatiek recht (in casu het Verdrag 
van Wenen) en niet de immuniteit van de zendstaat.

72. Het Bundesverfassungsgericht (6 december 2006, voetnoot 45) had eerder dezelfde conclusie ge-
trokken in para. 5 ‘Es sei zwischen dem Recht der Staatenimmunität und dem Diplomatenrecht 
strikt zu unterscheiden. Die Regeln der Staatenimmunität ließen die diplomatischen Vorrechte und 
Privilegien unberührt‘.
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beoordeling door een aangezochte gerechtsdeurwaarder, dan wel beslagrechter.73 
Vooreerst houdt het in dat er autonome beoordelingscriteria bestaan, die niet nood-
zakelijk dezelfde zijn als diegene gebruikt om te bepalen of een Staat een algemene 
uitvoeringsimmuniteit geniet (Zie verder, B). Daarnaast heeft dit gevolgen voor de 
afstand van de immuniteit, die ook autonoom moet zijn (zie verder, Deel V). 

Ten tweede is het opmerkelijk dat het Cassatiearrest een volgorde bepaalt volgens 
welke de immuniteiten moeten behandeld worden: het Hof oordeelt dat diplo-
matieke immuniteit ‘boven’ de algemene immuniteiten van een zendstaat staat. 
Het lijkt daarbij het diplomatiek recht een lex specialis karakter toe te dichten.74 
Deze benadering is niet nieuw.75 Ook de artikelen 32-33 van het Europees Immu-
niteitenverdrag bevestigen dat er ingeval van conflict tussen de twee immunitei-
tenregimes voorrang moet gegeven worden aan de diplomatieke immuniteiten.76 
Opnieuw brengt deze beoordeling rechtsgevolgen met zich mee voor een aange-
zochte gerechtsdeurwaarder, dan wel beslagrechter. Het is nu duidelijk dat men 
eerst zal moeten onderzoeken of tegoeden op een bankrekening gedekt zijn door 
een diplomatieke uitvoeringsimmuniteit alvorens men nagaat of de immuniteit van 
tenuitvoerlegging van de vreemde Staat van toepassing is. Daarnaast is het niet 
uitgesloten dat de zendstaat nog steeds een beroep kan doen op zijn algemene, soe-
vereine, uitvoeringsimmuniteit, zelfs wanneer er wordt vastgesteld dat een bank-
rekening geen diplomatieke bescherming geniet. Men kan daarbij denken aan het 
geval waarin een Staat een bankrekening gebruikt voor handelingen gesteld in de 
uitoefening van de staatssoevereiniteit, maar niet specifiek voor de werkzaamhe-
den van de zending.77 

73. Ook al, zoals ook Pierre d’Argent terecht opmerkt (voetnoot 35, 293), werd het arrest in Cassatie 
niet verbroken voor een schending van het autonoom karakter van de immuniteit maar voor schen-
ding van de gewoonterechtelijke regel ne impediatur legatio. 

74. Dit is in overeenstemming het oordeel van het Internationaal Gerechtshof, zoals weergegeven in 
de Tehran Hostages Case, voetnoot 16, §86. Zie ook de VN-Commissie Internationaal Recht, die 
het diplomatiek recht als een ‘strong form of lex specialis’ beschouwt in de ‘Draft Articles on the 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries’, Y.B.I.L.C., 2001, 
vol. II., p. 140.

75. Romero bij Brussel, 15 februari 2000, voetnoot 24, 8, verwoordt het als volgt: ‘si les biens d’une 
mission diplomatique sont évidemment des biens de l’Etat d’envoi (donc bénéficiant des immuni-
tés d’Etat), tous les biens d’Etat ne sont pas des biens diplomatiques. Ces derniers jouissent aussi 
d’une immunité additionnelle qui sert les fonctions spécifiques des missions et qui se superpose à 
l’immunité d’Etat.’ 

76. Zie para. 117, Memorie van toelichting, o.c.: ‘[i]t is clear from Article 32 – and this is confirmed 
by Article 33 – that in the event of conflict between the present Convention and the instruments [on 
diplomatic and consular immunities], the provisions of the latter shall prevail’.

77. Dopagne, Duquet en Theeuwes, voetnoot 39, 64.
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B.  Twee immuniteiten: één criterium? 

Een gerechtsdeurwaarder mag geen dwangmaatregelen nemen ten opzichte van 
een goed van een buitenlandse Staat waarvan het duidelijk is dat het geniet van di-
plomatieke immuniteit en/of uitvoeringsimmuniteit, behoudens het geval wanneer 
een schuldeiser een reden opwerpt die rechtvaardigt dat een uitzondering wordt 
gemaakt op deze immuniteit. Deze rechtvaardiging moet men apart beoordelen wat 
betreft de staatsimmuniteit, enerzijds, en diplomatieke immuniteiten, anderzijds. 
Maatstaven ontwikkeld in de rechtspraak met betrekking tot staatsimmuniteit kun-
nen niet mutatis mutandis op de diplomatieke immuniteit toegepast worden.78 De 
uitvoeringsimmuniteit van vreemde Staten is verre van absoluut, ondanks haar titel 
als ‘het laatste echte bastion van de staatsimmuniteit’.79 Dit is anders wat betreft 
diplomatieke immuniteiten, die een quasi-absolute bescherming met zich mee-
brengen. We bespreken, in de volgorde gehanteerd door het Hof van Cassatie, hoe 
men in concreto het van toepassing zijn van volkenrechtelijke bescherming dient 
te interpreteren. 

Als men, zoals het Hof van Cassatie, aanvaardt dat de diplomatieke immuniteit van 
toepassing is, moet men ook aanvaarden dat de onderhavige regels van diplomatiek 
recht, met inbegrip van deze met betrekking tot de kwalificatie en de bewijslast, 
van toepassing zijn. Conform de besproken Cassatierechtspraak kan de bankreke-
ning van een zending niet in beslag worden genomen, noch aan enige andere hand-
havingsmaatregel worden blootgesteld, zolang het niet vaststaat dat deze rekening 
niet wordt aangewend door de zending voor haar werking. De rechtspraak beves-
tigt de moeilijke positie waarin de schuldeiser zich bevindt en verduidelijkt dat er 
slechts beperkte mogelijkheden te zijner beschikking staan om alsnog dwangmaat-
regelen te nemen met diplomatieke bankrekeningen tot voorwerp. De enige moge-
lijkheid die openstaat voor de schuldeiser − behoudens aantonen dat er rechtsgeldig 
afstand werd gedaan van de diplomatieke immuniteit, zie Deel V − is aantonen dat 
de gelden op een bankrekening geen diplomatieke immuniteit genieten. 

Wanneer een rekening op naam staat van de zending lijkt het leveren van een te-
genbewijs onbegonnen werk.80 De Belgische rechtspraak over onschendbaarheden 
en immuniteiten van andere goederen van de zending gebruikt een formeel eerder 
dan materieel criterium. Men oordeelt dat een goed de bescherming niet verliest 
omdat het niet langer door de zending gebruikt wordt, indien het er in naam nog 
steeds aan toebehoort. Zo ook acht men het gegeven dat een gebouw onbewoond 
is, volledig verlaten lijkt en bovendien in zeer slechte staat verkeert, geen reden om 

78. Zie voor een discussie in de Amerikaanse context: A.D. Smith, ‘Executing Judgments Against 
Mixed Commercial and Non-Commercial Embassy Bank Accounts in the United States: Where 
Sovereign and Diplomatic Immunities Clash’, U. Pa. J. Int’l Bus. L., 1988, vol. 10, nr. 4, 707-734.

79. S. Sucharitkul, ‘Draft articles on jurisdictional immunities of States and their property’, Commen-
taar bij art. 18, YBILC, 1991, vol. II, deel 2, 56.

80. Voor een pleidooi ten voordele van de rechten voor schuldeisers: C. Ryngaert, ‘Embassy Bank Ac-
counts and State Immunity from Execution: Doing Justice to the Financial Interests of Creditors’, 
Leiden Journal of International Law, 2013, vol. 26, nr. 1, 73-88.
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aan te nemen dat het niet langer kan beschouwd worden als de particuliere woning 
van een diplomaat in de zin van art. 30 VWDV.81 Bovendien beschouwt men een 
rekening op naam van de zending meestal als één en ondeelbaar, en bijgevolg in 
haar volledigheid onbeslagbaar, zelfs al worden gelden ook occasioneel voor an-
dere doeleinden aangewend.82 Het Hof van Cassatie spreekt zich niet uit over de 
problematiek van de ‘gemengde rekeningen’, maar de statenpraktijk lijkt in ieder 
geval in deze richting te evolueren.83 

Een beoordeling in concreto heeft meer zin wanneer de band tussen de zending en 
de rekening minder duidelijk is. Ook hier is het enige juiste bewijs dat kan gele-
verd worden er één op basis van het diplomatiek recht: de schuldeiser zal moeten 
aantonen dat gelden op een rekening niet worden aangewend voor de uitoefening 
van diplomatieke werkzaamheden.84 Overigens belet niets dat goederen die geen 
verband houden met de werkzaamheden van een zending geen diplomatieke doch 
eventueel wel staatsimmuniteit bezitten. Een functionele benadering, zoals gehan-
teerd door het Hof van Cassatie, lijkt immers tot gevolg te hebben dat de verleende 
bescherming zich enkel uitstrekt tot deze goederen die door de ambassade gebruikt 
worden.

Bij het functioneel criterium afgeleid van het diplomatiek recht zit het venijn in de 
details. Zo valt te betwijfelen of een afweging of een bankrekening ‘nuttig of nood-
zakelijk is voor het functioneren van de ambassade’, zoals gesteld door het Hof van 
Beroep in Brussel, de lading volledig dekt.85 Juister lijkt dat er moet aangetoond 
worden dat er geen vaststaand verband bestaat tussen de zending en de banktegoe-
den die men wil onderwerpen aan dwangmaatregelen.86 Daarbij lijkt uitgesloten 

81. Brussel, 11 september 2001, onuitg.. Volgens het Hof van Beroep staat “[e]en onderbreking van 
daadwerkelijke bewoning, wanneer niet vaststaat dat het gebouw zijn bestemming van huisvesting 
definitief heeft verloren, […] er niet aan in de weg dat het gebouw immuniteit blijft genieten”. Zie 
ook reeds in dezelfde zin Brussel, 10 januari 2001, Democratische Republiek Congo/SEGRIM en 
Red Mountain Finance, onuitg.

82. Deze benadering wordt verdedigd door het Duitse Bundesverfassungsgericht in de zaak over de 
bankrekening van de Filippijnse ambassade (voetnoot 26), zoals besproken in Van Houtte, voetnoot 
26, 300. Volgens het Hof kan ne impediatur legatio enkel worden veilig gesteld wanneer de ambas-
saderekening in haar geheel een volledige immuniteit geniet.

83. Zoals wordt opgemerkt door de VN-Commissie Internationaal Recht, in de ‘Draft articles on Ju-
risdictional Immunities of States’, voetnoot 58, 59: ‘[d]ifficulties sometimes arise concerning a 
“mixed account” which is maintained in the name of a diplomatic mission, but occasionally used 
for payment, for instance, of supply of goods or services to defray the running costs of the mission. 
The recent case law seems to suggest the trend that the balance of such a bank account to the credit 
of the foreign State should not be subject to an attachment order issued by the court of the forum 
State because of the non-commercial character of the account in general’.

84. Dit is wel het geval bij beslag op een bankrekening waarvan de tegoeden dienen voor het betalen 
van de functioneringskosten: zie Rb. Luik, beslagr., 12 oktober 1994, JLMB, 1259 voor een toepas-
sing. 

85. Brussel, 4 oktober 2002, voetnoot 22, 318.
86. Contra: Berneman, voetnoot 35, 354, die stelt dat het bestemmingscriterium gebruikt bij de beoor-

deling van de staatsimmuniteit kan toegepast worden op de diplomatieke immuniteit van bankreke-
ningen. 
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dat er ook een beoordeling nodig is van de precieze intensiteit van dit verband, 
door bijvoorbeeld te eisen dat tegoeden ‘noodzakelijk’ zijn voor de diplomatieke 
vertegenwoordiging. Bezittingen van de diplomatieke missie die zich bij Belgische 
banken bevinden zijn beschermd zodra ze voor de behoeften van de zending wor-
den aangewend. Over de exacte aanwending van de sommen voor de functies van 
de missie wordt in beginsel, en met een ruime interpretatiemarge, geoordeeld door 
de zendstaat.87 Een marginale controle lijkt derhalve te volstaan. De diplomatieke 
immuniteit is enkel niet van toepassing wanneer blijkt dat de sommen kennelijk 
niet nuttig zijn voor de uitoefening van de functies van de missie. De dwangmaat-
regel hoeft de werking van de zending niet daadwerkelijk te verhinderen of grondig 
te verstoren om het diplomatiek recht te schenden. Om die reden is het oordeel van 
de beslagrechter te Brussel, wanneer hij oordeelt dat er geen schending van art. 25 
VWDV plaatsvindt omdat de vreemde Staat een rekening steeds kan aanzuiveren, 
niet correct.88 

De complicatie die rijst is dat de bewijslast gedragen wordt door de schuldeiser.89 
Indien een vreemde Staat verklaart dat zijn ambassade een rekening gebruikt voor 
de uitoefening van haar functies, moet dat worden aanvaard.90 Daarbij komt dat 
– omwille van andere regels van het diplomatiek recht – het moeilijk, zo niet on-
mogelijk, is om te bewijzen dat gelden op een ambassaderekening niet wordt aan-
gewend voor de uitoefening van diplomatieke functies. Een schuldeiser kan een 
vreemde Staat niet verplichten om mee te werken aan de bewijsvoering betreffende 
de bestemming van de ambassadegelden, bijvoorbeeld door de rekeningafschrif-
ten over te leggen waaruit de bewegingen op de in beslag genomen rekeningen 
blijken (art. 871 Ger. W.).91 Dergelijke rekeningafschriften maken deel uit van het 
archief en de documenten van de zending en genieten onschendbaarheid op basis 
van art. 24 VWDV, ongeacht de plaats waar zij zich bevinden. Een geschil tussen 

87. Zie voor een correcte toepassing: Brussel, 15 februari 2000, voetnoot 24.
88. Rb. Brussel, besl., 27 februari 1995, voetnoot 30. Deze benadering werd soms ook verdedigd in de 

rechtsleer, zie Van Houtte, voetnoot 26, 301.
89. Het Brusselse Hof van Beroep was lange tijd ook deze mening toegedaan, tot het in zijn arrest van 

26 april 2010, M. / Democratische Republiek Congo, 2008/AR/2441, Oxford Reports ILDC (BE 
2010), komaf maakte met het vermoeden van onbeslagbaarheid en koos voor een gedeelde bewijs-
last. Zie voor een overzicht van de evolutie in de Belgische rechtspraak: C. Ryngaert, voetnoot 79, 
78-80 en de bespreking in Dopagne, Duquet en Theeuwes, voetnoot 39, 64. Voor een toepassing 
van het vermoeden in Nederland: Rechtbank Rotterdam, Staat der Nederlanden t. Azeta BV, 14 mei 
1998, NYIL 2000, 264.

90. Zie in deze zin het Bundesverfassungsgericht in de voornoemde zaak over de bankrekening van 
de Filippijnse ambassade, voetnoot 26, 188-189. Het Hof erkende dat dit een zeker risico met zich 
meebrengt, maar dat conflicten moeten worden opgelost volgens de gebruikelijke diplomatieke 
weg. In Nederland werd geoordeeld dat een verklaring van de Ambassade dat gelden bestemd 
zijn voor de ‘day-to-day running of the Embassy’ genoeg is om deze onbeslagbaar te verklaren: 
‘[d]e veronderstelling van een schuldeiser dat het niet is uitgesloten dat een deel van het onder de 
bank aanwezige vermogen niet bestemd is voor het in standhouden van de ambassade vormt een 
onvoldoende gemotiveerde betwisting van de andersluidende [verklaring van de ambassade’]. Rb. 
Amsterdam, 24 februari 1999, NJ 1999, nr. 622. 

91. Brussel, 4 oktober 2002, voetnoot 22. Zie ook bespreking in Dopagne, Duquet en Theeuwes, voet-
noot 39, 64.
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de zendstaat en een particulier kan nooit het nemen van maatregelen door de ont-
vangende Staat rechtvaardigen die de diplomatieke voorrechten, immuniteiten en 
onschendbaarheden, zoals erkend in het VWDV, zouden schenden.92 

Zo het bewezen is dat gelden niet voor de werkzaamheden van de diplomatieke 
zending worden aangewend, komt men onder het gemene volkenrechtelijke regime 
van de staatsimmuniteit terecht. De uitvoeringsimmuniteit van vreemde Staten is 
niet absoluut:93 ze geldt slechts voor bepaalde goederen en er kan afstand gedaan 
worden (zie verder, Deel V). In de Belgische rechtspraak wordt een bestemmings-
criterium gehanteerd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het onderscheid tus-
sen handelingen jure imperii en jure gestionis, zoals gehanteerd bij een beoorde-
ling van de immuniteit van jurisdictie. Een dwanguitvoering is enkel mogelijk op 
staatsgoederen waaraan een vreemde Staat een private bestemming heeft gegeven, 
zodat deze niet meer tot het publiek domein van die Staat behoren.94 Het gebruikte 
criterium is dat van de ‘openbare dienst’.95 Ook deze graadmeter geeft aanleiding 
tot discussie, bijvoorbeeld over de vraag of enkel louter privaat bestemde goederen 
vatbaar zijn voor executie dan wel of dit geldt voor alle goederen die niet nood-
zakelijk zijn voor de openbare dienst. Concreet moet worden nagegaan, op basis 
van het bestemmingscriterium en nadat reeds werd vastgesteld dat de gelden niet 
worden aangewend voor de diplomatieke werkzaamheden, of een bankrekening 
alsnog een soevereine bestemming kent. Het accent verschuift daarmee van een 
beoordeling van de specifieke bestemming van gelden (diplomatieke functionali-
teitsdoeleinden) naar een algemene bestemming (soevereiniteitsdoeleinden).96 En-
kel goederen die werkelijk voor activiteiten van de openbare dienst bestemd zijn, 
genieten de uitvoeringsimmuniteit. Ook hier geniet de vreemde Staat een, welis-
waar minder verregaande, bevoorrechte positie in de bewijslast met betrekking tot 
de bestemming van zijn goederen.97 In het algemeen is het wel zo dat goederen 
die nog geen bestemming hebben, de immuniteit van tenuitvoerlegging genieten.98 

92. Salmon, voetnoot 26, 54; Dopagne, Duquet en Theeuwes, voetnoot 39, §56. 
93. Brussel, 16 maart 1999, X. t. Gécamines, Rol nr. 98/AR/3089, beschikbaar op <www.juridat.be>.
94. Op goederen waaraan een private of commerciële bestemming gegeven is, blijft een gedwongen 

tenuitvoerlegging dan ook mogelijk; Dirix en Broeckx, voetnoot 8, 150-151. 
95. Zie de uitbreiding per analogie van art. 1412bis Ger. W., ingevoegd in 1994, naar vreemde Staten, 

bijvoorbeeld in Brussel, 8 oktober 1996 Zaïre, J.T. 1997, 100. Ook hier was de rechtspraak echter 
niet altijd even consistent. Pierre d’Argent merkt op dat immuniteit van tenuitvoerlegging geregeld 
wordt door het volkenrecht en niet door het nationaal recht: noot onder Rb. Brussel, 9 maart 1996, 
voetnoot 30. 

96. Rechtspraak die stelt dat hetzelfde criterium toegepast moet worden, houdt onvoldoende rekening 
met de specifieke finaliteit van het diplomatiek recht: Brussel, 4 oktober 2002, voetnoot 19; J. 
Verhoeven, La jurisprudence belge et l’immunité d’exécution, in X., Mélanges Jacques van Com-
pernolle, Bruxelles, Brussel, Bruylant, 2004, 882. 

97. Brussel, 8 oktober 1996, voetnoot 94. 
98. Brussel, 4 oktober 2002, voetnoot 22; Romero bij Brussel, 15 februari 2000, voetnoot 24; Omzend-

brief van 30 september 2015, voetnoot 44. 
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§2.  Artikel 1412quinquies Ger. W.: onbeslagbaarheid van 
bankrekeningen als deel van de staatsimmuniteit

A. Een principiële onbeslagbaarheid

Uit de parlementaire voorbereiding van het nieuwe art.1412quinquies Ger. W. blijkt 
een wens om aan de internationaalrechtelijke verplichtingen, met inbegrip van het 
diplomatiek recht, te voldoen. Een nadere analyse van de tekst van dit wetsartikel 
leert ons dat er voor een andere lezing van het volkenrecht wordt gekozen dan deze 
verdedigd door het Hof van Cassatie. 

Artikel 1412quinquies Ger. W. bevat in de eerste paragraaf het algemeen begin-
sel dat, in beginsel, goederen van vreemde Staten in België niet vatbaar zijn voor 
beslag. Dit is een loutere bevestiging van de algemene uitvoeringsimmuniteit van 
een vreemde Staat. Verder wordt in een wet gegoten wat nooit in twijfel werd 
getrokken in rechtspraak en rechtsleer, met name dat ook de bankrekeningen van 
diplomatieke zendingen deze staatsimmuniteit genieten: 

Onder voorbehoud van de toepassing van dwingende supranationale en inter-
nationale bepalingen, zijn de eigendommen van een buitenlandse mogendheid 
die zich bevinden op het grondgebied van het Koninkrijk, met inbegrip van 
banktegoeden die daar door die buitenlandse mogendheid worden aangehou-
den of beheerd, met name bij de uitoefening van de taken van diplomatieke 
vertegenwoordigingen van de buitenlandse mogendheid of haar consulaire 
posten, haar speciale zendingen, haar vertegenwoordigingen bij internationale 
organisaties of delegaties bij organen van internationale organisaties of bij 
internationale conferenties, niet vatbaar voor beslag.

Met deze paragraaf voert de wetgever een vermoeden van onbeslagbaarheid in, 
dat slechts weerlegd kan worden in drie limitatief opgesomde gevallen (1412quin-
quies, tweede paragraaf: zie bespreking in B en deel V, §2). De bewoording maakt 
duidelijk dat dit vermoeden alle staatseigendommen, inclusief (‘met inbegrip van’) 
maar niet beperkt tot, bankrekeningen aangewend bij de uitoefening van de taken 
van diplomatieke vertegenwoordigingen bestrijkt. Het gaat niet zo ver dat reke-
ningen van diplomatieke zendingen ook vermoed worden bestemd te zijn voor de 
werking van de ambassade.99 

Bij de invoering van art.1412quinquies Ger. W. rijst de vraag of het Hof van Cas-
satie werd teruggefloten. Het is opmerkelijk dat de onbeslagbaarheid van gelden 

99. Het Franse Hof van Cassatie oordeelde eerder dat zo’n vermoeden bestaat: ‘les fonds affectés aux 
missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique, puisque les comptes ban-
caires d’une ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission 
diplomatique de sorte qu’il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que 
ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale’. Cass. (fr.), 28 september 2011, 
voetnoot 46.
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aangewend door diplomatieke zendingen behandeld wordt als een modaliteit van 
de staatsimmuniteit. Het is onduidelijk of de wetgever daarmee het bestaan van een 
autonome diplomatieke immuniteit ontkende100 of deze simpelweg niet wenste te 
codificeren in het Gerechtelijk Wetboek.101 We merken op dat er ook geen volgorde 
van behandeling wordt vastgesteld. Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat 
men met het voorbehoud voor ‘dwingende supranationale en internationale bepa-
lingen’ in de eerste plaats eventuele sancties opgelegd door de VN-Veiligheidsraad 
of de EU voor ogen had.102 Uiteraard blijft België gebonden door andere inter-
nationaalrechtelijke verplichtingen, in het bijzonder deze die voortvloeien uit het 
diplomatiek (gewoonte-) recht. Volkenrechtelijke immuniteiten worden vanzelf-
sprekend niet beheerst door het interne Belgisch recht maar door het internationaal 
publiekrecht. 

Of de wetgever een bewuste keuze maakte voor een alternatieve interpretatie van 
het internationaal recht kan men betwijfelen. Wellicht heeft hij wetstechnische re-
denen laten doorwegen ten nadele van inhoudelijke argumenten. Ten eerste wenste 
de wetgever vooral de bestaande structuur van het Gerechtelijk Wetboek te behou-
den, wat blijkt uit de analogie met de artikelen 1412ter en 1412quater Ger. W.103 In 
deze artikelen had de wetgever reeds de interpretatie van de uitvoeringsimmuniteit 
van vreemde Staten door rechtbanken aan banden gelegd.104 Ten tweede lijkt de 
wetgever inspiratie te hebben geput uit de artikelen 19 en 21(1)(a) VN-Statenim-
muniteitenverdrag, die eveneens de diplomatieke bankrekeningen onbeslagbaar 
verklaren. Dat dit Verdrag nog niet in werking is getreden en expliciet de diploma-
tieke immuniteiten van zijn werkingsgebied uitsluit, heeft de wetgever echter niet 
in rekening gebracht. Het Verdrag voorziet in een bijzondere regel die bankreke-
ningen beschermt.105 Het maakt geen melding van het bestaan van een autonome 
diplomatieke immuniteit, maar poneert louter een vermoeden van een soevereine 

100. In dat geval zou het een minderheidsopvatting (bijvoorbeeld Ryngaert, voetnoot 79, 76) in de 
rechtsleer volgen.

101. Het Belgische recht kent, ook na de invoering van art. 1412quinquies Ger. W., geen algemene be-
vestiging van de immuniteiten voorvloeiend uit het diplomatiek recht. 

102. Verslag van de Commissie Justitie, Parl.St. Kamer, zitting 54, 1241/005, 8.
103. Men kan opmerken dat de goederen geviseerd in de voornoemde artikelen nu ook onder het toepas-

singsgebied van art.1412quinquies Ger. W. vallen. 
104. Ten minste wat betreft cultuurgoederen die zich op Belgisch grondgebied bevinden met het oog op 

openbare en tijdelijke tentoonstelling (art. 1412ter Ger. W.), en tegoeden die in ons land worden 
aangehouden of beheerd door centrale banken van derde Staten of internationale monetaire auto-
riteiten (art. 1412quater Ger. W.). Zie ook J. Wouters en M. Vidal, ‘De rechter als hoeder van het 
internationaal recht: recente toepassingen van internationaal recht voor Belgische hoven en recht-
banken’, Recht in Beweging, Antwerpen, Maklu, 2006, pp. 217-236, p. 234.

105. Artikel 19(c) en art. 21(1)(a) zijn dan ook niet van toepassing op goederen die immuniteit of on-
schendbaarheid genieten op basis van het diplomatiek recht. Zie ook R. O’Keefe en Ch.Tams, The 
United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property: A Commen-
tary, Oxford: Oxford University Press, 2013, 341. 
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bestemming.106 Artikel 21 introduceert afwijkende regels inzake de bewijslast bij 
de algemene immuniteit van tenuitvoerlegging van Staten.107 

B.  Uitzondering op de onbeslagbaarheid

De keuze van de wetgever om het criterium ‘aangewend voor diplomatieke werk-
zaamheden’ in de eerste paragraaf van artikel 1412quinquies Ger. W. te integreren 
maakt dit criterium in de feiten onbruikbaar. De paragraaf beschermt alle eigen-
dommen van vreemde Staten, m.a.w. ook de banktegoeden die voor allerhande 
redenen door buitenlandse mogendheden worden aangehouden of beheerd. 

Nog vreemder is dat hetzelfde criterium niet herhaald wordt in de tweede paragraaf 
van artikel 1412quinquies Ger. W., waar het meer op zijn plaats was geweest. Deze 
paragraaf bevat immers de uitzonderingen op de principiële onbeslagbaarheid van 
eigendommen van een buitenlandse mogendheid. In afwijking van paragraaf 1 kan 
een schuldeiser die beschikt over een uitvoerbare titel of authentieke of onder-
handse stukken bij verzoekschrift alsnog aan de beslagrechter toelating vragen om 
beslag te laten leggen op staatseigendommen, met inbegrip van diplomatieke bank-
tegoeden, indien

vastgesteld is dat die eigendommen in het bijzonder worden gebruikt of be-
oogd zijn voor gebruik door de buitenlandse mogendheid voor andere dan niet-
commerciële overheidsdoeleinden en zich bevinden op het grondgebied van het 
Koninkrijk, met dien verstande dat uitsluitend beslag kan worden gelegd op 
eigendommen die verband houden met de entiteit waartegen de uitvoerbare 
titel of de authentieke of onderhandse stukken die, al naargelang het geval, ten 
grondslag liggen aan het beslag, zich richt (art. 1412quinquies(2)(3) Ger. W.).

De wetgever zet de deur hier op een kier voor beslag op een rekening gebruikt 
of beheerd door een diplomatieke zending. Inhoudelijk roept deze uitzondering 
vragen op. Ten eerste gaat de wetgever voorbij aan het autonome karakter van de 
diplomatieke immuniteit wanneer hij verwijst naar het algemeen bestemmingscri-
terium (‘andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden’), bekend als middel 
om te bepalen of een goed algemene staatsimmuniteit geniet. De wetgever had, 
specifiek wat betreft de diplomatieke bankrekeningen, kunnen opteren voor het 
criterium gehanteerd door het Hof van Cassatie (‘een goed aangewend voor het 
uitoefenen van de diplomatieke werkzaamheden’). In de huidige bewoording geeft 
het wetsartikel enkel een volwaardige invulling aan ne impediatur legatio wan-
neer ‘andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden’ geïnterpreteerd wordt in 

106. d’ Argent, voetnoot 36, 293-294.
107. Art. 21 van het VN-Statenimmuniteitenverdrag bevat een lijst met specifieke categorieën van goe-

deren die geacht worden voor een publieke activiteit te dienen en vermoed worden niet gebruikt te 
worden voor niet-commerciële doeleinden. Zie VN-Commissie Internationaal Recht, ‘Draft articles 
on Jurisdictional Immunities of States’, voetnoot 61, 58.
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die zin dat het ook het hele legatierecht omvat. Dit lijkt logisch, want de uitoe-
fening van het legatierecht is ontegensprekelijk een soevereine taak. Toch is het 
net hier dat de rechtspraak in het verleden wel eens de mist inging, met oeverloze 
discussies over het verschil tussen commerciële en niet-commerciële bestemmin-
gen, soms met verrassende afloop voor de zending.108 Ook gelden bestemd voor 
aankopen en diensten ter ondersteuning van de werking van de ambassade moeten 
beschermd worden volgens het beginsel ne impediatur legatio, niettegenstaande 
hun soms ogenschijnlijk commercieel karakter.109 In ‘grijze zone’ casussen biedt 
art.1412quinquies Ger. W. weinig houvast voor een rechter aan wie gevraagd wordt 
om een correcte afweging te maken.

Ten tweede wordt de bruikbaarheid voor schuldeisers grotendeels teniet gedaan 
door de voorwaarde van een verband tussen de entiteit waartegen de uitvoerbare ti-
tel wordt gehouden − met andere woorden, de diplomatieke zending − en de bank-
tegoeden van deze zending. Een schuld van de diplomatieke zeending zelf moet 
ten grondslag liggen aan het beslag, opdat van de uitzondering gebruik gemaakt 
kan worden. Dit verkleint het bereik van de uitzondering aanzienlijk en verhindert 
bijvoorbeeld dat een beslag zoals dat van de Yukos-aandeelhouders in de zomer 
van 2015 kan plaatsvinden. Het is onduidelijk of één en ander ook betekent dat een 
rechterlijke beoordeling van deze voorwaarde betrekking heeft op bepaalde gelden 
of een rekening in haar geheel, en wat de gevolgen zijn voor gemengde rekeningen. 

Artikel 1412quinquies Ger. W. komt tegemoet aan de nationaalrechtelijke en poli-
tiek/diplomatieke doelstellingen vooropgesteld door de wetgever. Door te voorzien 
in een voorafgaande gerechtelijke procedure bij de beslagrechter zet de wetgever 
de gerechtsdeurwaarder met succes uit de (diplomatieke) wind.110 Dit maakt het 
mogelijk om er zich vóór enig beslag van te vergewissen dat aan de voorwaarden 

108. Van Houtte, voetnoot 26, 300. Het verklaren van een rekening op naam van de zending als één en 
ondeelbaar is de enige remedie volgens het Duitse Bundesverfassungsgericht. Het stelt voor om, 
in geval van misbruik, via de gebruikelijke diplomatieke weg tot een vergelijk te komen (zaak 
van de bankrekening van de Filippijnse ambassade, voetnoot 26); zie ook de visie van het State 
Department (V.S.): ‘[g]iven the need to protect the immunity of such accounts, we are considering 
proposing that the statute expressly state that diplomatic and consular accounts are not subject to at-
tachment or execution in whole or in part. We considered and rejected an alternative standard which 
would permit attachment of the account only to extent that it is used to shelter funds for purely 
commercial activities’, H.R. 1149, H.R. 1689, en H.R. 1888. Hoorzitting ter voorbereiding van de 
Foreign Sovereign Immunities Act (‘FSIA’), 28 mei 1987, nr. 14, pp. 39-40 (zoals ook geciteerd in 
Salmon en Sucharitkul, voetnoot 49, 189-190). De FSIA wordt ook op deze wijze geïnterpreteerd, 
bijvoorbeeld in U.S. Court of Appeals (5th Cir.) Walker Int’l Holdings Ltd. / Republic of the Congo 
[2004] 395 F.3d 229, 233-34 (V.S.).

109. Gelden op een diplomatieke rekening bedoeld voor de aankoop van ambassademeubilair, de or-
ganisatie van een feest, of renovaties aan het ambassadegebouw zijn zijn voorbeelden. Zie ook de 
discussie in de ‘Draft articles on Jurisdictional Immunities of States’, voetnoot 61, 59.

110. De wetgever mag dan de appreciatiemarge van de gerechtsdeurwaarder aanzienlijk hebben beperkt, 
in omzendbrief 2015CIR050, voetnoot 44, 3, wordt de rechterlijke procedure toegejuicht door de 
Belgische Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   432 22/02/2016   18:35:35



433

Ontwikkelingen inzake diplomatiek recht
 

voor een uitzondering is voldaan.111 Het artikel verduidelijkt de procedure en gro-
tendeels ook de regels met betrekking tot de bewijslast, en bevoordeelt ontegen-
sprekelijk de eventuele schuldenaar, d.w.z. de vreemde Staat, op beide vlakken. 
Het artikel is evenwel minder geslaagd als correcte weergave van het internationaal 
recht. Niettemin wordt in praktijk het doel van het gewoonterechtelijke beginsel 
ne impediatur legatio grotendeels gerealiseerd. De wetgever zorgt er in de feiten 
voor dat diplomatieke werkzaamheden ongestoord kunnen worden voortgezet, ook 
wanneer er in ons land een gerechtelijke procedure zou lopen tegen een vreemde 
Staat-schuldenaar. Het diplomatiek recht bepaalt niet op welke wijze ne impediatur 
legatio verwerkelijkt moet worden. Het toekennen van diplomatieke immuniteit 
aan bankrekeningen is louter een middel om de werkzaamheden van de zending te 
faciliteren, maar niet noodzakelijk het enige bestaande middel. 

V.  Afstand

§1.  Cassatierechtspraak met betrekking tot de afstand

Eén van de weinige gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende interna-
tionaalrechtelijke immuniteiten is dat een vreemde Staat kan afzien van zijn immu-
niteiten, al verschillen de modaliteiten waaronder dit rechtsgeldig kan gebeuren. 
Ook de problematiek rond de afstand van immuniteit van ambassaderekeningen is 
in essentie te herleiden tot een onvoldoende onderscheid tussen Staatsimmuniteit 
en diplomatieke immuniteit. In het volkenrecht en in de Belgische praktijk wordt 
algemeen aanvaard dat een buitenlandse Staat te allen tijde afstand kan doen van 
zijn uitvoeringsimmuniteit voor goederen met een publieke bestemming.112 De af-
stand moet zeker zijn, maar de rechtspraak stelt minder eenduidig of deze ook 
uitdrukkelijk moet gebeuren.113 Het is thans zelfs vrij gebruikelijk dat contracten 
tussen een Staat en een (rechts)persoon een clausule bevatten waarin eerstgenoem-
den verzaken aan hun soevereine immuniteit. 

Het Verdrag van Wenen bepaalt niets bijzonders betreffende een afstand van de 
immuniteit van uitvoering wat betreft de goederen aangewend voor de werking 
van de zending. Echter, ook hier wordt doorgaans aanvaard dat een Staat te allen 
tijde rechtsgeldig afstand kan doen van de diplomatieke uitvoeringsimmuniteit. 
Het VWDV voorziet wel regels over een afstand van de strafrechtelijke immu-
niteit van rechtsmacht van zijn (voormalige) diplomatieke ambtenaar (art. 32(1) 

111. Dit vereiste werd naar analogie met art. 1412quater(2) Ger. W. ingevoegd na een opmerking in het 
advies van de Afdeling Wetgeving van Raad van State, Parl.St. Kamer, zitting 54, 1241/002, 4.

112. Rb. Brussel, 9 maart 1995, voetnoot 31, teniet gedaan door Brussel, 8 oktober 1996, voetnoot 95, 
waarin gesteld wordt dat het niet aangetoond wordt dat appellante afstand heeft gedaan van de 
uitvoeringsimmuniteit.

113. J. Verhoeven, ‘La jurisprudence belge et le droit international de l’immunité d’exécution’, in Mé-
langes offerts à Jacques Van Compernolle, Bruylant, 2004, 872; Omzendbrief 2015CIR037, voet-
noot 44, 3. 
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VWDV). Deze afstand dient altijd uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt (art. 
32(2) VWDV).114 Sommige rechtspraak gebruikt deze verdragsartikelen als crite-
rium om te oordelen of een afstand van ambassaderekeningen rechtsgeldig gebeur-
de.115 Andere rechtspraak stelt dat het feit dat een afstand ‘uitdrukkelijk’ moet zijn 
niet betekent dat een afstand ook uitdrukkelijk moet slaan op een bepaald voor-
werp, in casu op de banktegoeden van de diplomatieke zending.116 Ook volgens 
het Hof van Cassatie kan afstand gedaan worden van de diplomatieke immuniteit:

geen enkel beslag of dwangmaatregel kan worden toegepast op de goederen 
die aangewend worden voor de werking van een diplomatieke zending, tenzij 
de [zendstaat] uitdrukkelijk toestaat dat er voor die categorie goederen of een 
gedeelte van de categorie dwangmaatregelen worden genomen.

Een en ander bevestigt het algemene volkenrechtelijke beginsel dat inhoudt dat 
zendstaten, maar niet de diplomatieke missie zelf, afstand kunnen doen van diplo-
matieke immuniteiten. Het Hof van Cassatie betwist niet dat een algemene afstand 
in principe steeds betrekking heeft op alle goederen van de Staat die afstand doet 
van zijn uitvoeringsimmuniteit, maar erkent dat er een apart rechtsregime bestaat 
voor diplomatieke goederen. In 2012 oordeelde het dat een contractuele afstand 
door een Staat van zijn uitvoeringsimmuniteit geen automatische afstand inhoudt 
van de meer specifieke diplomatieke bescherming van bankrekeningen.117 Een af-
stand van de bescherming van bankrekeningen is de noodzakelijke tegenhanger 
van de specifieke, autonome bescherming van de bankrekeningen in het diploma-
tiek recht en moet daarom ook zowel ‘uitdrukkelijk’ als ‘specifiek’ zijn.118 Een 
afstand die niet op uitdrukkelijke en bijzondere wijze gebeurt, schendt volgens 
het Hof de artikelen 22(3) en 25 VWDV en miskent de regel van internationaal 

114. Ook op de Conferentie van Wenen werd bevestigd dat Staten afstand kunnen doen van hun immu-
niteit; zie de overwegingen met betrekking tot burgerlijke vorderingen bij de 12e plenaire vergade-
ring, 14 April 1961, UNTS 1964, 220. 

115. Brussel, 21 juni 2002, voetnoot 22, 714: ‘Un État peut valablement renoncer à son immunité 
d’exécution mais, aux termes de l’article 32, §2, du Traité de Vienne sur les relations diplomatiques, 
une telle renonciation doit toujours être expresse (...) La Conférence de Vienne a explicitement 
repoussé la renonciation implicite (...)’.

116. Brussel, 21 juni 2011, voetnoot 22.
117. Zie voor een toepassing in Frankrijk: Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, section A, 10 augustus 

2000, Ambassade de la Fédération de Russie en France contre société NOGA, Journal du droit in-
ternational, 2001, n°1, pp. 116-127. De enkele vermelding in een overeenkomst dat « ‘l’emprunteur 
renonce à tout droit d’immunité relativement à l’application de la sentence arbitrale rendue à son 
encontre en relation avec le présent contrat’ ne manifeste pas la volonté non équivoque de cet Etat 
de renoncer à se prévaloir de l’immunité diplomatique d’exécution et d’accepter qu’une société 
commerciale puisse, le cas échéant, entraver le fonctionnement et l’action de ses ambassades et 
représentations à l’étranger ».

118. Het Franse Hof van Cassatie hanteerde gelijkaardige criteria op het moment van de Belgische Cas-
satie uitspraak: zie Cass. (fr.) 28 september 2011, voetnoot 47; en (meer algemeen) Cass (fr.) 28 
maart 2013, NML Capital Co LTD t / Argentinië, nr. 11-10.450, beschikbaar op <www.courdecas-
sation.fr>.
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gewoonterecht ne impediatur legatio.119 Ook de opstellers (Commissie Internatio-
naal Recht) van het VN-Statenimmuniteitenverdrag stelden een specifieke afstand 
voor goederen met diplomatieke immuniteit voorop.120

Ter zake kan nog gewezen worden op een opmerkelijke afwijking van vaste recht-
spraak door het Franse Hof van Cassatie. Ook dit Hof gaat uit van het bestaan van 
twee autonome immuniteitsregimes. Zonder deze premisse als zodanig in twijfel te 
trekken, laat het evenwel sinds kort een iets soepeler interpretatie toe van de ken-
merken waaraan een rechtsgeldige afstand moet voldoen. Waar het in 2011 en 2013 
nog oordeelde dat Staten op grond van het internationaal gewoonterecht enkel af-
stand konden doen van hun immuniteit van tenuitvoerlegging ‘de manière expresse 
et spéciale’ wat betreft goederen en gelden die worden gebruikt of bestemd zijn om 
te worden gebruikt voor de diplomatieke werkzaamheden, ziet het anno 2015 af 
van het vereiste dat de afstand specifiek moet zijn met betrekking tot de verschil-
lende bankrekeningen gehouden door een Staat: ‘le droit internationale coutumier 
n’exige pas une autre renonciation qu’expresse à l’immunité d’exécution’.121

§2.  Artikel 1412quinquies Gerechtelijk Wetboek

In tegenstelling tot de regelgeving met betrekking tot de onbeslagbaarheid van am-
bassaderekeningen, put artikel 1412quinquies Ger. W. wel inspiratie uit de Cassa-
tierechtspraak wat betreft de afstand ervan. Dit is niet vanzelfsprekend, aangezien 
de specificiteit van een afstand volgens het Hof van Cassatie een logisch gevolg is 
van de autonomie die aan de bescherming wordt toegeschreven. Artikel 1412quin-
quies Ger. W., paragraaf 2, bepaalt dat in afwijking van paragraaf 1, 

een schuldeiser bij een verzoekschrift aan de beslagrechter toelating kan vra-
gen om beslag te leggen omdat 
(1°) de buitenlandse mogendheid op uitdrukkelijke en specifieke wijze heeft in-
gestemd met de beslagbaarheid van die eigendom of 
(2°) de buitenlandse mogendheid die eigendommen heeft aangewezen ter vol-
doening van de vordering die ten grondslag ligt aan het beslag. 

Een afstand dient bijgevolg telkens op uitdrukkelijke en specifieke wijze te gebeu-
ren, als betrof het een aparte immuniteit. In die zin maakt het Gerechtelijk Wetboek 
de toepassing van de recente Franse Cassatierechtspraak, die het specificiteitsver-
eiste laat vallen, onwaarschijnlijk in de Belgische context. Artikel 1412quinquies 
Ger. W. gaat zelfs verder dan het Hof van Cassatie, aangezien het nu ook duidelijk 

119. Deze interpretatie sluit aan bij de algemene beginselen van het diplomatiek recht, waarin ook de 
regel geldt dat een afstand van de immuniteit van rechtsmacht geen afstand inhoudt van de immu-
niteit van tenuitveorlegging (art. 32(4) VWDV).

120. Zie ook VN-Commissie Internationaal Recht, in de ‘Draft articles on Jurisdictional Immunities of 
States’, voetnoot 61, 59 en de bespreking in Salmon, voetnoot 26, 206.

121. Cass. (fr.), 13 mei 2015, Commisimpex / République du Congo, nr. 13-17751, beschikbaar op 
<www.courdecassation.fr>.
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vereist dat bij alle beslagen en executoriale maatregelen die staatseigendom tot 
voorwerp hebben, een afstand op uitdrukkelijke en specifieke wijze gebeurt.122 

VI.  België als gastland voor permanente 
vertegenwoordigingen bij internationale organisaties

Brussel wedijvert al enkele jaren met andere steden om de titel ‘diplomatieke 
hoofdstad van de wereld’.123 Op het Belgische grondgebied zijn niet alleen bilate-
rale diplomatieke zendingen en consulaire posten, geaccrediteerd bij het Konink-
rijk, gevestigd. Ons land ontvangt ook talrijke diplomatieke vertegenwoordigingen 
bij internationale organisaties. Zoals werd aangetoond in de zaak van de Russische 
Yukos-aandeelhouders vormen ook de bankrekeningen gehouden door dergelijke 
missies een potentieel doelwit van beslagleggers. Omdat België in dezen slechts 
een rol als gastland vervult, ligt een interventie door een Belgische gerechtsdeur-
waarder of beslagrechter zo mogelijk nog gevoeliger dan in de bilaterale context. 
België heeft zich in verschillende verdragen verbonden om het diplomatiek recht 
te respecteren wat betreft de zendingen bij de organisaties op zijn grondgebied.

Het juridisch statuut van de permanente missies van derde landen die, onder an-
dere, bij de EU of de NAVO geaccrediteerd zijn, is grotendeels vergelijkbaar 
met dat van de bij België geaccrediteerde bilaterale zendingen. Het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa maakt zijn ‘Aanbeveling’ over de problema-
tiek van de schulden van diplomatieke zendingen ook expliciet van toepassing op 
permanente zendingen en diplomatieke zendingen die tweevoudig geaccrediteerd 
zijn, bij een ontvangende Staat en een internationale organisatie.124 Wat de praktijk 
van de permanente vertegenwoordigingen bij de EU betreft, kunnen we verwijzen 
naar Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Unie.125 Artikel 10 van dit Protocol bepaalt dienaangaande dat de ‘vertegenwoor-
digers der lidstaten […] gedurende de uitoefening van hun ambt en op hun reizen 
naar en van de plaats van bijeenkomst de gebruikelijke voorrechten, immuniteiten 

122. In de voorbereidende werken lezen we dat deze voorwaarde ‘betrekking [heeft] op de diplomatieke 
goederen van buitenlandse staten, waaronder de bankrekeningen van ambassades’ en wordt er ver-
wezen naar Cassatierechtspraak en art. 21 VN-Statenimmuniteitenverdrag, maar uit de wettekst 
blijkt niet dat het tot diplomatieke goederen beperkt blijft; Amendementen, Parl.St. Kamer, zitting 
54, 1241/004, 3.

123. Recente cijfers tonen aan dat Brussel het pleit wint, toch wat betreft diplomatieke aanwezigheid: 
België ontvangt niet minder dan 5400 diplomaten op zijn grondgebied. Dit hoge cijfer is voorna-
melijk te danken aan de aanwezigheid van de EU en NAVO. Naast deze twee organisaties, herbergt 
Brussel ook 41 intergouvernementele organisaties, waarvan 10 hun hoofdzetel hebben in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Ter vergelijking, Washington DC huisvest 2988 diplomaten (cijfers 
afkomstig van de FOD Buitenlandse Zaken, zoals weergegeven in het rapport van Visit Brussels, 
‘Brussels-Europe: The Figures’, 2016, beschikbaar op <http://visitbrussels.be/bitc/static/front/img/
db/pdf_34900.pdf>.) 

124. Aanbeveling nr. R (97) 10, voetnoot 25. 
125. Protocol nr. 7, voetnoot 18. 
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en faciliteiten [genieten]’. De diplomatieke zendingen van niet-lidstaten genieten 
op hun beurt op basis van art. 16 Protocol Nr. 7 de ‘gebruikelijke diplomatieke im-
muniteiten en voorrechten’. Aan de permanente vertegenwoordigingen van derde 
landen geaccrediteerd bij de NAVO in Brussel kent België voorrechten en immuni-
teiten toe op basis van de overeenkomst over de status van de opdrachten en de ver-
tegenwoordigers van derde staten aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.126 
In artikel 2(a) van dit verdrag worden aan de missies van derde Staten voorrechten 
en immuniteiten toebedeeld, die gewoonlijk toegekend worden aan diplomatieke 
zendingen en hun personeel. Ook de diplomatieke vertegenwoordigers van de lid-
staten genieten de gebruikelijke diplomatieke voorrechten en immuniteiten.127 

We mogen er van uitgaan dat met ‘gebruikelijk’ en ‘gewoonlijk’ de immuniteiten 
en voorrechten worden bedoeld welke worden voorzien in het Verdrag van Wenen 
enerzijds, en het internationaal gewoonterecht, anderzijds.128 Ondertussen lijkt het 
minstens ‘gebruikelijk’ dat er een specifieke bescherming wordt toegekend aan 
bankrekeningen gehouden door diplomatieke zendingen voor hun werkzaamhe-
den. De ruime internationale statenpraktijk en rechtspraak bevestigen zelfs het ge-
woonterechtelijk karakter van deze bescherming.129 Gerespecteerde auteurs in het 
diplomatiek recht als Denza en Sir Roberts zijn alvast die mening toegedaan.130 
Bovendien is het, ten minste wat betreft de EU, ook gebruikelijk de diplomatieke 
bankrekeningen te ontzien in de eigen praktijk inzake dwangmaatregelen en sanc-
ties.131 Ook België − in het verleden in de rechtsliteratuur wel eens vernoemd als 

126. Overeenkomst inzake het Statuut van de Missies en de Vertegenwoordigers van Derde Staten bij 
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994, B.S. 21 
oktober 1997. 

127. Artikel XII van het NAVO-Verdrag, voetnoot 7.
128. In de Engelse verdragstekst spreekt men van ‘customary privileges, immunities and facilities’, in 

de Franse van ‘privilèges, immunités ou facilités d’usage’.
129. Naast de arresten van de hoogste rechtscolleges in Frankrijk en Duitsland (noot 45 en 46) kan ook 

verwezen worden naar rechterlijke uitspraken in het Verenigd Koninkrijk (House of Lords, Alcom 
Ltd v. Republic of Columbia [1984] 74 ILR 170), Oostenrijk (Oberster Gerichtshof, Republic of ‘A’ 
Embassy Bank Account Case [1986] 77 ILR 488), Nederland (Raad van State, MK t. Minister van 
Justitie [1986] 94 ILR 357 en besproken in L. Barnhoorn, ‘Netherlands judicial decisions involving 
questions of public international law, 1986–1987’, NYIL 1988, vol. 18, 427-511, 439), de Verenig-
de Staten (U.S. District Court (District of Columbia), In the Matter of the Application of Liberian 
Eastern Timber Corporation v The Government of Liberia [1987] 89 ILR 360. In Cicippio v Islamic 
Republic of Iran (18 F Supp. 2d 62 [1998]), betoogde het State Department zelfs dat de bescher-
ming ook van toepassing blijft wanneer de diplomatieke betrekkingen verbroken werden, Italië 
(Cass., Banamar Capizzi v Embassy of Algeria [1989] 87 ILR 56), Zwitserland (Tribunal fedéral 
suisse, Z v Geneva Supervisory Authority for the Enforcement of Debts and Bankruptcy [1990] 102 
ILR 205). Deze zaken bevestigen het bestaan van een bijzondere diplomatieke bescherming voor 
de bedoelde bankrekeningen, al wordt er niet altijd even consequent onderscheid gemaakt tussen 
de algemene uitvoeringsimmuniteit van een Staat en de diplomatieke immuniteiten. Zie voor meer 
praktijkvoorbeelden: Salmon, voetnoot 26, 203-205 en voor een bespreking: Reinisch, voetnoot 23. 

130. Denza, voetnoot 17, 4 en 159 en Roberts, voetnoot 17, 104, oordelen beide dat dit het geval is. 
131. Zie, bij wijze van voorbeeld, Besluit 2012/212/GBVB, Pb [2012] L113/11 waarin de Raad een 

uitzondering maakt op de bevriezing van tegoeden van Belarus om ervoor te zorgen dat tegoeden 
of economische middelen beschikbaar zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire 
de nodige bescherming genieten op grond van het internationaal recht; Zie artikel 4ter ingevoegd 
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het land waar de bescherming van diplomatieke bankrekeningen niet steeds ge-
respecteerd werd132 − lijkt na de Cassatierechtspraak en de wetgevende ingreep 
nu ook de wereldwijde trend te bevestigen dat ne legatio impediatur inhoudt dat 
bankrekeningen aangewend voor de diplomatieke werkzaamheden onbeslagbaar 
zijn in de ontvangende Staat. 

Artikel 1412quinquies Ger. W. is ten slotte ook nog om een andere reden interes-
sant voor internationale organisaties. In paragraaf 3, tweede lid, wordt de immuni-
teit van tenuitvoerlegging van Staten (para. 1) en de uitzonderingen daarop (para. 
2) eveneens van toepassing gemaakt op eigendommen van een ‘publiekrechtelijke 
supranationale of internationale organisatie die ze gebruikt of beoogt te gebruiken 
voor aan niet-commerciële overheidsdoelen analoge doelen’. Een en ander bete-
kent dat dit artikel niet enkel relevant is voor de internationale organisaties met 
hoofdzetel te Brussel, maar ook voor diplomatieke zendingen van internationale 
organisaties die in België geaccrediteerd zijn, hetzij bij het Koninkrijk, hetzij bij 
een internationale organisatie zoals de EU of NAVO. 

VII.  Besluit

Deze bijdrage kaderde de discussie over de plichten van ontvangende Staten, in het 
bijzonder België, wanneer een schuldeiser er derdenbeslag wil laten leggen op een 
bankrekening van een diplomatieke zending van een vreemde Staat waartegen een 
uitvoerbare titel wordt gehouden. In het bijzonder schonken we daarbij aandacht 
aan de conceptuele discussie in rechtspraak en rechtsleer die aan de basis ligt van 
de recente wetgevende ontwikkelingen. Daarbij stelden we vast dat misverstanden 
berusten op een verkeerde lezing van het internationaal recht en op het niet in acht 
nemen door rechtbanken en hoven van de internationale context en de vorming van 
statenpraktijk. Ook de recente invoeging van art. 1412quinquies in het Gerechtelijk 
Wetboek betekent niet het einde van het conceptuele debat.

Een principiële en rechtlijnige benadering, waarbij wordt aanvaard dat staatsim-
muniteit en diplomatieke immuniteit geen modaliteiten van elkaar zijn maar twee 
naast elkaar fungerende volwaardige immuniteitsregimes, elk met hun eigen toe-
passingsvoorwaarden en juridische grondslag, heeft het voordeel van de duidelijk-
heid. Daarbij moet aanvaard worden dat in leerstukken die verband houden met 

in Verordening (EG) nr. 765/2006 zoals gewijzigd door Verordening 354/2012, Pb [2012] L113/1 
en Artikel 3, lid 1, (e) van het Besluit van de Raad 2010/639/GBVB, zoals gewijzigd door Besluit 
2012/212/GBVB tot wijziging, Pb [2012] L113/11. Artikel 27 Verordening 2015/186, Pb [2012] 
L88/1. Artikel 27 Verordening 2015/1816, Pb [2015] L274/1 betreffende beperkende maatregelen 
ten aanzien van Iran, breidt deze bescherming uit tot bevroren tegoeden die nog moeten worden 
betaald ‘aan of van een rekening van diplomatieke of consulaire missies of internationale organi-
saties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht’, onder voorwaarde dat deze 
noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van deze missies.

132. Denza, voetnoot 17, 159; Berneman, voetnoot 35, 354.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   438 22/02/2016   18:35:39



439

Ontwikkelingen inzake diplomatiek recht
 

de werking van ambassades, deze tegelijk kunnen voorkomen. De wetgever heeft 
de voorzet gegeven door het Hof van Cassatie slechts gedeeltelijk gevolgd. Toch 
geven beide benaderingen het rechtsbeginsel ne impediatur legatio een concrete 
invulling. De wetgever heeft vreemde Staten en internationale organisaties die di-
plomatie beoefenen in het Brusselse waarschijnlijk tevreden gesteld. De wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek bracht meer rechtszekerheid (voornamelijk omdat de 
rechten van schuldeisers ingeperkt worden) en duidelijkheid (al geldt dit niet voor 
de gebruikte terminologie en rechtsgrond). Niets belet Staten en internationale or-
ganisaties om, bij discussie over (de interpretatie van) art. 1412quinquies Ger. W., 
België te herinneren aan zijn andere internationaalrechtelijke verplichtingen onder 
het Verdrag van Wenen, het diplomatiek gewoonterecht, maar ook verdragen afge-
sloten in het kader van de EU en NAVO die betrekking hebben op de diplomatieke 
relaties.

Ten slotte nog een algemene beschouwing. Deze bijdrage heeft andermaal aange-
toond dat de nationale wetgever, maar ook de nationale rechter, een belangrijke rol 
spelen bij de bestendige ontwikkeling van het internationaal recht. Het bijtreden 
van het Hof van Cassatie van de interpretatie van de Belgische administratie, als-
mede de aanpassingen in het Gerechtelijk Wetboek, zijn cruciaal bij het ontwaren 
van een Belgische statenpraktijk. Dit is te meer het geval nu ons land zich ook meer 
eendrachtig lijkt aan te sluiten bij internationale tendensen zoals opgetekend in 
internationaal- en Europeesrechtelijke initiatieven en aanbevelingen. De wispeltu-
righeid waarmee ons land soms in verband gebracht werd, lijkt nu verleden tijd; ten 
minste wat het resultaat betreft, want conceptueel hinkt de wetgeving nog steeds 
op twee gedachten. Wat ook de onderliggende motivering moge zijn – het vermij-
den van een etiket als forumstaat of een politiek belang in de rol van diplomatieke 
hoofdstad van de wereld – België draagt bij tot de voortschrijdende ontwikkeling 
van een gewoonterechtelijke regel die een heruitgave van de Russische saga in 
2015 in de toekomst onwaarschijnlijk maakt. 
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Recente ontwikkelingen in het geneesmiddelen- en 
medische hulpmiddelenrecht1

prof. Stefaan Callens
deeltijds gewoon hoogleraar Gezondheidsrecht KU Leuven  

en advocaat te Brussel

en

mevr. Laura Boddez
advocaat te Brussel

1. Deze bijdrage is gedeeltelijk gebaseerd op bijdragen uit: S. Callens en J. Peers (eds.), Organisatie 
van de gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2015, 754 p.
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I.  Inleiding

1. In deze bijdrage komen een aantal ontwikkelingen in het geneesmiddelen- en 
medische hulpmiddelenrecht aan bod. We staan vooral stil bij recente wetgevende 
initiatieven en rechtspraak. We overlopen eerst een aantal wetgevende initiatieven 
die betrekking hebben op de prijs van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
(zie onder II). Vervolgens bespreken we kort het nieuwe vergoedingssysteem voor 
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (zie onder III). Daarna gaan we 
dieper in op de mogelijkheid voor een ziekenhuis om al dan niet kosten van ge-
neesmiddelen en medische hulpmiddelen aan te rekenen aan de patiënt in het licht 
van recente cassatierechtspraak (zie onder IV). Vervolgens bespreken we kort een 
aantal (ontwerp-)verordeningen die implicaties kunnen hebben op het vlak van het 
geneesmiddelen- en medische hulpmiddelenrecht (zie onder V). Ten slotte lichten 
we een recent arrest van het Hof van Justitie over productaansprakelijkheid toe (zie 
onder VI).

II.  De prijs van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen

§1. Prijsreglementering

2. De reglementering betreffende prijzen van geneesmiddelen was versnipperd 
over verschillende wetteksten, zoals de wet van 22 januari 1945 voor de niet-te-
rugbetaalbare geneesmiddelen en de programmawet van 22 december 1989 voor 
de terugbetaalbare geneesmiddelen. Via de Wet van 3 april 20142 werden deze 
twee wetten bijeengebracht in één zelfde tekst en werden ze gecoördineerd.3 In 
het bijzonder dient hiertoe verwezen te worden naar Titel 2 “Prijsvaststelling van 
geneesmiddelen en gelijkgestelden” van Boek V van het Wetboek van economisch 
recht. Aan de bepalingen van deze titel zijn volgende producten onderworpen: (1) 
de geneesmiddelen voor menselijk gebruik bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 
maart 1964 op de geneesmiddelen4, (2) de door de Koning geheel of ten dele met 
geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties en die door 
de minister worden aangewezen en (3) de grondstoffen gebruikt in de magistrale 
bereidingen waarvan de lijst wordt vastgesteld door de minister5.

2. Wet 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV “Bescherming van de mededinging” en van 
boek V “De mededinging en de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht en houdende 
invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalin-
gen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 26 april 
2013, err.BS 16 februari 2015.

3. MvT, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2591/001, 22.
4. M.u.v. de magistrale bereidingen en de veeartsenijkundige geneesmiddelen (Art. V.9, 1° Wetboek 

van economisch recht).
5. Zie MB 13 juni 2014 tot vaststelling van de lijst van grondstoffen die onderworpen zijn aan de 

bepalingen van titel 2 van boek V van het Wetboek van economisch recht, BS 1 juli 2014 (ed. 1).
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3. De Minister heeft via het MB van 17 juni 20146 op grond van artikel V.9, 2° van 
het Wetboek van economisch recht een aantal medische hulpmiddelen aangewezen 
die met geneesmiddelen worden gelijkgesteld inzake de prijsreglementering. Het 
gaat in het bijzonder om een aantal categorieën van terugbetaalbare implantaten7, 
evenals om hoorapparaten. Wat de terugbetaalbare implantaten betreft, gaat het 
om de implantaten van categorie I.A8, I.C9 en I.G10, evenals om de implantaten die 
gebruikt worden bij verstrekking 167694-16770511. 

4. De af-fabrieksprijzen van nieuwe geneesmiddelen12 en voormelde categorieën 
van medische hulpmiddelen zijn onderworpen aan een prijscontrole, waarbij elke 
af-fabrieksprijs13 voorafgaand door de minister van Economische Zaken dient te 
worden goedgekeurd. Ook prijsverhogingen zijn onderworpen aan de voorafgaan-
de goedkeuring van de minister van Economische Zaken.14

5. In uitvoering van artikel V.10, §2 van het Wetboek van economisch recht regelt 
het KB van 10 april 201415 de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor een prijsaanvraag 

6. MB 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, appa-
raten en substanties als bedoeld in boek V WER en tot vaststelling van de maximumprijzen en 
maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, 
apparaten en substanties, BS 1 juli 2014 (ed. 1).

7. Zie voor de verschillende categorieën van implantaten: art. 20, §1 KB 25 juni 2014 tot vaststelling 
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve 
medische hulpmiddelen, BS 1 juli 2014 (ed. 2).

8. Dit zijn implantaten die vergoed worden op basis van de individuele prijs wanneer zij zijn opgeno-
men in één van de nominatieve lijsten (zie verder).

9. Het betreft hier implantaten die niet-forfaitair worden vergoed wanneer ze zijn opgenomen in een 
van de nominatieve lijsten, die worden vermeld onder A. Oftalmologie en L. Orthopedie en trau-
matologie.

10. Dit zijn implantaten die vergoed worden in het kader van een beperkte klinische toepassing (zie 
verder), die daarenboven vergoed worden op basis van de individuele prijs wanneer zij zijn opge-
nomen in een nominatieve lijst, dan wel niet-forfaitair worden vergoed wanneer ze zijn opgenomen 
in een nominatieve lijst.

11. Deze verstrekking omvat het geheel van onderdelen die deel uitmaken van een prothese ter vervan-
ging van de botcortex. De botcortex is de harde buitenkant van het bot.

12. Art. V.10, §1, tweede lid Wetboek van economisch recht: “Met nieuwe geneesmiddelen wordt be-
doeld alle geneesmiddelen bedoeld in artikel V.9,1°, die voor de eerste maal op de markt worden 
gebracht door een houder van de vergunning voor het in de handel brengen of de registratie van 
het geneesmiddel of door een houder van een vergunning voor parallelle invoer of alle geheel of 
ten dele met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties zoals bedoeld 
in artikel V.9, 2°, die voor de eerste maal op de markt gebracht worden door een fabrikant, een 
invoerder of een verdeler.”

13. Met af-fabrieksprijs wordt bedoeld de verkoopprijs exclusief btw, die aan de groothandelaar wordt 
gefactureerd door de producent of de invoerder van het geneesmiddel of de verkoopprijs exclusief 
btw die aan de personen bevoegd voor de aflevering gefactureerd wordt door de fabrikant, invoer-
der of verdeler van voormelde categorieën van medische hulpmiddelen (art. V.10, §1, derde lid 
Wetboek van economisch recht).

14. Art. V.10, §1, eerste lid Wetboek van economisch recht.
15. KB 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de 

praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, 
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of prijsverhogingsaanvraag van een houder van de vergunning voor het in de han-
del brengen of registratie van het geneesmiddel. De houder van een vergunning 
voor parallelle invoer van het geneesmiddel, of een fabrikant, invoerder of verdeler 
van voormelde categorieën van medische hulpmiddelen is eveneens onderworpen 
aan voormeld KB. De termijnen binnen welke de beslissingen tot prijsvaststelling 
aan de ondernemingen worden betekend, is ook geregeld in het KB. In een aantal 
gevallen voorziet het KB in eenvoudigere prijskennisgevingsprocedures en (prijs)
meldingsprocedures. Bij ontstentenis van een beslissing betreffende de prijzen bin-
nen de door de Koning bepaalde termijnen, mag de aanvrager de gevraagde prijs of 
prijsverhoging toepassen.16

6. De minister van Economische zaken heeft in uitvoering van artikel V.12, §2 van 
het Wetboek van economisch recht via het MB van 17 juni 2014 de maximummar-
ges vastgesteld voor de groothandel of de terhandstelling van geneesmiddelen en 
voormelde medische hulpmiddelen, evenals, in voorkomend geval, de maximale 
verkoopprijzen aan publiek. 

7. Om de finale publieksprijs van een geneesmiddel te bepalen, dienen de prijs 
af-fabriek, de marge die door de groothandelaar-verdeler kan worden toegepast, de 
marge voor de apotheker, het honorarium voor de apotheker en de btw opgeteld te 
worden.

8. Om de finale publieksprijs van voormelde categorieën van medische hulpmid-
delen te bepalen moet er rekening mee worden gehouden dat de prijzen van de 
single chamber, dual chamber, triple chamber en resynchronisatiehartstimulatoren 
van categorie I.A, de RIZIV-plafondprijzen niet mogen overschrijden17, en dat de 
ziekenhuisapotheker voor de implantaten van categorie I.A die hij aflevert, een 
marge van 10% mag aanrekenen op de werkelijk toegepaste af-fabrieksprijs, btw 
inbegrepen, met een grensbedrag van 148,74 euro.18 Voor de vaststelling van het 
grensbedrag wordt rekening gehouden met het geheel van de componenten van het 
implantaat.19

prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde 
voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van 
economisch recht, BS 1 juli 2014. Op 29 augustus 2014 is voor de Raad van State een beroep tot 
nietigverklaring ingediend (zie BS 7 oktober 2014). 

16. Art. V.10, §5 Wetboek van economisch recht.
17. Art. 2 MB 17 juni 2014.
18. Art. 3 MB 17 juni 2014.
19. Art. 4 MB 17 juni 2014.
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§2.  Minimumpercentage “goedkope” geneesmiddelen 
voorschrijven	en	wijziging	definitie	“goedkoop”	
voorschrijven

9. Via een KB van 17 september 2005 tot wijziging van artikel 73, §2 van de 
GVU-wet20 wordt aan voorschrijvende artsen een minimumpercentage opgelegd 
voor het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen. Sinds 2005 wordt dit per-
centage goedkope geneesmiddelen in het individueel voorschrijfprofiel van voor-
schrijvers opgevolgd. Als de voorschrijver een bepaald minimaal voorschrijfprofiel 
heeft, moet deze een minimumpercentage van goedkope geneesmiddelen voor-
schrijven aan zijn patiënten. Het doel van deze maatregel was het bestrijden van 
het voorschrijven van onnodig dure geneesmiddelen door artsen wat moet leiden 
tot een vermindering van de uitgaven in de ziekteverzekering en een verlaging van 
het remgeld dat betaald moet worden door de patiënt. Het minimumpercentage 
van goedkope geneesmiddelen dat voorgeschreven moet worden, wordt per disci-
pline bepaald.21 Een huisarts moet bijvoorbeeld voor 50% van zijn voorschriften de 
goedkoopste geneesmiddelen voorschrijven. Voor een anesthesist ligt dit percen-
tage op 46%. 

10. Artsen die het vastgelegd percentage goedkope geneesmiddelen niet berei-
ken na zes maanden, worden onder “monitoring”22 geplaatst. Daarna volgt even-
tueel een administratieve procedure die kan uitmonden in boetes, schorsing en 
ereloonverlagingen. 

11. Op 1 januari 2015 werd de definitie van goedkoop voorschrijven gewijzigd om 
voorschrijvers aan te moedigen werkelijk de goedkoopste geneesmiddelen voor te 
schrijven aan hun patiënten.23 Die wijziging moet het geneesmiddelenbudget van 
de overheid ten goede komen.

12. Het individuele voorschrijfprofiel betreft alle terugbetaalde geneesmiddelen 
waarbij volgende geneesmiddelen als goedkoop24 worden beschouwd.25 Vooreerst 
gaat het om geneesmiddelen, waarvoor het referentieterugbetalingssysteem van 
toepassing is (zie verder onder §3). In het bijzonder gaat het om op merknaam voor-
geschreven generische geneesmiddelen enerzijds en op merknaam voorgeschreven 
originele geneesmiddelen waarvan de prijs gedaald is tot op het prijsniveau van de 
generiek (ook wel “referentiespecialiteiten zonder supplement voor de patiënt” ge-
noemd) anderzijds die behoren tot de groep van de goedkoopste geneesmiddelen, 
beschouwd per molecule voor eenzelfde sterkte (aantal mg) en verpakkingsgroot-
te. Originele specialiteiten, waarvoor wel een supplement of veiligheidsmarge ten 

20. BS 27 september 2005, err. BS 10 oktober 2005.
21. Zie art. 73, §2 GVU-wet.
22. Art. 146bis GVU-wet.
23. Art. 73, §2 GVU-wet.
24. Volgens de nieuwe definitie “goedkope” geneesmiddelen zoals ingevoerd op 1 januari 2015.
25. http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/

goedkoop-voorschrijven-20150101.aspx#.VrRb6tLhDDd.
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laste is van de patiënt, kunnen aldus niet als ‘goedkoop’ beschouwd worden (zie 
verder onder §4).

Ten tweede gaat het om geneesmiddelen voorgeschreven op stofnaam en afgele-
verd in open officina.26 Wanneer een arts voorschrijft op stofnaam, is de apotheker 
immers verplicht om een farmaceutische specialiteit af te leveren die behoort tot de 
groep van de goedkoopste geneesmiddelen.

13. Tot slot worden ook biosimilars en in prijs gedaalde (originele) biologische 
geneesmiddelen als goedkoop beschouwd. Biosimilars zijn “kopieën van biolo-
gische geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is. Ze zijn te vergelijken met 
generische geneesmiddelen, maar de werkzame bestanddelen zijn bij ‘biosimilars’ 
geen exacte kopie van het originele middel. Het resultaat is wel gelijkaardig”.27 
In uitvoering van het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische indus-
trie van 27 juli 201528 heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
mevrouw Maggie De Block, op 7 januari 2016 een convenant ondertekend met de 
medische sector en de farmaceutische industrie om het gebruik van biosimilars in 
ons land te stimuleren.29 In het persbericht van de Minister hieromtrent wordt onder 
meer gesteld: “Biosimilars zijn kopieën van originele biologische geneesmidde-
len: ze zijn therapeutisch evenwaardig aan hun origineel maar hebben een lagere 
productiekost”.30

Om de goedkoopste geneesmiddelen te bepalen, worden de vergoedbare farma-
ceutische specialiteiten gegroepeerd per molecule, per sterkte en per verpakkings-
grootte.31 Of een specialiteit al dan niet behoort tot de groep van goedkoopste 
geneesmiddelen wordt bepaald door de kostprijs per gebruikseenheid per groe-
pering. Er wordt daarbij een marge van 5% gehanteerd en elke groepering moet 
bovendien minstens drie verschillende beschikbare farmaceutische specialiteiten 
bevatten. Binnen elke groepering wordt de specialiteit met de laagste index32 en 

26. De apotheker is reeds verplicht om in dat geval een “goedkoopste” geneesmiddel af te leveren (art. 
94 KB 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de 
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in 
de kosten van farmaceutische specialiteiten, BS 29 december 2001 (ed. 3), err.BS 8 februari 2002).

27. http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/
goedkoop-voorschrijven-20150101.aspx#.VrRb6tLhDDd.

28. Op 27 juli 2015 werd tussen de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, 
en de vertegenwoordigers van de twee grootste koepelorganisaties in de farmaceutische industrie 
(pharma.be en Febelgen) “Het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie” ge-
sloten. De algemene doelstelling van het Pact bestaat erin bij te dragen tot een toegankelijke, duur-
zame en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het Pact speelt in op 4 luiken, namelijk toegankelijkheid, 
groei en innovatie, deontologie en budgettaire duurzaamheid en voorspelbaarheid. 

29. http://www.deblock.belgium.be/nl/%E2%80%98belgi%C3%AB-moet-inhaalbeweging-maken-
op-vlak-van-biosimilars%E2%80%99.

30. http://www.deblock.belgium.be/nl/%E2%80%98belgi%C3%AB-moet-inhaalbeweging-maken-
op-vlak-van-biosimilars%E2%80%99.

31. Art. 94, §4, tweede lid KB 21 december 2001.
32. De index is de kostprijs per eenheid, uitgedrukt als vergoedingsbasis niveau buiten bedrijf gedeeld 

door het aantal eenheden.
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de specialiteiten waarvan de index niet meer dan 5% hoger is dan de laagste index 
dan ook beschouwd als goedkoopste geneesmiddelen. Indien er zich met andere 
woorden meer dan drie geneesmiddelen bevinden in de 5%-marge, behoudt de 
voorschrijver de keuzemogelijkheid tussen al de geneesmiddelen die zich in deze 
marge bevinden. In een groepering die niet minstens drie verschillende beschik-
bare farmaceutische specialiteiten bevat, wordt een bredere marge gehanteerd.33 De 
lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten die behoren tot de groep van 
de goedkoopste geneesmiddelen wordt maandelijks opgesteld en o.a. gepubliceerd 
op de website van het RIZIV.34

14. Door de genomen maatregel zoude patiënten in 2015 13 miljoen EUR minder 
betaald hebben voor geneesmiddelen en zou de overheid 29,8 miljoen EUR hebben 
kunnen besparen.35

§3.	 	“Patent	cliff”

15. In uitvoering van het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische in-
dustrie van 27 juli 2015 komt er vanaf 1 maart 2016 een “patent cliff”. Hiertoe 
wordt het referentieterugbetalingssysteem zoals voorzien in artikel 35ter van de 
GVU-wet gewijzigd.

16. Als voor originele specialiteiten een vergoedbare goedkopere specialiteit, zoals 
een generisch geneesmiddel of een ‘kopie’, beschikbaar is met hetzelfde werkzame 
bestanddeel, dan is het ‘referentieterugbetalingssysteem’ van toepassing. Voor het 
openen van een ‘referentiecluster’ is dus eerst vereist dat een generisch geneesmid-
del met hetzelfde werkzaam bestanddeel effectief beschikbaar is op de Belgische 
markt. Het openen van de referentiecluster heeft tot gevolg dat de vergoedingsbasis 
van de originele specialiteit met een bepaald percentage zal dalen en dat ook de 
publieksprijs van de originele specialiteit zal dalen tot op het niveau van de vergoe-
dingsbasis, eventueel vermeerderd met een veiligheidsmarge (zie verder onder §4).

17. Vóór 1 maart 2016 was bepaald dat de vergoedingsbasis van originele speciali-
teiten bij het initieel openen van een ‘referentiecluster’ daalde met 41% voor spe-
cialiteiten vergoedbaar in categorie A en met 32,5% voor de overige specialiteiten. 
Er werden bijkomende dalingen in prijs en/of vergoedingsbasis voorzien 2, 4 en 6 
jaar na de initiële opening van de ‘referentiecluster’, zodat uiteindelijk een totale 
daling van de vergoedingsbasis werd verwezenlijkt tot op het niveau van -51,52% 

33. http://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezond-
heidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/goedkoopste-%20geneesmiddelen.aspx#.VrR-
dINLhDDc.

34. Voor elke stofnaam kan nagegaan worden welke specialiteiten tot de groep van de goedkoopste 
geneesmiddelen behoren.

35. Integraal Verslag van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschap-
pelijke Hernieuwing, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. COM 313, 18
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voor specialiteiten vergoedbaar in categorie A en tot op het niveau van -43,64% 
voor de overige specialiteiten.36

18. Met de invoering van de “patent cliff” vanaf 1 maart 2016 komt er evenwel een 
éénmalige (volledige) daling van de vergoedingsbasis bij het initieel openen van 
een ‘referentiecluster’, onmiddellijk tot op het niveau van -51,52% voor speciali-
teiten vergoedbaar in categorie A en tot op het niveau van -43,64% voor de overige 
specialiteiten en worden de bijkomende dalingen 2, 4 en 6 jaar na de initiële ope-
ning van de ‘referentiecluster’ afgeschaft.37

19. In het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie van 27 
juli 2015 was eerder al gesteld dat een dergelijk systeem “het voordeel biedt van 
de eenvoud, transparantie en administratieve vereenvoudiging, maar zal ook inno-
vatie stimulerend werken door het korter maken van de innovatiecyclus: bedrijven 
hebben er alle belang bij een voldoende doeltreffende ‘R&D pipeline’ te hebben 
om de steile inkomensverliezen van de ‘patent cliff’ te kunnen compenseren op in-
novatieve producten”.38

§4.  Veiligheidsmarge of geneesmiddelensupplement

20. In het kader van de toepassing van het referentieterugbetalingssysteem daalt 
de af-fabrieksprijs van de firma die de originele specialiteit commercialiseert. Re-
gistratiehouders van merkgeneesmiddelen zullen na toepassing van het referen-
tieterugbetalingssysteem hun prijs laten dalen tot op het niveau van de vergoe-
dingsbasis. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. De firma kan immers een 
publieksprijs hebben die verkregen wordt door de vergoedingsbasis te verhogen 
met een veiligheidsmarge. De “veiligheidsmarge” is de limiet die toegelaten wordt 
voor het “supplement” (het verschil tussen de door het bedrijf toegepaste prijs en 
de vastgestelde vergoedingsbasis) dat ten laste van de patiënt aangerekend wordt 
bovenop het remgeld.39 Deze veiligheidsmarge bedraagt momenteel maximaal 10,8 
euro.40 Vanaf 1 maart 2016 wordt het maximumbedrag van de veiligheidsmarge 
van 10,8 euro verlaagd naar 5 euro in uitvoering van het Toekomstpact voor de 
patiënt met de farmaceutische industrie van 27 juli 2015.41 Wanneer de firma die 

36. Amendementen van de Regering bij het Ontwerp van Programmawet (I), Parl.St. Kamer 2015-16, 
nr. 1479/001, 129.

37. Amendementen van de Regering bij het Ontwerp van Programmawet (I), Parl.St. Kamer 2015-16, 
nr. 1479/001, 129.

38. http://www.deblock.belgium.be/sites/default/files/articles/20150727%20toekomstpact.pdf.
39. Amendementen van de Regering bij het Ontwerp van Programmawet (I), Parl.St. Kamer 2015-16, 

nr. 1479/001, 128.
40. Art. 2, §1, A, 2° KB 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden 

in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, BS 10 juli 1991.

41. Art. 35ter, §11, h) Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994, err.BS 13 december 1994.
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de originele specialiteit commercialiseert, toch een hogere publieksprijs wil blijven 
aanrekenen aan de patiënt, dan zal het geneesmiddel niet meer terugbetaald worden 
door het RIZIV.

III.  De terugbetaling van implantaten en invasieve 
medische hulpmiddelen

21. De terugbetaling van medische hulpmiddelen was in België niet geregeld via 
eenduidige regelgeving. De regelgeving die bestond, was zeer versnipperd en com-
plex. Sinds 2014 poogt de wetgever die regelgeving te uniformiseren.

22. Sinds 1 mei 2009 is elke onderneming die een nieuw implantaat bedoeld in arti-
kel 34, eerste lid, 4°bis, a) van de GVU-wet42 of een invasief medische hulpmiddel 
voor langdurend gebruik zoals omschreven in bijlage IX bij de Richtlijn medische 
hulpmiddelen op de Belgische markt wil brengen verplicht om over te gaan tot de 
notificatie van dit hulpmiddel bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het 
RIZIV. Die notificatie is nodig om aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling 
van dit hulpmiddel door de ziekteverzekering.43 Onder notificatie wordt verstaan 
de mededeling aan de Dienst geneeskundige verzorging, voor elk implantaat, van 
een minimum aantal gegevens.44 Een onderneming moet bij de Dienst geneeskun-
dige verzorging zijn ingeschreven alvorens zij tot notificatie kan overgaan.45 De 

42. Met uitzondering van de implantaten bedoeld in art. 1, 2., d) en e) van Richtlijn 93/42/EEG van 
de Raad van 14 juni 1993 betreffende de medische hulpmiddelen en de implantaten bedoeld in 
art. 1, 2., d) en e) van de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de on-
derlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen (art. 2 KB 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor 
langdurend gebruik, BS 26 maart 2009).

43. Ondernemingen waarvan de aanvraag tot terugbetaling reeds werd toegekend vóór 1 mei 2009, 
moesten ten laatste op 1 mei 2010 deze hulpmiddelen notificeren bij de Dienst voor geneeskundige 
verzorging van het RIZIV om de terugbetaling te behouden (art. 35septies GVU-wet juncto art. 2, 
3 en 5, §1 KB 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, [...], van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor 
langdurend gebruik, BS 26 maart 2009).

44. Art. 5, §2 KB 1 maart 2009: “1° de aanvrager;
 2° de classificatie, rekening houdende met de structuur van de classificatie zoals aangenomen door 

de Dienst;
 3° de informatie met betrekking tot het implantaat:
 a) de naam;
 b) de referentie;
 c) de fabrikant;
 d) de richtprijs, BTW inbegrepen;
 e) de datum van het op de markt brengen of de datum van inwerkingtreding van dit besluit als het 

implantaat reeds op de markt is.”
45. Art. 5, §3 en art. 6 KB 1 maart 2009.
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onderneming moet de notificatie ook meedelen aan de betrokken zorgverleners.46 
De kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurig ge-
bruik die niet zijn genotificeerd, en die niet vrijgesteld zijn van de notificatieplicht, 
kunnen in geen enkel geval ten laste van de patiënt worden gelegd. Deze kosten 
komen evenmin in aanmerking voor een tussenkomst van de ziekteverzekering, 
behoudens voor de hulpmiddelen die in aanmerking komen voor een tussenkomst 
vanwege het bijzonder solidariteitsfonds.47

23. Sinds 1 juli 2014 is het vergoedingssysteem voor implantaten en invasieve me-
dische hulpmiddelen die het voorwerp uitmaken van artikel 34, eerste lid, 4°bis van 
de GVU-wet grondig hervormd ten gevolge van de wet van 15 december 2013 met 
betrekking tot medische hulpmiddelen.48 Voor de terugbetaling van implantaten en 
invasieve medische hulpmiddelen zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 4°bis van 
de GVU-wet wordt gewerkt met twee lijsten: de “lijst” en de “nominatieve lijst”. 
De Koning heeft via het KB van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, 
termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en 
invasieve medische hulpmiddelen deze lijsten vastgesteld.49 In bijlage 1 bij dit KB 
werd de “lijst” ingevoegd. Bijlage 2 bij dit KB bevat de “nominatieve lijsten”.

24. Vooreerst is er de “lijst”, d.i. een lijst van verstrekkingen die voorzien worden 
van nadere vergoedingsregels.50 Deze nadere vergoedingsregels worden bepaald 
door de Koning en omvatten, al naargelang de verstrekkingen:

“1° de vergoedingsbasis;
2° de vergoedingscategorie en -subcategorie;
3° de vergoedingsvoorwaarden;
4° de wijze van vergoeding, forfaitair of niet forfaitair;
5° de veiligheidsgrens, die wordt uitgedrukt als een percentage van de 
vergoedingsbasis;
6° de plafondprijs”51

25. De implantaten en invasieve medische hulpmiddelen waarvan de verkoopprijs 
inclusief btw, de plafondprijs of de vergoedingsbasis verhoogd met de veiligheids-
grens, wanneer die van toepassing is, overschrijdt, kunnen niet in aanmerking ko-
men voor een tussenkomst vanwege de verplichte verzekering.52 In het geval van 
een forfaitaire tussenkomst vanwege de verplichte verzekering, kunnen ook geen 

46. Art. 35septies, derde lid GVU-wet.
47. Art. 35septies, laatste lid GVU-wet.
48. BS 20 december 2013, err. BS 18 maart 2014.
49. KB van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de te-

gemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de 
kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen deze lijsten, BS 1 juli 2014 (ed. 2).

50. Art. 35septies/1, §1, eerste lid GVU-wet.
51. Art. 35septies/1, §2, eerste en tweede lid GVU-wet.
52. Art. 35septies/1, §2, derde lid GVU-wet.
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kosten van het medisch hulpmiddel ten laste worden gelegd van de rechthebben-
de.53 De lijst geeft ook steeds het persoonlijk aandeel van de rechthebbende weer.54 
De lijst kan door de minister van Sociale Zaken aangepast worden op voorstel 
van de Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische 
Hulpmiddelen55 (hierna: “de Commissie”) op vraag van de onderneming die het 
implantaat of invasief medisch hulpmiddel op de Belgische markt brengt (de “aan-
vrager”), op vraag van de minister van Sociale Zaken of op vraag van voormelde 
Commissie.56 De aanpassingen van de lijst kunnen bestaan uit:

“1° de opname van een verstrekking;
2° de wijziging van een verstrekking of van de nadere vergoedingsregels ervan;
3° de schrapping van een verstrekking;
4° de tijdelijke opname van een verstrekking in het kader van een beperkte kli-
nische toepassing, zoals gedefinieerd door de Koning”57

De beslissing met betrekking tot de vraag tot aanpassing van de lijst wordt door 
de minister van Sociale Zaken genomen, na evaluatie van één of meer van de vol-
gende criteria door de Commissie:

“1° de therapeutische waarde van het implantaat of invasief medisch hulpmid-
del, uitgedrukt in een van de volgende twee klassen:
– klasse 1: de implantaten of invasieve medische hulpmiddelen die een aan-
getoonde therapeutische of gezondheidseconomische meerwaarde hebben ten 
opzichte van de bestaande therapeutische alternatieven;
– klasse 2: de implantaten of invasieve medische hulpmiddelen die geen aan-
getoonde therapeutische of gezondheidseconomische meerwaarde hebben ten 
opzichte van de bestaande therapeutische alternatieven;
2° de prijs van het implantaat of invasief medisch hulpmiddel en de voorge-
stelde vergoedingsbasis in de aanvraag tot aanpassing;
3° het belang van het implantaat of invasief medisch hulpmiddel in de medische 
praktijk in functie van de bestaande therapeutische en sociale noden;
4° de budgettaire weerslag voor de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging;
5° de verhouding tussen de kosten voor de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en de therapeutische waarde”58

26. In uitvoering van artikel 35septies/2, §4 van de GVU-wet heeft de Koning in 
de artikelen 17 en 18 van het KB van 25 juni 2014 de wijze bepaald waarop de 
klasse van een implantaat of invasief medisch hulpmiddel wordt vastgesteld, de 

53. Art. 35septies/1, §2, vierde lid GVU-wet.
54. Art. 35septies/1, §3 GVU-wet.
55. Voor de samenstelling, opdrachten en werking van deze Commissie: zie art. 29ter GVU-wet.
56. Art. 35septies/2, §1 GVU-wet; art. 14 KB 25 juni 2014.
57. Art. 35septies/2, §2 GVU-wet; art. 15 KB 25 juni 2014.
58. Art. 35septies/2, §3 GVU-wet; art. 16 KB 25 juni 2014.
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klassen en subklassen verder onderverdeeld en vastgesteld welke van de in 2° tot 
5° bedoelde criteria minstens worden geëvalueerd.

27. De procedures voor verzoeken tot aanpassing van de lijst door een aanvrager, 
de Commissie of de minister zijn geregeld via de artikelen 35septies/2, §§5 en 6 
van de GVU-wet en in Titel III. “Aanpassing van de lijst” van het KB van 25 juni 
2014. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een termijngebonden en een niet-
termijngebonden procedure. De termijngebonden procedure is van toepassing op 
aanvragen tot aanpassing van de lijst met betrekking tot implantaten en hulpmidde-
len voor langdurig gebruik en die gerangschikt worden in klasse 1 “hulpmiddel met 
een aangetoonde meerwaarde tegenover bestaande therapeutische alternatieven” 
of in subklasse 2a “Hulpmiddel waarvoor geen enkele verstrekking opgenomen in 
de lijst een passende omschrijving geeft ”.59 De niet-termijngebonden procedure is 
van toepassing op aanvragen tot aanpassing van de lijst met betrekking tot hulp-
middelen voor niet-langdurig gebruik en die worden gerangschikt in klasse 1 of 
subklasse 2a.60 In het KB van 25 juni 2014 worden ook nadere regels vastgelegd 
m.b.t. de samenstelling en de inhoud van de aanvragen tot aanpassing en de door de 
aanvrager opgestelde tegenvoorstellen, de wijze van berekening en schorsing van 
de termijnen en de voorwaarden waaronder de aanvrager geacht wordt afstand te 
hebben gedaan van zijn aanvraag tot aanpassing.

28. In de loop van de procedures voorzien in artikel 35septies/2, §§5 en 6 van de 
GVU-wet kan de Commissie een voorstel tot tijdelijke vergoeding in het kader 
van een beperkte klinische toepassing voorstellen als zij van mening is dat het 
implantaat of invasief medisch hulpmiddel dat deel uitmaakt van een innovatieve 
technologie, waarover er nog onzekerheid bestaat of de techniek een meerwaarde 
biedt tegenover de bestaande therapeutische alternatieven, een evaluatieperiode 
vereist.61 Dit voorstel van de Commissie omvat een voorstel over de verstrekking 
en de toe te passen vergoedingsmodaliteiten in het kader van die beperkte klinische 
toepassing.62 Het voorstel bevat ook de periode van evaluatie waarin een tijdelijke 
vergoeding in het kader van een beperkte klinische toepassing mogelijk is en in 
voorkomend geval:

“1° het maximum aantal hulpmiddelen dat hetzij jaarlijks, hetzij gedurende de 
periode van evaluatie wordt vergoed;
2° de kwalificaties van de verplegingsinrichting of van het betrokken gespecia-
liseerd centrum, waarin het hulpmiddel gebruikt wordt;
3° de kwalificaties van de zorgverlener;
4° de vergoedbare indicaties;
5° specifieke criteria voor de opname van hulpmiddel in een nominatieve lijst;
6° de te verzamelen gegevens;

59. Art. 24 juncto art. 17 KB 25 juni 2014.
60. Art. 72 KB 25 juni 2014.
61. Art. 35septies/2, §7, eerste lid GVU-wet; art. 19, §1, eerste lid KB 25 juni 2014.
62. Art. 19, §1, tweede lid KB 25 juni 2014.
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7° de omschrijving van de evaluatie”63

Bij gebrek aan een definitief met redenen omkleed voorstel tot tijdelijke vergoe-
ding in het kader van een beperkte klinische toepassing vanwege de Commissie, 
en indien de minister evenmin een beslissing heeft genomen, wordt de aanvraag tot 
aanpassing van de lijst afgesloten door het secretariaat van de Commissie.64

Wat de termijngebonden procedure betreft (zie hoger) kan de aanvrager, bij gebrek 
aan een met redenen omkleed definitief voorstel tot tijdelijke vergoeding in het 
kader van een beperkte klinische toepassing vanwege de Commissie en vóór de 
beslissing van de minister, aan de minister zijn wens kenbaar maken om een con-
tract met het RIZIV te sluiten. Dit contract moet compensatieregels voor de ziek-
teverzekering bevatten, alsook de elementen waarover nog onzekerheid heerst en 
waarvoor de aanvrager binnen een in het contract vastgelegde termijn een evaluatie 
moet uitvoeren.65 In het KB van 25 juni 2014 worden de voorwaarden en de regels 
vastgelegd waaronder een dergelijk contract tussen de aanvrager en het RIZIV kan 
worden gesloten, evenals de toepasselijke procedure m.b.t. de evaluatieperiode. 
Een dergelijk contract moet minstens de volgende elementen bevatten:

“1° De prijs en de vergoedingsbasis van het betrokken hulpmiddel;
2° De vergoedingsmodaliteiten voor het betrokken hulpmiddel;
3° De modaliteiten met betrekking tot de wetenschappelijke rapportering en 
evaluatie die door de aanvrager dienen te gebeuren tijdens de looptijd van het 
contract;
4° De mogelijke modaliteiten voor compensatie voor de budgettaire risico’s, te 
wijten aan de voorgestelde vergoedingsbasis, en/of het ingeschatte volume van 
gebruik van het hulpmiddel, zijn de volgende:
a) ofwel storting aan het Instituut van een bedrag, overeenstemmend met het 
geheel of een gedeelte van het verschil tussen de voorziene uitgaven en de wer-
kelijke uitgaven voor het betrokken hulpmiddel;
b) ofwel storting aan het Instituut van het verschil tussen de voorgestelde basis 
van tegemoetkoming en de waarde, overeenstemmend met de evaluatie van de 
criteria, bedoeld in artikel 16, voor de hulpmiddelen die vergoed werden in de 
loop van het contract.
De modaliteit bedoeld in eerste lid kan enkel gehanteerd worden in contracten 
voor hulpmiddelen waarvoor de therapeutische waarde is erkend, maar waar-
van de voorgestelde basis van tegemoetkoming niet in verhouding wordt geacht 
ten opzichte van de evaluatie van de criteria, bedoeld in artikel 16;
c) ofwel elke andere modaliteit ten laste van de aanvrager die toelaat de uitga-
ven te beperken;
d) ofwel een combinatie van de modaliteiten zoals bedoeld onder punten a), b) 
of c);

63. Art. 19, §2 KB 25 juni 2014.
64. Art. 35septies/2, §7, eerste lid GVU-wet.
65. Art. 35septies/2, §7, derde lid GVU-wet.
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5° De modaliteiten met betrekking tot de uitvoering van punt 4°;
6° De bepalingen in geval van het niet naleven van het contract;
7° De modaliteiten van in werking treden van het contract, de herziening van 
het contract voor de beëindiging ervan, en de eventuele verlenging van het 
contract”.66

29. Naast “de lijst” wordt er ook gewerkt met een “nominatieve lijst”, d.i. een lijst 
met implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, gekoppeld aan een verstrek-
king uit de lijst.67 Een nominatieve lijst omvat de individuele hulpmiddelen van 
de aanvragers en de verdelers, met daarnaast, in voorkomend geval, de feitelijke 
gegevens van het hulpmiddel:

“a) de naam van het hulpmiddel;
b) de identificatiecode van het hulpmiddel;
c) de onderneming die het hulpmiddel op de Belgische markt brengt;
d) de referentie gebruikt door de onderneming die het hulpmiddel op de 
Belgische
markt brengt;
e) de individuele prijs;
f) de vergoedingsbasis;
g) het supplement ten laste van de rechthebbende;
h) het persoonlijk aandeel;
i) de afleveringsmarge;
j) de datum van de inwerkingtreding van de vergoeding;
k) bij wijze van informatie wordt bij de hulpmiddelen op een nominatieve lijst, 
per verstrekking ook de omschrijving ervan vermeld”68

Een nominatieve lijst omvat aldus de gegevens die door de Koning worden be-
paald met het oog op een individuele aanwijzing van de implantaten en invasieve 
medische hulpmiddelen en de identificatie van de onderneming, evenals de nodige 
inlichtingen om een transparante tarifering te kunnen waarborgen, waaronder het 
supplement ten laste van de rechthebbende dat geldt als veiligheidsgrens.69

Een nominatieve lijst kan aangepast worden door het Verzekeringscomité van het 
RIZIV, net zoals dit mogelijk is voor de aanpassing van de lijst, op voorstel van de 
Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische Hulp-
middelen, op vraag van de onderneming die het implantaat of invasief medisch 
hulpmiddel op de Belgische markt brengt (de “aanvrager”), op vraag van de minis-
ter van Sociale Zaken of op vraag van voormelde Commissie.70 De aanpassingen 
van een nominatieve lijst kunnen bestaan uit:

66. Art. 69 KB 25 juni 2014.
67. Art. 1, 26° KB 25 juni 2014.
68. Art. 1, 26° KB 25 juni 2014.
69. Art. 35septies/1, §4 GVU-wet.
70. Art. 35septies/3, §1 GVU-wet; art. 141 KB 25 juni 2014.
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“1° de opname van een individueel implantaat of individueel invasief medisch 
hulpmiddel onder een bestaande verstrekking en de nadere daaraan gekop-
pelde vergoedingsregels die vooraf zijn vastgesteld op de lijst;
2° de schrapping van een individueel implantaat of individueel invasief me-
disch hulpmiddel;
3° de wijziging van een of meerdere feitelijke gegevens die door de Koning 
worden bepaald”71

De feitelijke gegevens die gewijzigd kunnen worden, zijn in het bijzonder de naam 
van het hulpmiddel, de naam van de verdeler, een referentie of de individuele prijs 
van het hulpmiddel.72

De beslissing met betrekking tot de vraag tot aanpassing van een nominatieve lijst 
wordt door het Verzekeringscomité genomen binnen de termijnen en de procedure 
voorzien in artikel 4, §2 en Titel IV “Aanpassing van een nominatieve lijst” van het 
KB van 25 juni 2014.73

De beslissing van het Verzekeringscomité met betrekking tot de aanpassing van 
een nominatieve lijst naar aanleiding van de vraag van de aanvrager, is in draag-
wijdte beperkt tot de inhoud van die aanvraag tot aanpassing.74

30. De ziekteverzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de implantaten en 
invasieve medische hulpmiddelen die opgenomen zijn in de lijst of in voorkomend 
geval in een nominatieve lijst, voor zover er is voldaan aan de vergoedingsmodali-
teiten die deze lijsten bevatten en voor zover deze hulpmiddelen worden afgeleverd 
door een verstrekker van implantaten.75 De vergoeding is daarenboven in beginsel 
afhankelijk van de registratie door de zorgverlener in het met dat doel voorziene 
geautomatiseerde register van de persoonsgegevens betreffende de gezondheid, 
waarvoor het RIZIV de verantwoordelijke is voor de verwerking.76 Op voorstel 
van de Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve Medische 
Hulpmiddelen of op initiatief van de minister van Sociale Zaken, kan echter wor-
den afgeweken van de voorwaarde van registratie bedoeld in het eerste lid, wan-
neer de Commissie of de minister aantonen dat, gelet op de beperkte kost van het 
hulpmiddel of op de zeer goede kennis van dit hulpmiddel, de kosten verbonden 
aan de oprichting en het houden van een register uitermate groot blijken ten op-
zichte van het voordeel dat de verzekering of het wetenschappelijk onderzoek kan 
halen uit die registratie.77 Implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor 
langdurig gebruik moeten uiteraard ook genotificeerd zijn om voor vergoeding in 

71. Art. 35septies/3, §2 GVU-wet.
72. Art. 142 KB 25 juni 2014.
73. Art. 35septies/3, §3 GVU-wet.
74. Art. 35septies/3, §4 GVU-wet.
75. Art. 2, §1 KB 25 juni 2014.
76. Art. 2, §2, eerste lid KB 25 juni 2014.
77. Art. 2, §2, laatste lid KB 25 juni 2014.
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aanmerking te komen (zie hoger).78 Een implantaat of invasief medisch hulpmiddel 
dat tijdelijk of definitief van de markt wordt teruggetrokken na een beslissing van 
de minister van Volksgezondheid, omdat het betrokken hulpmiddel de gezondheid 
en/of de veiligheid van de patiënten, de gebruikers of, in voorkomend geval, an-
dere personen in gevaar dreigt te brengen, kan niet het voorwerp uitmaken van een 
verzekeringstegemoetkoming.79

IV.  De aanrekening van de kosten van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen door het ziekenhuis aan de 
patiënt

31. Overeenkomstig artikel 100 van de Ziekenhuiswet dekt het budget van finan-
ciële middelen op forfaitaire wijze de kosten die verband houden met het verblijf 
en de verstrekking van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip 
van de patiënten in daghospitalisatie zoals omschreven door de Koning. De Ko-
ning heeft voormelde kosten omschreven via het KB van 25 april 2002 betreffende 
de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de 
ziekenhuizen.80

32. De Ziekenhuiswet voorziet voorts in artikel 104 dat van de patiënt geen enkele 
financiële vergoeding kan worden gevorderd voor de tussenkomsten, diensten en 
verstrekkingen van zorgen waarvan de kosten op forfaitaire wijze door het budget 
van financiële middelen worden gedekt. Artikel 102 van de Ziekenhuiswet bevat 
een opsomming van kosten die niet in het budget van financiële middelen begrepen 
zijn. Het was lange tijd onduidelijk welke kosten nu al dan niet in het ziekenhuis-
budget begrepen zijn. In sommige rechtspraak werd het standpunt ingenomen dat 
de kosten die in het ziekenhuisbudget begrepen zijn, sinds 1 juli 2002 limitatief 
zijn opgesomd via voormeld KB van 25 april 2002. In andere rechtspraak werd 
het standpunt ingenomen dat alles wat niet uitdrukkelijk uit het ziekenhuisbudget 
wordt uitgesloten, geacht wordt in het ziekenhuisbudget besloten te zitten.81

33. In arresten van 13 januari 2014 en van 8 december 2014 heeft het Hof van 
Cassatie hieromtrent standpunt ingenomen.82 Volgens het Hof van Cassatie somt 

78. Art. 3 KB 25 juni 2014.
79. Art. 2, §3 KB 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de 

tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in 
de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, BS 1 juli 2014; art. 13, §1 KB 18 
maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, BS 14 april 1999; art. 14, §1 KB 15 juli 1997 
betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, BS 1 augustus 1997.

80. BS 30 mei 2002.
81. W. Dijkhoffz, “To pay or not to pay? Welke kosten (implantaten, medische hulpmiddelen, ver-

bruiksgoederen, …) worden gedekt door het budget van financiële middelen?”, T.Gez. 2009-10, afl. 
2, 29-37.

82. Cass. 13 januari 2014, AR C.11.0596.N; Cass. 8 december 2014, AR C.12.0415.N.
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artikel 102 van de Ziekenhuiswet op limitatieve wijze de kosten op die niet in het 
budget van financiële middelen begrepen zijn. Het KB van 25 april 2002 regelt 
enkel hoe het ziekenhuisbudget wordt vastgesteld en betaald en bepaalt niet welke 
kosten al dan niet mogen worden aangerekend aan de patiënt.83 Het standpunt van 
het Hof van Cassatie komt er op neer dat uit de artikelen 100, 102 en 104 van de 
Ziekenhuiswet volgt dat “alle kosten die verband houden met het verstrekken van 
zorgen aan patiënten in het ziekenhuis en die niet worden opgesomd in artikel 
95 [huidig artikel 102] Ziekenhuiswet, begrepen zijn in het budget van financiële 
middelen en dat daarvoor geen financiële vergoeding van de patiënt kan worden 
gevorderd.”84 De artikelen 102 en 104 van de Ziekenhuiswet zouden volgens het 
Hof van Cassatie ook de openbare orde raken, waardoor er niet van kan worden 
afgeweken door een overeenkomst met de patiënt af te sluiten.85 De vraag stelt zich 
elk geval of een regeling die verbiedt dat een bepaald materiaal niet kan worden 
aangerekend aan een patiënt of zijn verzekeraar – ook niet wanneer de patiënt of 
zijn verzekeraar met het aanrekenen van de kost akkoord gaan – wel conform is 
met de principes van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en 
in het bijzonder het vrij verkeer van goederen. Deze vraag kwam immers nog niet 
aan bod in de rechtspraak. 

34. Teneinde te weten te komen welke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
al dan niet zijn opgenomen in het budget van financiële middelen dient aldus vol-
gens de cassatierechtspraak artikel 102 van de Ziekenhuiswet geraadpleegd te wor-
den. Dit artikel zou immers op limitatieve wijze de kosten opsommen die niet door 
het budget van financiële middelen worden gedekt. Voor wat de geneesmiddelen 
betreft is artikel 102 van de Ziekenhuiswet klaar en duidelijk. De prijs van de far-
maceutische specialiteiten en van de generische geneesmiddelen is niet inbegrepen 
in het ziekenhuisbudget. Voor wat de medische hulpmiddelen betreft is artikel 102 
van de Ziekenhuiswet daarentegen heel wat complexer. Als basisregel geldt sinds 1 
juli 2014 dat de terugbetaalbare medische hulpmiddelen niet binnen het budget van 
financiële middelen vallen en bijgevolg door het ziekenhuis aan de patiënt kunnen 
worden aangerekend.86 Daar komt nog bij dat de kosten verbonden aan andere dan 
terugbetaalbare medische hulpmiddelen, die vastgesteld zijn door de Koning, ook 
niet begrepen zijn in het budget van financiële middelen.87

Op het principe dat terugbetaalbare medische hulpmiddelen niet in het ziekenhuis-
budget begrepen zijn, zijn echter wel een aantal uitzonderingen voorzien voor im-
plantaten. In bepaalde gevallen kan een implantaat niet aan een patiënt worden 
aangerekend, omdat de kosten voor dat implantaat verondersteld worden inbegre-
pen te zijn in het ziekenhuisbudget. Zo kan het implantaat niet aan de patiënt wor-
den aangerekend als de firma het implantaat niet bij de dienst voor geneeskundige 

83. Cass. 8 december 2014, AR C.12.0415.N.
84. Cass. 13 januari 2014, AR C.11.0596.N; Cass. 8 december 2014, AR C.12.0415.N.
85. Cass. 13 januari 2014, AR C.11.0596.N; Cass. 8 december 2014, AR C.12.0415.N.
86. Art. 102, 4° en 5° Ziekenhuiswet.
87. Art. 102, 6° Ziekenhuiswet.
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verzorging bij het RIZIV heeft genotificeerd conform artikel 35septies van de 
GVU-wet88 (zie hoger). Vervolgens kunnen de implantaten die door de Koning 
vrijgesteld zijn van de verplichting tot notificatie overeenkomstig artikel 35septies, 
vijfde lid van de GVU-wet en die niet in aanmerking komen voor een terugbeta-
ling door de ziekteverzekering binnen de nadere vastgestelde vergoedingsregels, 
niet aan de patiënt worden aangerekend.89 Op grond van artikel 4, a) van het KB 
van 1 maart 200990 worden momenteel van de notificatieplicht uitgesloten: alle 
hechtings- en ligatuurmateriaal met uitzondering van de vascularclosuredevices en 
de clips voor cerebraal aneurysma. Het zogenaamd viscerosynthesemateriaal kan 
dus in principe niet worden aangerekend aan de patiënt, tenzij er op een of andere 
basis toch een tussenkomst is van de ziekteverzekering volgens de vastgestelde 
vergoedingsmodaliteiten.91 Bovendien kunnen de weefsellijmen, anti-adhesieven 
en hemostatische producten niet aangerekend worden aan de patiënt wanneer deze 
niet het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming van de ziekteverzekering 
volgens de nader vastgestelde vergoedingsregels.92 Vervolgens betreft het ook de 
implantaten die niet in aanmerking kunnen worden genomen voor een werkelijke 
tussenkomst van de verplichte verzekering met toepassing van artikel 35septies/1, 
§2, derde lid van de GVU-wet, namelijk de implantaten waarvan de verkoopprijs 
inclusief btw de plafondprijs of de vergoedingsbasis verhoogd met de veiligheids-
grens, wanneer die van toepassing is, overschrijdt.93 Tot slot kunnen implantaten 
niet aan de patiënt worden aangerekend als zij het voorwerp hebben uitgemaakt 
van een negatieve beslissing van de minister van Sociale Zaken na een negatieve 
evaluatie van de Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en Invasieve 
Medische Hulpmiddelen, die uitgevoerd werd overeenkomstig artikel 35septies/2, 
§3 van de GVU-wet of van een negatieve beslissing van het Verzekeringscomité na 
een negatieve evaluatie van voornoemde Commissie die uitgevoerd werd overeen-
komstig artikel 35septies/3, §3 van de GVU-wet (zie hierboven).94

88. Art. 102, 4°, a) Ziekenhuiswet.
89. Art. 102, 4°, b) Ziekenhuiswet.
90. KB 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzeke-

ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking 
tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik, BS 
26 maart 2009.

91. MvT bij het wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen, 
Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3057/001, 20.

92. Art. 102, 4°, c) Ziekenhuiswet.
93. Art. 102, 4°, d) Ziekenhuiswet.
94. Art. 102, 4°, e) Ziekenhuiswet.
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V.  Naar verschillende Europese verordeningen

35. De laatste jaren zijn verschillende voorstellen gedaan voor nieuwe verordenin-
gen die relevant zijn voor het wettelijk kader van geneesmiddelen en/of medische 
hulpmiddelen. Het betreft: (1) een verordening klinische proeven, (2) een ontwerp 
van verordening algemene gegevensbescherming, (3) een ontwerp van verorde-
ning voor medische hulpmiddelen en (4) een ontwerp van verordening voor medi-
sche hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Deze teksten worden hieronder kort 
toegelicht.

36. Verordening nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik is aangenomen door het Europees Parlement en de Raad 
op 16 april 2014.95 De Verordening zal ten vroegste in werking treden op 28 mei 
2016 en zal leiden tot de intrekking van Richtlijn 2001/20/EG. De Verordening wil 
de daling van het aantal klinische proeven in Europa tegengaan. Deze daling is een 
gevolg van de toenemende tendens om onderzoek meer en meer te verplaatsen naar 
niet-Europese economieën. Deze nieuwe Verordening zal de bestaande nationale 
wetgeving rond klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
vervangen. In België kan hiertoe specifiek verwezen worden naar de Wet van 7 
mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.96 De verordening zal van 
toepassing zijn op alle klinische proeven die in de Unie worden uitgevoerd, met 
uitzondering van studies zonder interventie. De bestaande definitie van klinische 
proef wordt verduidelijkt door het ruimere begrip “klinische studie” in te voeren, 
waarvan een klinische proef een categorie vormt.97 Een klinische proef wordt in de 
Verordening gedefinieerd als:

“een klinische studie98 die aan een of meer van de volgende voorwaarden 
voldoet:
a) de indeling van de proefpersoon bij een bepaalde therapeutische strategie 
wordt van tevoren bepaald en behoort niet tot de normale klinische praktijk van 
de betrokken lidstaat; 
b) het besluit om de geneesmiddelen voor onderzoek voor te schrijven, wordt 
genomen samen met het besluit om de proefpersoon in de klinische studie op 
te nemen, of 
c) aanvullende diagnostische of monitoringprocedures worden op de proefper-
sonen toegepast naast de normale klinische praktijk;”

95. Pb.L. 27 mei 2014, afl. 158, 1.
96. BS 18 mei 2004.
97. Overweging (3) Verordening (EU) nr. 536/2014.
98. Art. 2.2.1 Verordening (EU) nr. 536/2014: “„klinische studie”: onderzoek bij de mens dat bedoeld 

is om: a) de klinische, farmacologische of andere farmacodynamische effecten van een of meer ge-
neesmiddelen vast te stellen of te bevestigen; b) eventuele bijwerkingen van een of meer geneesmid-
delen vast te stellen, of c) de resorptie, distributie, metabolisering en uitscheiding van een of meer 
geneesmiddelen te bestuderen; teneinde de veiligheid en/of werkzaamheid van die geneesmiddelen 
vast te stellen;”
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37. De belangrijkste nieuwigheden van de Verordening zijn o.m. dat nu uitdrukke-
lijk voorzien is dat een klinische proef ook meerdere opdrachtgevers kan hebben, 
dat de toelatingsprocedure veel flexibeler wordt met consistente tijdslijnen en dat 
er meer aandacht is voor de bescherming van de proefpersoon.99 Vraag stelt zich 
wel onder meer of artikel 9 van de Verordening in samenhang gelezen met artikel 
4 van de Verordening zo moet geïnterpreteerd worden dat de lokale ethische comi-
tés van ziekenhuizen niet meer de ethische toetsing zullen kunnen verrichten voor 
die klinische proeven die door het ziekenhuis uitgevoerd worden, dan wel of het 
volstaat om met leden te werken binnen die comités die niet verbonden zijn aan de 
onderzoekslocatie.

38. Op 8 mei 2008, op een ogenblik waarop de lidstaten de implementatie van de 
Richtlijn 2007/47/EG nog aan het doorvoeren waren, heeft de Europese Commis-
sie de stakeholders geraadpleegd met als doelstelling om de Europese regelgeving 
inzake medische hulpmiddelen te moderniseren en te vereenvoudigen.100 Dit heeft 
er uiteindelijk toe geleid dat op 26 september 2012 een voorstel voor een Veror-
dening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmidde-
len en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
Verordening (EG) nr. 1223/2009101, evenals een voorstel voor een Verordening van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek102 werd aangenomen. Die voorstellen van verordening moeten de 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de EU-burgers naar een hoger 
niveau tillen door de bestaande zwakke plekken en lacunes te ondervangen. Die 
zwakke plekken kwamen duidelijk tot uiting toen bleek dat de Franse producent 
(Poly Implant Prothèse, PIP) gedurende verscheidene jaren industriële in plaats 
van medische silicone had gebruikt voor de vervaardiging van borstimplantaten, 
in strijd met de door de aangemelde instantie afgegeven goedkeuring.103 Met beide 
voorstellen van verordening wil de Europese Commissie ook “de innovatie en het 
concurrentievermogen van de sector medische hulpmiddelen ondersteunen en een 
snelle en rendabele markttoegang voor innovatieve medische hulpmiddelen moge-
lijk maken ten behoeve van patiënten en gezondheidswerkers”.104 Op 19 juni 2015 
heeft de Raad een akkoord bereikt over de inhoud van zijn onderhandelingspositie 
over de twee ontwerpverordeningen.105 Zodra de Raad de resterende technische 
kwesties in de preambule van de twee ontwerpverordeningen heeft weggewerkt, 

99. Zie voor een uitgebreide bespreking van Verordening (EU) nr. 536/2014: I. Vrancken, “Krachtlij-
nen van de Europese Verordening Klinische Proeven”, T.Gez. 2014-15, afl. 4, 256-278.

100. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-723_en.htm.
101. COM(2012)542 def.
102. COM(2012)541 def.
103. Voorstel voor een verordening betreffende medische hulpmiddelen, COM(2012)542 def., 2.
104. Voorstel voor een verordening betreffende medische hulpmiddelen, COM(2012)542 def., 3; E. Syx, 

L. Boddez en S. Callens, “Over elektronische sigaretten en health apps. Recente ontwikkelingen 
in het medisch hulpmiddelenrecht” in Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2014, 124.

105. www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/06/19-medical-devices-councilready-talk-
with-ep/.
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kan van start worden gegaan met de onderhandelingen tussen het Europees Parle-
ment en de Raad.106 

39. De Privacyrichtlijn 95/46/EG volstaat niet meer om het omgaan met gezond-
heidsgegevens goed te regelen. De Privacyrichtlijn dateert uit een tijd waarin er 
nauwelijks of nog geen sprake was van google, sociale media, cloudomgeving enz. 
De versnipperde wetgeving bij de lidstaten (en dus ook de verschillen in bescher-
ming van betrokkenen) en de perceptie bij het publiek dat er risico’s zijn bij de 
bescherming van individuen bij online activiteiten107, hebben ertoe geleid dat er 
een voorstel van Verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije ver-
keer van die gegevens108 is uitgewerkt door de Europese Commissie. Dit voorstel 
bevat specifieke bepalingen voor het omgaan met gezondheidsgegevens.109 Op 15 
juni 2015 hadden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een “algeme-
ne oriëntatie” bereikt over deze verordening. Op 15 december 2015 hebben het 
Europees Parlement en de Raad een akkoord over deze hervorming bereikt. Be-
langrijk is vooral dat er een akkoord werd bereikt over de verordening algemene 
gegevensbescherming. Sinds 28 januari 2016 ligt bij het Comité van permanente 
vertegenwoordigers een ontwerptekst voor. Het Comité dient nu de Raad van de 
Europese Unie te adviseren over het bereiken van een politiek akkoord over de de-
finitieve tekst van de verordening. Het valt te verwachten dat de bepalingen die in 
de Verordening voorzien zijn voor het omgaan met gezondheidsgegevens, inclusief 
informatie over lichaamsmateriaal en genetische gegevens, voor wetenschappelijk 
onderzoek een belangrijke impact zullen hebben op de geneesmiddelen- en medi-
sche hulpmiddelensector. 

VI.  Productaansprakelijkheid

40. Indien een patiënt schade ondervindt als gevolg van producten kan hij een vor-
dering instellen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.110 Door de Wet 
Productaansprakelijkheid gaf de Belgische wetgever uitvoering aan de Europese 
Richtlijn Productaansprakelijkheid (Richtlijn 85/374/CEE). Zo werd in België een 
regime van foutloze aansprakelijkheid ingesteld voor schade te wijten aan onvei-
lige producten. Dit betekent dat de schadelijder geen fout van de producent moet 
aantonen, het volstaat dat het gebrekkig karakter van het product, de schade en 
het oorzakelijk verband tussen beide wordt aangetoond. Een product is gebrekkig 

106. www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/06/19-medical-devices-councilready-talk-
with-ep/.

107. COM(2012)11 def., overweging 7.
108. COM(2012)11 def.
109. E. Syx, L. Boddez en S. Callens, “Over elektronische sigaretten en health apps. Recente ontwik-

kelingen in het medisch hulpmiddelenrecht” in Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2014, 124.
110. Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, BS 22 

maart 1991.
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wanneer het, alle omstandigheden in acht genomen, niet de veiligheid biedt die 
men gerechtigd is te verwachten.111

41. In zijn arrest van 5 maart 2015112 deed het Hof van Justitie uitspraak over twee 
prejudiciële vragen over de interpretatie van de Europese Richtlijn Productaanspra-
kelijkheid (Richtlijn 85/374/EEG). Het ging om een arrest omtrent de gevoegde 
zaken C-503/14 en C-504/13. De feiten kunnen als volgt worden samengevat. Een 
invoerder van in de Verenigde Staten geproduceerde pacemakers en van in Europa 
geproduceerde implanteerbare cardioverter-defibrillatoren brengt deze producten 
in de handel in Duitsland. Via een technische analyse komt aan het licht dat wat de 
pacemakers betreft, een onderdeel ervan dat dient ter hermetische afsluiting van de 
pacemaker, mogelijk geleidelijk aan gebreken kan vertonen. Wat de implanteerbare 
cardioverter-defibrillatoren betreft, vertoont een onderdeel van deze defibrillatoren 
een defect dat de therapeutische werking van de defibrillatoren kan beperken. Het 
risico op een disfunctioneren ligt daardoor veel hoger dan normaal. De invoerder 
van de pacemakers geeft de betrokken artsen de aanbeveling om deze pacemakers 
bij hun patiënten te vervangen en stelt daartoe gratis vervangtoestellen ter beschik-
king. Wat de implanteerbare defibrillatoren betreft, geeft de invoerder de raad om 
het defecte onderdeel uit te schakelen. Bij een aantal patiënten wordt het vermeend 
gebrekkig product verwijderd en vervolgens een andere pacemaker of defibrilla-
tor geïmplanteerd. De ziektekostenverzekeraars van deze patiënten stellen, in hun 
hoedanigheid van gesubrogeerde, een vordering in om de invoerder te veroordelen 
tot de terugbetaling van de behandelingskosten voor de operatie waarbij de pace-
makers en de cardioverter-defibrillatoren werden vervangen.

42. Het Hof van Justitie gaf in deze arresten een verdere invulling aan de begrippen 
“gebrek van het product” en “de te vergoeden schade”. Een eerste vraag die rijst, 
is of op basis van de vaststelling dat producten die vallen binnen dezelfde groep 
of productieserie van producten, zoals pacemakers en implanteerbare cardioverter-
defibrillatoren, een potentieel gebrek vertonen, alle producten van deze groep of 
serie als gebrekkig worden aangemerkt, zonder dat moet worden vastgesteld dat 
het betrokken product dit gebrek vertoont.113 Het Hof beantwoordt deze vraag be-
vestigend. Het arrest heeft betrekking op implanteerbare medische hulpmiddelen 
die behoren tot een bepaalde groep van producten die een verhoogd veiligheids-
risico vertonen. Het Hof van Justitie oordeelt dat het begrip “gebrek” ruim moet 
worden uitgelegd. Volgens het Hof strookt een dergelijke interpretatie met één 
van doelstellingen van het Unierecht, met name het waarborgen van een recht-
vaardige verdeling van de met de moderne technische productie samenhangende 
risico’s tussen het slachtoffer en de producent. Daarnaast wordt zo ook de preven-
tieve functie van het aansprakelijkheidsrecht benadrukt. Dergelijke implanteerbare 

111. Art. 6 Richtlijn Productaansprakelijkheid en art. 5 Wet Productaansprakelijkheid.
112. HvJ 5 maart 2015, C-503/13 en C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH v. AOK Sach-

sen-Anhalt-Die Gesundheitskasse en Betriebskrankenkasse RWE.
113. HvJ 5 maart 2015, C-503/13 en C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH v. AOK Sach-

sen-Anhalt-Die Gesundheitskasse en Betriebskrankenkasse RWE, overw. 41.
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hulpmiddelen kunnen dus als gebrekkig worden beschouwd, zelfs indien niet spe-
cifiek is aangetoond dat het hulpmiddel effectief het gebrek vertoont. Deze implan-
teerbare hulpmiddelen bieden hierdoor niet de veiligheid die men gerechtigd is te 
verwachten.114

43. Een tweede vraag die rijst, is of de kosten van een chirurgische ingreep in-
gevolge het verwijderen en het vervangen van een gebrekkig product, zoals een 
pacemaker of een implanteerbare cardioverter-defibrillator, in aanmerking komen 
als “schade veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel”, en zodoende ver-
haald kunnen worden op de producent. De producent is immers aansprakelijk voor 
de schade veroorzaakt door dood of door lichamelijk letsel, als gevolg van een 
gebrek in zijn product. Ook deze vraag wordt bevestigend beantwoord door het 
Hof van Justitie: schade veroorzaakt door een chirurgische ingreep ter vervanging 
van een gebrekkig product, zoals een pacemaker of een implanteerbare cardiover-
ter-defibrillator, valt onder de noemer van “schade veroorzaakt door dood of door 
lichamelijk letsel”, waarvoor de producent aansprakelijk is, wanneer deze ingreep 
noodzakelijk is om het gebrek van het betrokken product te verhelpen.115 Ook het 
begrip “schade” wordt door het Hof van Justitie ruim geïnterpreteerd. De kosten 
veroorzaakt door de preventieve vervanging van medische hulpmiddelen kunnen 
dus onder het begrip “schade” vallen. Dit betekent dat kosten van een product re-
call ten laste kunnen worden gelegd van de producent, in zoverre het personenscha-
de betreft en in zoverre de operatie noodzakelijk is om het gebrek van het product 
te verhelpen. Deze product recall kan uitgaan van de gebruiker van een potentieel 
gebrekkig product waardoor de producent kan worden gedwongen tot het nemen 
van een corrigerende maatregel om een ongeval te voorkomen, hetgeen voordien 
niet mogelijk was.116

114. Concl. Adv. Gen. Bot, Boston Scientific Medizintechnik GmbH v. AOK Sachsen-Anhalt-Die 
Gesundheitskasse en Betriebskrankenkasse RWE, overw. 30: het gebrek aan veiligheid is gelegen in 
het ongebruikelijke potentieel van het product tot het veroorzaken van schade aan de gebruiker zelf 
of aan zijn goederen. Verhoeven wijst er op dat het begrip “dezelfde groep of productserie” strikt 
moet worden ingevuld: enkel in situaties waarin het werkelijk gaat om eenzelfde model, ontwerp 
en vervaardiging van het product, dat exact dezelfde kenmerken vertoont als andere producten, is 
sprake van dezelfde productieserie (D. Verhoeven, “Potentiële gebreken in serieproducten: hoe 
ver reiken het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijk-
heid?”, T. Gez., (49) 55)

115. Hetgeen noodzakelijk en evenredig is, moet in concreto worden afgetoetst, in functie van onder 
andere de aard van het product, de doelgroep van het product en het ongebruikelijke potentieel tot 
het veroorzaken van de schade.

116. D. Verhoeven, “Productveiligheid en productaansprakelijkheid: krachtlijnen en toekomstperspec-
tieven”, in G. Straetmans en R. Steennot (eds.), Wetboek Economisch Recht en Bescherming van 
de Consument, Antwerpen, Intersentia, 2015, 207. Volgens Verhoeven gaat het hier echter niet om 
een absoluut afdwingingsrecht waarover de gebruiker beschikt, aangezien de maatregel noodzake-
lijk en evenredig moet zijn (D. Verhoeven, “Potentiële gebreken in serieproducten: hoe ver reiken 
het gebrekkigheidsvereiste en het schadevereiste uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid?”, T. 
Gez., (49) 59.
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I.  Bevoegdheid van de Raad

§1.  Inleiding

In 2004 richtte de Vlaamse decreetgever de Raad voor betwistingen inzake studie-
voortgangsbeslissingen op.2 De oorspronkelijke bevoegdheid van de Raad3 was het 
beslechten van geschillen inzake de zogenaamde examen(tucht)beslissingen, waar-
bij de Raad moest nagaan of de beslissingen genomen door hoger onderwijsinstel-
lingen in overeenstemming waren met de wettelijke normen, de door de onderwijs-
instellingen opgestelde onderwijs- en examenregelingen (de zogenaamde OER’en 
die elk jaar opnieuw door de aangenomen moeten worden) en de algemene admi-
nistratieve beginselen.4 Vandaag de dag heeft de Raad echter drie verschillende 
grote types van bevoegdheden: de studiebetwistingen (een uitgebreide versie van 
de oorspronkelijke bevoegdheid), de procedures inzake leerkredietaanpassingen 
omwille van overmacht5 en de beroepen tegen beslissingen van het NARIC inzake 
de gelijkstelling van buitenlandse diploma’s.6

Inzake het eerste type van bevoegdheid, de studievoortgangsbeslissingen, valt in 
de rechtspraak van de Raad een sluipende bevoegdheidsuitbreiding op te merken. 
Vanuit een begrijpelijke bezorgdheid om aan de student een zo efficiënt mogelijke 
rechtsbescherming te bieden, heeft de Raad in verschillende zaken niet op decre-
taal ingrijpen gewacht om zijn eigen bevoegdheid uit te breiden. De Raad vond 
telkens in de huidige wettekst van de Codex Hoger Onderwijs7 voldoende ruim-
te om zijn bevoegdheid op eigen kracht verder te expliciteren. Hieronder zullen 
deze bevoegdheidsuitbreidingen door de Raad inzake studievoortgangsbeslissin-
gen worden beschreven op drie vlakken, namelijk (i) de integratie van het concept 

2. Decr. Vl. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap 
in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale 
promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen, BS 10 juni 2004, 43763. Dit decreet werd geïntegreerd in de Vlaamse Hoger Onder-
wijscodex.

3. In deze tekst wordt voor de vlotte leesbaarheid vaak eenvoudigweg naar “de Raad” verwezen, 
waarbij telkens op de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen wordt gedoeld.

4. Art. II.21 Decr. Vl. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeg-
genschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs 
voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen, BS 10 juni 2004, 43763.

5. Sinds het academiejaar 2008-2009 werkt men in het Vlaamse Hoger Onderwijs met het leerkrediet-
systeem. Dit systeem moet ervoor zorgen dat studenten hun studiekeuze beter overwegen en het 
belang van een goede studievoortgang inzien. Niettemin is het mogelijk dat een student omwille 
van overmacht (bv. ziekte) verhinderd wordt om deel te nemen aan de examenactiviteiten. In prin-
cipe staat dit dan gelijk aan een verlies van leerkrediet, wat negatieve gevolgen kan hebben voor 
de verdere studieloopbaan van de student. De Vlaamse decreetgever zag de onbillijkheid van deze 
situatie in en maakte de Raad in 2011 bevoegd om uitspraak te doen over de teruggave van leerkre-
diet wanneer de student zich in een overmachtssituatie bevindt tijdens de examenperiode (zie art. 
II.204 §3 Vlaamse Codex Hoger Onderwijs). 

6. Art. I.3, °69 Vlaamse Codex Hoger Onderwijs.
7. Hierna ook CHO genoemd.
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van aanvechtbare voorbeslissingen uit de rechtspraak van de Raad van State in de 
rechtspraak van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen; 
(ii) het loslaten van het limitatieve karakter van de opsomming in art. I.3.69° CHO 
van de verschillende situaties van het begrip studievoortgang; en (iii) het breed 
interpreteren van het begrip ‘opleiding’, in weerwil van de beperkte wettelijke de-
finitie in de Codex Hoger Onderwijs.

§2.  De wettelijke bevoegdheidsgrond inzake 
studievoortgangsbeslissingen

De oprichting en bevoegdheid van de Raad voor betwistingen inzake studievoort-
gangsbeslissingen vindt zijn grondslag in art. II.285 CHO: “Er wordt een Raad 
voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, verder “de Raad” ge-
noemd, opgericht bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap. De Raad 
doet als administratief rechtscollege uitspraak over de beroepen die door stu-
denten of personen op wie de beslissing betrekking heeft, worden ingesteld tegen 
studievoortgangsbeslissingen, na uitputting van de in afdeling 2 bedoelde interne 
beroepsprocedure.”

De term studievoortgangsbeslissingen wordt gedefinieerd in art. I.3,69° CHO. Dit 
artikel luidt – na verschillende toevoegingen en schrappingen sinds het ontstaan 
van de Raad – thans als volgt:

Art. I.3. 69° Codex:
studievoortgangsbeslissing: 1 van de volgende beslissingen:
a) een examenbeslissing, zijnde elke beslissing die, al dan niet op grond van 
een deliberatie, een eindoordeel inhoudt over het voldoen voor een opleidings-
onderdeel, meer opleidingsonderdelen van een opleiding, of een opleiding als 
geheel;
b) een examentuchtbeslissing, zijnde een sanctie opgelegd naar aanleiding van 
examenfeiten;
c) de toekenning van een bewijs van bekwaamheid, dat aangeeft dat een student 
op grond van eerder verworven competenties of eerder verworven kwalificaties 
bepaalde competenties heeft verworven;
d) de toekenning van een vrijstelling, zijnde de opheffing van de verplichting 
om over een opleidingsonderdeel, of een deel ervan, examen af te leggen;
e) een beslissing waarbij het volgen van een schakel- en/of voorbereidingspro-
gramma wordt opgelegd en waarbij de studieomvang van dergelijk programma 
wordt vastgesteld;
f) het opleggen van een maatregel van studievoortgangsbewaking, bedoeld in 
artikel II.245;
g) het weigeren van het opnemen van een bepaald opleidingsonderdeel in het 
diplomacontract waarvoor de student die een geïndividualiseerd traject volgt, 
zich nog niet eerder heeft ingeschreven;

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   468 22/02/2016   18:35:56



469

Recente ontwikkelingen onderwijsrecht
 

h) een beslissing inzake gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma van 
hoger onderwijs met een Vlaams diploma van hoger onderwijs genomen krach-
tens artikel II.256.

Naast de initiële bevoegdheid van de Raad (examenbeslissingen), zijn de overige 
studievoortgangsbeslissingen conform het decreet dus de examentuchtbeslissingen 
(bv. sancties genomen bij plagiaat, spieken, fraude etc.)8, de beslissingen van ho-
ger onderwijsinstellingen over het al dan niet toekennen van vrijstellingen aan de 
student (hetzij op basis van resultaten die eerder behaald werden – de zogenaamde 
EVK’s – hetzij op basis van eerdere (werk)ervaringen – de zogenaamde EVC’s)9, 
en de beslissing waarbij het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogram-
ma wordt opgelegd.10 Niet onbelangrijk, aangezien universiteiten en hogescholen 
steeds strenger worden ten aanzien van studenten die te weinig studievoortgang 
maken, definieert artikel I.3, °69, f) van de Codex Hoger Onderwijs het begrip 
studievoortgangsbeslissingen ook als de beslissingen waarbij een maatregel van 
studievoortgangsbewaking wordt opgelegd. Hierbij doelt men bijvoorbeeld op de 
bindende voorwaarden die opgelegd kunnen worden aan studenten en waarbij bij-
voorbeeld vereist wordt dat zij in het lopende academiejaar een bepaald percentage 
aan studievoortgang moet halen. Indien de student niet voldoet aan deze voorwaar-
de, kan zijn inschrijving in het daaropvolgende academiejaar geweigerd worden. 
Daarnaast kan een hoger onderwijsinstelling conform art. II.246 CHO steeds een 
inschrijving weigeren indien “uit de gegevens van het dossier blijkt dat een vol-
gende inschrijving in het hoger onderwijs geen positief resultaat zal opleveren”. 
Bevoegdheidsgrond I.3.69, g) werd dan weer toegevoegd bij decreet van 8 mei 
2009 inzake het onderwijs XIX. Zowel de wetgever als de Raad zelf waren van 
mening dat de tekst van de toenmalige definitie van studievoortgangsbetwisting 
niet toeliet om het begrip uit te breiden tot dergelijke gemengde inschrijvingen. De 
inschrijving tot een individueel traject werd dus expliciet toegevoegd aan de lijst 
van bevoegdheden van de Raad, nadat de decreetgever zich ervan had vergewist 
of een dergelijke uitbreiding binnen haar impliciete bevoegdheden (art. 10 BWHI) 
mogelijk was.11 In art. I.3.69, h° werd ten slotte nog de bevoegdheid inzake gelijk-
waardigheid van een buitenlands diploma ingeschreven.

8. Art. I.3, °69, b) CHO.
9. Art. I.3, °69, c) & d) CHO.
10. Art. I.3, °69, e) CHO.
11. Parl. St. Vl. Parl. 2008-09, nr. 2159/1, p. 69-70. De decreetgever oordeelde dat een gecombineerde 

inschrijving misschien wel een rechtshandelingen was “die qua aard en juridische natuur nauw 
aansluit bij de examenbeslissingen zoals deze vandaag door examencommissies worden genomen”, 
maar dit impliceerde niet dat het begrip ineens zo ruim kon worden geïnterpreteerd. Integendeel, 
een wettelijk ingrijpen was daartoe noodzakelijk.
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II.  Eerste uitbreiding van bevoegdheid inzake 
studievoortgangsbetwistingen: Integratie van 
het concept van ‘accessorium-beslissingen’ of 
‘voorbeslissingen’

§1.  Het begrip voorbeslissing

Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat voorbeslissingen die de eind-
beslissing kunnen beïnvloeden of onmogelijk kunnen maken en die een ongunstig 
karakter hebben, reeds aangevochten kunnen worden.12 De Raad van State doet 
hiervoor ter verantwoording beroep op de theorie van de complexe administratieve 
rechtshandeling. Een complexe administratieve rechtshandeling wordt omschreven 
als de administratieve rechtshandeling die bestaat uit een reeks van op elkaar vol-
gende administratieve handelingen waarvan de laatste beslissend is, en de andere, 
al dan niet vóórbeslissend, ten aanzien van die laatste een voorbereidend karakter 
hebben.13 Volgens de theorie van de complexe administratieve rechtshandeling kan 
een verzoeker in het kader van een vernietigings—of schorsingsprocedure voor de 
Raad van State tegen een eindbeslissing die hem individueel raakt, de onwettig-
heid van de voorbereidende handelingen of beslissingen inroepen, ook al gaat het 
om rechtshandelingen waartegen een autonoom vernietigingsberoep openstond en 
ook al is de beroepstermijn daarvoor verstreken.14 Het gaat dus om voorbereidende 
beslissingen die op zich reeds definitieve rechtsgevolgen ten aanzien van de rechts-
onderhorige teweeg brengen (anders zijn het louter voorbereidende handelingen 
maar geen voorbeslissingen), en die op zich reeds grievend zijn en de eindbeslis-
sing determineren.15

12. Over het begrip voorbeslissing, zie o.a. het principearrest van de Raad van State van 2 december 
2005, nr. 152.173 en de commentaar daarop in D. D’Hooghe en F. Lahaye, “Mogelijkheid of ver-
plichting om een voorbeslissing inzake overheidsopdrachten aan te vechten?”, in X (ed.), Liber 
Amicorum Marc Boes, Brugge, Die Keure, 2011, 375-386; K. Leus en F. Ongena, “Belang bij 
het aanvechten van een (voor)beslissing in het kader van een complexe rechtshandeling. Onder-
zoek naar de toepassing in het overheidsopdrachten- en ambtenarenrecht”, in M. Vandamme (ed.), 
Brugge, Die Keure, 2011, 121-166.

13. R.v.St 17 november 2009, nr. 197.862; R.v.St. 1 oktober 2009, nr. nr. 196.547; R.v.St. 21 september 
2009, nr. nr. 196.245; J. Baert en G. Debersaques, Raad van State – Afdeling administratie – ont-
vankelijkheid, Brugge, Die Keure, 1996, 473.

14. D. D’Hooghe en F. Lahaye, “Mogelijkheid of verplichting om een voorbeslissing inzake over-
heidsopdrachten aan te vechten?”, in X (ed.), Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, Die Keure, 
2011, 376; A. Mast, J. Dujardin, M. Vandamme en J. Vande Lanotte, .Overzicht van het Belgisch 
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 2012, p. 943, nr. 999; K. Leus en F. Ongena, “Belang 
bij het aanvechten van een (voor)beslissing in het kader van een complexe rechtshandeling. On-
derzoek naar de toepassing in het overheidsopdrachten- en ambtenarenrecht”, in M. Vandamme 
(ed.), Brugge, Die Keure, 2011, 128; A. Coolsaet, “De rechtspraak inzake de complexe bestuurlijke 
rechtshandeling na de arresten van de algemene vergadering van de Raad van State”, T.Gem. 2007, 
afl. 2, 155-157; L. Du Gardein, “Aanvechtbaarheid van adviezen bij de Raad voor vergunningsbe-
twistingen en gevolgen voor de beslissing over de zaak der wegen” (noot onder RvVb 18 februari 
2014), TROS 2015, 181.

15. D. D’Hooghe en F. Lahaye, “Mogelijkheid of verplichting om een voorbeslissing inzake overheids-
opdrachten aan te vechten?”, in X (ed.), Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, Die Keure, 2011, 376.
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de situaties waarin de Raad zich op een 
dergelijke voorbeslissing heeft beroepen om voorbereidende beslissingen tot zijn 
bevoegdheid te rekenen, in het bijzonder de beslissingen van een ombudspersoon 
inzake examenverplaatsingen, en de beslissing van een onderwijsinstelling om de 
deelname aan de derde zittijd afhankelijk te stellen van een verplichte voorafgaan-
de inschrijving. Tevens worden de situaties besproken waar de Raad, zij het soms 
met tegenzin, aanvaard heeft dat zij géén voorbeslissing uitmaken, waarvan het be-
langrijkste voorbeeld het inschrijvingscontentieux is. De Raad voor betwistingen 
inzake studievoortgangsbeslissingen is overigens niet het enige administratieve 
rechtscollege dat zijn eigen bevoegdheid uitbreidt door de toepassing van de theo-
rie van de voorbeslissingen: ook de Raad voor vergunningsbetwistingen deed dat 
al eerder.16 Vooraleer tot het overzicht van de rechtspraak van de Raad over te gaan, 
past het evenwel om een kritische kanttekening te maken bij de toepassing van het 
begrip voorbeslissing in de specifieke rechtstak van het hoger onderwijsrecht.

Meer in het bijzonder moet de vraag worden gesteld in welke situaties er kan wor-
den gesproken van méér dan één, en dus een complexe, administratieve handeling. 
Is de identiteit van de persoon die de voorbereidende handeling stelt binnen de 
onderwijsinstelling (studentadministratie, ombudspersoon, examencommissie etc.) 
daarvoor van belang, of kan het eender welke persoon of commissie binnen de 
onderwijsinstelling een administratieve rechtshandeling stellen? Verschillende ar-
resten in de rechtspraak van de Raad van State lijken te insinueren dat dit laatste het 
geval is. In het kader van het benoemingscontentieux heeft de Raad van State beslist 
dat zelfs een extern selectiebureau, dat niet bevoegd is om de finale beslissing te 
nemen, toch een voorbeslissing kan nemen in de complexe administratieve rechts-
handeling.17 Het gegeven dat de benoemende overheid slechts op het einde van de 
rit die beslissing en de motivering ervan tot de hare maakt, doet aan het onmiddel-
lijk griefhoudende en definitieve karakter ervan niets af. Essentieel was, aldus de 
Raad van State, dat het selectiebureau optrad namens de overheid en dus deelnam 
aan het beslissingsproces. De Raad van State lijkt dus meer belang te hechten aan 
het grievende en definitieve karakter van de beslissing dan aan de identiteit van 
diegene die de beslissing genomen heeft.18 De Raad van State is bovendien van me-
ning dat de ondeelbare complexe band tussen twee administratieve rechtshandelin-
gen ertoe leidt dat het administratieve rechtscollege dat exclusief bevoegd is voor 
de eindbeslissing (in casu ging het om de Raad voor Vergunningsbetwistingen), 
ook als enige bevoegd is om zich uit te spreken over de wettigheid van de voor-
beslissing (die in casu voor de Raad van State werd aangevochten).19 Datzelfde 
principe geldt indien de voorbereidende handelingen afzonderlijk en rechtstreeks 

16. Zie hierover L. Du Gardein, “Aanvechtbaarheid van adviezen bij de Raad voor vergunningsbe-
twistingen en gevolgen voor de beslissing over de zaak der wegen” (noot onder RvVb 18 februari 
2014), TROS 2015, 179-187.

17. R.v.St. 19 april 2010, nr. 203.065.
18. Zie ook K. Leus en F. Ongena, “Belang bij het aanvechten van een (voor)beslissing in het kader 

van een complexe rechtshandeling. Onderzoek naar de toepassing in het overheidsopdrachten- en 
ambtenarenrecht”, in M. Vandamme (ed.), Brugge, Die Keure, 2011, 157.

19. RvSt 15 januari 2014, nr. 226.085.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   471 22/02/2016   18:35:58



472

Onderwijsrecht

worden aangevochten, los van de eindbeslissing.20 Toegepast op examenbeslissin-
gen zou men uit het voorgaande kunnen afleiden dat de Raad voor betwistingen 
inzake studievoortgangsbeslissingen als enige bevoegd is voor voorbeslissingen, 
ongeacht wie die voorbeslissing heeft genomen, zolang dit maar in opdracht van 
de examencommissie gebeurde en een definitief en griefhoudend karakter heeft. 
Dat lijkt in elk geval de interpretatie te zijn die de Raad zelf heeft gekozen. Men 
kan zich echter de vraag stellen of het hoger onderwijsrecht geen rechtstak is waar 
de toepassing van bovenvermelde principes gedeeltelijk mank dreigt te lopen. De 
wetgever is immers specifiek opgetreden in het hoger onderwijsrecht om af te ba-
kenen waar een onderwijsinstelling als administratieve overheid ageert, en waar zij 
als contractspartner van de student optreedt. De decreetgever was van mening dat 
de student zich op contractuele basis tot het bestuur verhoudt (onafhankelijk van 
de aard van de betrokken instelling).21 De verhouding student – examencommis-
sie is daarentegen publiekrechtelijk van aard (ook in vrije instellingen).22 Art. 274 
CHO is de decretale uitwerking van die overwegingen, namelijk “Het bestuur, of 
enig orgaan dat werkt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, treedt bij 
het nemen van een studievoortgangsbeslissing op als openbare dienst, die in een 
reglementaire verhouding staat tot de student.” Het wetsartikel spreekt enkel over 
studievoortgangsbeslissingen, niet over voorbeslissingen op studievoortgangsbe-
slissingen. Dat roept vragen op voor het optreden van bijvoorbeeld de ombuds-
persoon. Kan hij überhaupt wel administratieve handelingen stellen (die dan deel 
uitmaken van een complexe administratieve handeling), of bevindt hij zich in dát 
gedeelte van de rechtsverhouding met de student waarvan de decreetgever expliciet 
gesteld heeft dat het contractueel van aard is (art. II.273 CHO)? De Raad ziet hierin 
in elk geval geen graten: aangezien voorbeslissing slechts een accessorium is van 
de studievoortgangsbeslissing, is de Raad van mening dat hij sowieso enkel de hem 
toegewezen bevoegdheid uitoefent.23

Hieronder word in elk geval duidelijk gemaakt welke situaties de Raad in de hui-
dige stand van het recht aanvaard heeft als aanvechtbare voorbeslissingen.

§2.  Beslissing van een ombudspersoon om de student geen 
examenverplaatsing toe te staan

Art. II.223 §2 CHO geeft elke student het recht op twee examenkansen, behou-
dens wanneer de aard van het opleidingsonderdeel dit niet zou toelaten. Dit im-
pliceert volgens de Raad dat de student het recht heeft om twee examenkansen te 

20. L. Du Gardein, “Aanvechtbaarheid van adviezen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen en 
gevolgen voor de beslissing over de zaak der wegen” (not onder RvVb 18 februari 2014), TROS 
2015, 183.

21. Parl.St.Vl.Parl. 2003-04, nr. 1960/1, p. 4.
22. Parl.St.Vl.Parl. 2003-04, nr. 1960/1, p. 4.
23. RvStvb 18 september 2014, nr. 2014/175.
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benutten.24 In casu bepaalde het examenreglement van een instelling dat de student 
kon vragen om een examen te verplaatsen wegens overmacht, dat de overmacht ten 
laatste op de dag van het examen moest worden gemeld, en dat de bewijsstukken 
binnen de drie dagen na het examen moesten worden binnengebracht. Het was de 
coördinator van het onderwijssecretariaat die de bevoegdheid had om de stukken te 
beoordelen en een beslissing te nemen.25 Die beslissing kon dus zijn dat de student 
expliciet werd uitgesloten van het benutten van de tweede examenkans op een 
alternatief examenmoment.

De Raad leidt hieruit af dat aan de eigenlijke examenbeoordeling in tweede zittijd, 
een beslissing over de toegang tot de tweede zittijd voorafgaat (beslissing over de 
ontvankelijkheid en gegrondheid van de overmacht).26 Wanneer aan de student de 
deelname aan de tweede examenkans definitief wordt ontzegd, is er volgens de 
Raad sprake van een griefhoudende (ongunstige) voorbeslissing ten aanzien van de 
examenbeslissing, zijnde een beslissing over het voldoen van een opleidingsonder-
deel. De examencommissie kan nadien niets anders dan vaststellen dat de student 
niet heeft deelgenomen en dit zo in de beslissing aangaande het opleidingsonder-
deel opnemen. Met andere woorden: de beslissing om de student deelname aan de 
tweede examenkans te ontzeggen, is naar het oordeel van de Raad een administra-
tieve rechtshandeling, met name een voorbeslissing, waarbij aan de rechtspositie 
van de student op een eenzijdige, bindende en ongunstige wijze wordt geraakt. 
Door de beslissing over overmacht en de weigering van een nieuwe examenkans, 
wordt het eindoordeel over het al dan niet voldoen aan het opleidingsonderdeel 
rechtstreeks geraakt, daar het voorwerp waarop die beslissing kan slaan (het afge-
legde examen) wordt beperkt of uitgesloten.

De Raad is dus van oordeel dat een dergelijke beslissing door haar impact een 
voorbeslissing is en dus een accessorium van de studievoortgangsbeslissing, zodat 
ingestelde beroepen bij de Raad over die voorbeslissing afzonderlijk, reeds ontvan-
kelijk zijn.27 Ook eerder had de Raad reeds geoordeeld dat de weigering van een 
examenverplaatsing door een ombudsman tot zijn bevoegdheid behoort, weliswaar 
via de omweg dat de examencommissie de weigering tot examenverplaatsing tot de 
hare had gemaakt door het toekennen van de examenbeoordeling “niet afgelegd”.28

De situatie wordt anders wanneer de vraag tot examenverplaatsing wordt gesteld 
op het moment dat de normale examenperiode reeds is afgelopen, zodat de studie-
trajectbegeleider kan verwijzen naar het examenreglement met de mededeling dat 

24. RvStvb 25 september 2013, nr. 2013/184. Een andere opvatting – die door vele onderwijsinstel-
lingen wordt verdedigd – is dat dit wetsartikel de onderwijsinstelling slechts verplicht om twee 
examenkansen te organiseren, zonder dat het feit of de student op dat ogenblik die kan ook daad-
werkelijk kan of wil benutten, daarvoor relevant is.

25. RvStvb 25 september 2013, nr. 2013/184.
26. RvStvb 25 september 2013, nr. 2013/184.
27. RvStvb 25 september 2013, nr. 2013/184.
28.  RvStvb 17 augustus 2012, nr. 2012/130.
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het afnemen van examens niet meer toegelaten is.29 De Raad is van mening dat in 
een dergelijk geval geen sprake is van een studievoortgangsbeslissing. De Raad 
geeft wel als vingerwijzing mee dat de student desgevallend een procedure kan 
instellen tot teruggave van verloren leerkrediet.30

§3.  Beslissing om de deelname aan de tweede zittijd afhankelijk 
te stellen van een inschrijving

De herexamens in augustus zijn voor vele onderwijsinstellingen een organisato-
rische nachtmerrie. Het merendeel van de examens van eerste en tweede zittijd 
moeten in enkele weken samen geprogrammeerd geraken, wat het gebruik van 
examenlokalen tot een absoluut maximum strekt. Groot is dan de frustratie van de 
universiteit of hogeschool, wanneer op die examens gemiddeld slechts een beperkt 
aantal studenten daadwerkelijk komt opdagen. Vele onderwijsinstelling hebben 
daarop gereageerd door in hun examenreglement een clausule op te nemen die stelt 
dat deelname aan de derde examenperiode slechts mogelijk is indien de student 
zich tijdig heeft ingeschreven. Onderwijsinstellingen zijn dienaangaande ook van 
mening dat eenzelfde garantie niet kan worden gegeven bij een uitschrijvingsre-
geling voor de zittijd: niet alleen moet de onderwijsinstelling dan toch nog een 
regeling inplannen voor elke student, in afwachting van eventuele uitschrijvingen, 
bovendien is er geen enkele zekerheid dat de studenten die zich niet hebben uitge-
schreven, daadwerkelijk komen opdagen wanneer er geen sancties zijn verbonden 
aan het niet-opdagen.

Die clausule resulteert in een expliciete weigeringsbeslissing om de student toe te 
laten tot de derde zittijd indien hem een weigering persoonlijk wordt meegedeeld, 
dan wel in een impliciete weigeringsbeslissing indien de uitsluiting via een geau-
tomatiseerd computersysteem is geregeld, aldus de Raad.31 In zijn vroegere recht-
spraak oordeelde de Raad dat een dergelijke impliciete of expliciete beslis-
sing geen studievoortgangsbeslissing is, en aldus ontsnapt aan de wettelijke 

29. RvStvb 24 september 2015, nr. 2015/265.
30. RvStvb 24 september 2015, nr. 2015/265.
31. De vraag kan worden gesteld in hoeverre die analyse correct is. Indien de student bij zijn inschrij-

ving akkoord ging met het examenreglement, inclusief de verplichting om in te schrijven voor 
deelname aan de derde zittijd, kan men evengoed stellen dat de uitsluiting geen nieuwe beslissing 
meer behoeft, noch impliciet, noch expliciet, maar dat de uitsluiting van rechtswege voortvloeit 
uit de toepassing van het examenreglement. De Raad stapt echter niet mee in die argumentatie. 
Volgens de Raad komt het aan het instellingsbestuur toe de rechtspositie van de student (i.e. al dan 
niet toelating tot de tweede examenkans) te bepalen op basis van de registratiegegevens, zodat er 
sowieso sprake zou zijn van een beslissing, zelfs indien het systeem geautomatiseerd functioneert. 
Het bestuur draagt immers de volle verantwoordelijkheid over wat het geautomatiseerde proces 
onder haar controle en gezag als bestuurshandeling voortbrengt (RvStvb 18 september 2014, nr. 
2014/175; RvStvb 18 december 2014, nr. 2014/415; RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010). De 
Raad is tevens van mening dat de aanvaarding door de student van het onderwijscontract (inclusief 
examenreglement) bij inschrijving, de kennelijke onredelijkheid van dergelijke impliciete beslis-
singen niet kan wegnemen (RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010).
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bevoegdheidstoewijzing aan de Raad.32 In zijn recentere arresten, heeft de Raad 
echter toch een mogelijkheid gezien om dergelijke beslissingen binnen zijn be-
voegdheid te brengen, meer in het bijzonder als een voorbeslissing op een 
studievoortgangsbeslissing.

Zoals hierboven reeds aangehaald, bepaalt art. II.223 §2 CHO dat elke student 
recht heeft op twee examenkansen, tenzij de aard van het opleidingsonderdeel dat 
niet zou toelaten. Een examenregeling die alle opleidingsonderdelen ongediffe-
rentieerd aan een verplichte inschrijving onderwerpt, staat bijgevolg op gespan-
nen voet met dit recht. De Raad stelt vast dat er sprake is van een de facto en de 
jure griefhoudende ongunstige voorbeslissing (omtrent de ontvankelijkheid van de 
(niet-) registratie voor de decretaal gewaarborgde tweede examenkans33) die de 
eindbeslissing in de weg staat.34 Nu de student, minstens de facto, geen eindbe-
oordeling meer kan krijgen voor de opleidingsonderdelen waarvoor hij zich niet 
inschreef, beschouwt de Raad de impliciete of expliciete weigeringsbeslissing als 
een eindoordeel die als voorbeslissing dwingend en onafwendbaar tot een voor de 
student negatieve examenbeslissing leidt. Het gaat m.a.w. om een voorbeslissing 
die een eindoordeel inhoudt over het verwerven van een credit voor de betrokken 
opleidingsonderdelen, of minstens bindend is voor het resultaat van dergelijk nega-
tief oordeel waartoe zij dwingend voert.35 Het gaat dus om administratieve rechts-
handelingen, meer bepaald voorbeslissingen, waarbij aan de rechtspositie van de 
student, in het bijzonder aan zijn studievoortgang, op een eenzijdige, bindende en 
ongunstige wijze wordt geraakt, aldus de Raad.36

De Raad is bijgevolg van mening niet buiten de toegewezen bevoegdheid van art. 
I.3.69° CHO te gaan door zijn bevoegdheid uit te breiden tot dergelijke beslis-
singen. De voorbeslissing is immers een accessorium van de studievoortgangs-
beslissing, zodat de Raad wel degelijk de hem toegewezen bevoegdheid uitoefent 
en geen algemene, hem niet wettelijk toegekende, bevoegdheid.37 Er anders over 
oordelen zou immers leiden tot de situatie waarin een effectief rechtsmiddel (i.e. 
spoedige rechtsbescherming met de mogelijkheid tot het opleggen van maatregelen 
in geval van vernietiging bij een gespecialiseerd rechtscollege) tegen een beslis-
sing die de studievoortgang eenzijdig, bindend, individueel en ongunstig raakt, op 
onverantwoorde wijze zou worden ontzegd.38 De vraag kan worden gesteld of dit 

32. RvStvb 21 augustus 2013, nr. 2013/154.
33. RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/122; RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/150; RvStvb 18 sep-

tember 2014, nr. 2014/175; RvStvb 18 december 2014, nr. 2014/415; RvStvb 17 februari 2015, nr. 
2015/010.

34. RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/122; RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/150.
35. RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/122; RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/150; RvStvb 18 sep-

tember 2014, nr. 2014/175; RvStvb 18 december 2014, nr. 2014/415; RvStvb 17 februari 2015, nr. 
2015/010.

36. RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/122; RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/150; RvStvb 18 de-
cember 2014, nr. 2014/415; RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010.

37. RvStvb 18 september 2014, nr. 2014/175.
38. RvStvb 18 december 2014, nr. 2014/415.
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correct is: indien het rechtsgevolg van een niet-inschrijving voor de derde zittijd 
in werkelijkheid een contractueel dispuut zou zijn over de automatische toepassing 
van het examenreglement, voorafgaand aan enige examenbeoordeling (zie hoger), 
lijkt effectieve rechtsbescherming eveneens mogelijk via art. 19 tweede lid Ger.W. 
bij de burgerlijke rechter.39

Ten gronde reageert de Raad in elk geval genuanceerd op dergelijke clausules. 
Eerst en vooral stelt de Raad vast dat de decreetgever het recht op een tweede exa-
menkans absoluut heeft geformuleerd met als enige uitzondering de aard van het 
opleidingsonderdeel, en verder aan geen enkele andere voorwaarde heeft onder-
worpen.40 De Raad is van oordeel dat hiermee rekening moet worden gehouden bij 
de afweging van belangen, meer bepaald het belang van de student om deel te kun-
nen nemen aan zijn tweede examenkans enerzijds, en het belang van de instelling 
om die examenkans praktisch te kunnen organiseren anderzijds. Het principe zelf 
van een verplichte inschrijving acht de Raad niet noodzakelijkerwijze onverenig-
baar met het recht op een tweede examenkans.41 Een verplichte inschrijving voor 
de derde examenperiode is een potentieel pertinente maatregel voor het bereiken 
van de doelstelling van praktische organisatie, goede examenspreiding en een zo 
gunstig mogelijke examenregeling.42 De modaliteiten van die inschrijving zullen 
echter door de Raad worden getoetst.43 Het absoluut geformuleerde belang van de 
student op een tweede examenkans beperkt daarbij de beleidsmarge waarover de 
instelling beschikt.44

Dergelijke toetsing in het licht van het redelijkheidsprincipe en het decretaal ge-
waarborgde recht op een tweede examenkans, leidde de Raad ertoe om een in-
schrijvingsperiode van zeven kalenderdagen volgend op de examenbeslissing, en 
dus midden in de zomer en midden in de periode dat studenten normaalgezien op 
vakantie vertrekken, als onrechtmatig te beschouwen.45 Ook een inschrijvingspe-
riode tot 15 juli kon niet op de gratie van de Raad rekenen.46 De Raad wijst er bo-
vendien op dat de doelstellingen van de instelling (praktische organisatie, gunstige 
examenregeling etc.) ook bereikt kunnen worden op een manier die voor de student 
minder ingrijpend is, bijvoorbeeld door een systeem van actieve uitschrijving voor 
de derde examenperiode.47 De instelling die beroep wilt doen op een verplichte 
inschrijving, zal dus moeten motiveren waarom een uitschrijvingssysteem niet vol-
staat in het licht van de beoogde doelstellingen. 

39. De Raad oordeelde overigens recentelijk zelf in die zin met betrekking tot de rechtsbescherming bij 
een weigering tot inschrijving voor een opleiding: zie RvStvb 27 januari 2016, nr. 2015/599.

40. RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/122; RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/150.
41. RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010.
42. RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010.
43. RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010.
44. RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010.
45. RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/122; RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/150.
46. RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010.
47. RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010.
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Opvallend is ten slotte nog de hierna volgende reden, die ertoe bijdroeg dat een 
korte inschrijvingsperiode kennelijk onredelijk werd geacht door de Raad: aan-
gezien de student tijdens de inschrijvingsperiode nog geen zicht had op zijn exa-
menplanning, en dus niet kon inschatten welke opleidingsonderdelen hij nuttig kon 
opnemen in de derde examenperiode, was de verplichte inschrijving kennelijk on-
redelijk.48 Welnu, ook bij een lange inschrijvingsperiode blijft dit argument spelen, 
aangezien de instelling logischerwijze maar tot examenplanning overgaat nadat de 
inschrijvingsperiode is afgelopen. Praktische organisatie van de examens is im-
mers net de hele bedoeling achter de inschrijvingsperiode. Het is dus nog maar 
de vraag of de Raad überhaupt ooit de facto clementie zal tonen voor verplichte 
inschrijvingen…

De Raad aanvaardt ten slotte evenmin dat de student afstand van recht op zijn twee-
de examenkans zou hebben gedaan door zich niet tijdig in te schrijven, aangezien 
afstand niet kan worden afgeleid uit feiten die voor een andere interpretatie vatbaar 
zijn.49 Andere mogelijke interpretaties zijn dat de student zich heeft vergeten in te 
schrijven, dat hij zich slechts van het bestaan van de regel bewust was op het ogen-
blik dat de inschrijvingsperiode reeds was afgelopen, etc. De Raad is bijgevolg van 
mening dat enkel een expliciete uitschrijving door de student ontegensprekelijk een 
afstand van recht inhoudt.50

§4.  Beslissing om de student een gevraagde examenfaciliteit niet 
toe te staan

Inzake examenfaciliteiten is de rechtspraak van de Raad minder voorspelbaar. Een 
departementshoofd nam een beslissing over bijzondere faciliteiten naar aanleiding 
van uitzonderlijke individuele omstandigheden. De beslissing (en de daaropvol-
gende beslissing in intern beroep) vermeldde dat een beroepsmogelijkheid bij de 
Raad openstond.51 De Raad oordeelde hier dat, ondanks de vermelding dat beroep 
openstond, de beslissing van de algemeen directeur over het al dan niet toestaan 
van bijzondere faciliteiten, geen studievoortgangsbeslissing is zodat de Raad niet 
bevoegd is om uitspraak te doen.

Nochtans heeft de Raad in een andere zaak wel uitspraak gedaan over de toege-
kende faciliteiten, maar dan via de omweg van de toetsing van de examenbeslis-
sing (die wel degelijk een studievoortgangsbeslissing is), in plaats van rechtsreeks 
de beslissing aangaande de faciliteiten te toetsen. De Raad acht zich met name 
bevoegd om te oordelen over faciliteiten die een student met leerstoornissen ver-
kregen heeft, in het kader van zijn beoordeling van de redelijkheid van de gekozen 

48. RvStvb 17 februari 2015, nr. 2015/010.
49. RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/122; RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/150; RvStvb 17 febru-

ari 2015, nr. 2015/010..
50. RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/122; RvStvb 14 augustus 2014, nr. 2014/150.
51. RvStvb 22 januari 2013, nr. 2013/003.
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examenvorm.52 Wanneer een student met dyslexie meer tijd krijgt toegekend, maar 
niet de gevraagde wijziging van de examenvorm (de student wenste geen multiple 
choice examen af te leggen), is deze beslissing niet kennelijk onredelijk wanneer 
zij wordt genomen na een analyse door een psycholoog.53

Overigens heeft de Raad van State zich positief uitgesproken over de vraag of 
het toekennen van examenfaciliteiten omwille van een functiebeperking een voor-
beslissing uitmaakt die afzonderlijk kan worden aangevochten. Het betrof meer 
bepaald het toelatingsexamen arts en tandarts, dat niet door de hoger onderwijsin-
stellingen maar wel door de overheid wordt georganiseerd, en waarvoor de Raad 
voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen niet bevoegd is. De Raad 
van State oordeelde dat verzoekster uit e-mailberichten van de coördinator van het 
toelatingsexamen heeft kunnen vernemen dat haar aanvraag tot het gebruik van 
voorleessoftware tijdens bepaalde onderdelen van het examen definitief werd ge-
weigerd, en dat tegen dergelijke dadelijk grievende voorbeslissingen onmiddellijk 
(zonder georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid) beroep openstaat bij 
de Raad van State.54

§5.  Géén voorbeslissing: de beslissing omtrent een vervroeging 
van de tweede examenkans

Aan een student werd geweigerd om diens tweede examenkans vervroegd te orga-
niseren, opdat die student de mogelijkheid zou behouden om op erasmusuitwisse-
ling te gaan. De Raad zag hierin geen betwisting aangaande een studievoortgangs-
beslissing, enkel een betwisting omtrent de concrete organisatie van de tweede 
examenkans, en achtte zich onbevoegd.55

§6.  Géén voorbeslissing: de beslissing om een student niet in te 
schrijven voor een opleiding

Bij de toepassing van de hierboven besproken bevoegdheidsuitbreiding via de tech-
niek van voorbeslissingen, rijst de vraag hoever een beslissing kan teruggaan in de 
tijd, om nog steeds een voorbeslissing op de studievoortgangsbeslissing te kunnen 
vormen. Meer bepaald: kan een beslissing plaatsvinden in de tijdperiode vooraf-
gaand aan de inschrijving, meer in het bijzonder een dispuut over de inschrijving, 
of moet de student reeds in een contractuele relatie staan tot de onderwijsinstelling 
vooraleer aan de instelling een voorbeslissing kan worden toegeschreven? 

52. R.v.Stvb. 11 december 2014, nr. 2014/446.
53. R.v.Stvb. 11 december 2014, nr. 2014/446.
54. RvSt 23 december 2014, nr. 229.686. De student had in casu nagelaten tijdig beroep aan te tekenen, 

zodat de weigering om de voorleessoftware te mogen gebruiken nadien niet meer in een procedure 
bij uiterst dringende noodzakelijkheid kond worden bestreden.

55. RvStvb 26 maart 2013, nr. 2013/052.
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In vroegere rechtspraak (2015/050) ging de Raad zover zich bevoegd te verkla-
ren voor het inschrijvingscontentieux als voorbeslissing op de examenbeslissing, 
weliswaar in een zeer specifieke context, maar op grond van een breed geformu-
leerde bevoegdheidsclaim. Na een verbrekingsarrest door de Raad van State kwam 
de Raad echter op die bevoegdheidsclaim terug, en oordeelde principieel dat het 
inschrijvingscontentieux buiten de bevoegdheid van de Raad valt (2015/599). De 
bevoegdheidsargumentatie in beide arresten wordt hieronder kort weergegeven. 

De Raad voor studievoortgangsbetwistingen gaf in arrest 2015/050 aan dat zij de 
mening zijn toegedaan dat het begrip “studievoortgang” méér inhoudt dan enkel 
de beslissingen en cours de route. 56 De zaak in kwestie was een zeer specifieke 
zaak over de weigering om een ‘aanvaardingsattest’ uit te reiken aan een student 
geneeskunde en de daaruit voortvloeiende weigering om de student toe te laten 
tot de vervolgopleiding (arts specialist in opleiding) buiten het contingent dat op 
grond van federale wetgeving omtrent de toegang tot het beroep was opgesteld. 
Ondanks die specifieke context, maakte de Raad enkele bijzonder brede beschou-
wingen over zijn eigen bevoegdheid: “Het niet toelaten van een bekwame student 
tot een bepaalde (vervolg)opleiding, a fortiori de inschrijving weigeren (…) zijn 
prima facie beslissingen die raken aan de studievoortgang”57 en ”“Gelet op de 
doelstelling van de decreetgever, de definities en de geest van de Codexbepalingen, 
strekt [het begrip studievoortgangsbeslissing] zich ook uit tot een beslissing inzake 
de toegang van een (kandidaat)student tot een opleiding of studieprogramma”.58 

Dat arrest werd verbroken door de Raad van State.59 In het arrest fluit de Raad van 
State de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (gedeeltelijk) 
terug door een weigering tot inschrijving niet als een examenbeslissing te beschou-
wen, aangezien de vraag of een kandidaat tot een opleiding wordt toegelaten – per 
definitie – voorafgaat aan enige beoordeling of die kandidaat heeft voldaan aan 
opleidingsonderdelen of de gehele opleiding. De Raad voor betwistingen inzake 
studievoortgangsbeslissingen diende dus opnieuw te oordelen over de zaak.60 De 
Raad interpreteert in dit laatste arrest zijn bevoegdheid wel op beperkende wijze, 
en oordeelt dat de weigering tot inschrijving van een student op geen enkele wijze 
als een (voorbeslissing op een) studievoortgangsbeslissing in de zin van art. I.3.69° 
CHO kan worden beschouwd. 

Het begrip voorbeslissing kan daaraan niets veranderen volgens de Raad. Aan-
gezien de Raad principieel niet bevoegd is voor inschrijvingen, is het niet rele-
vant of een beslissing daaromtrent al dan niet de vorm zou aannemen van een 
voorbeslissing.61

56. RvStvb 21 mei 2015, nr. 2015/050, p. 47.
57. RvStvb 21 mei 2015, nr. 2015/050, p. 46.
58. RvStvb 21 mei 2015, nr. 2015/050, p. 48.
59. R.v.St. 13 oktober 2015, nr. 232.534.
60. RvStvb 27 januari 2016, nr. 2015/599.
61. RvStvb 27 januari 2016, nr. 2015/599, p. 21.
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Van een schending van het gelijkheidsbeginsel is geen sprake, aangezien de de-
creetgever ervoor gekozen heeft om het recht op inschrijving, a fortiori ten aanzien 
van vrije onderwijsinstellingen, onder een fundamenteel andere rechtsbescherming 
(met name een (pre-)contractuele rechtsbescherming) te plaatsen dan beslissingen 
die een (hoger)onderwijsinstelling neemt ten aanzien van effectief ingeschreven 
studenten. De ingeschreven student staat inderdaad in een contractuele relatie tot 
de universiteit, en daarop wordt maar één uitzondering gemaakt, namelijk de rela-
tie tussen student en examencommissie62, m.a.w. de eigenlijke studievoortgangs-
beslissing. In de parlementaire voorbereiding wordt de weigering van de inschrij-
ving dan ook omschreven als een onrechtmatige en gerechtelijk sanctioneerbare 
weigering om een toetredingscontract aan te gaan.63 Het gaat met andere woorden 
niet om een administratieve rechtshandeling, maar wel om een (pre-)contractueel 
geschil. De contractuele kwalificatie impliceert de toepassing van het gemeen ci-
viel recht, en het feit dat geschillen inzake de rechtsverhouding voor de gewone 
burgerlijke rechter moeten worden gebracht.64 De decreetgever heeft geschillen 
omtrent de inschrijving in het algemeen dus niet aan de Raad toevertrouwd.65

Het feit dat inschrijvingen géén voorbeslissing op een studievoortgangsbeslissing 
uitmaken en bijgevolg niet voor de Raad voor betwistingen inzake studievoort-
gangsbeslissingen kunnen worden gebracht, hoeft niet tot mindere bescherming te 
leiden voor de student. De burgerlijke rechter kan, desnoods met toepassing van 
art. 19 tweede lid Ger.W., eveneens voor adequate rechtsbescherming zorgen en de 
passende maatregelen bevelen teneinde de rechtspositie van de student te vrijwa-
ren.66 Een illustratie betreft een recent arrest van het hof van beroep te Gent, dat de 
weigering tot inschrijving van een student als een contractuele fout aanmerkte (niet 
als culpa in contrahendo omdat de student reeds had toegezegd op de uitnodiging 
tot inschrijving in een hoger jaar en de weigering om hem niet toe te laten tot de 
lessen zich slechts later voordeed). De hoger onderwijsinstelling werd tot een scha-
devergoeding veroordeeld, die onder meer de winstderving inhield die de student 
had geleden door de vertraging in het behalen van zijn diploma.67

62. Parl.St.Vl.Parl. 2003-04, nr. 1960/1, p. 4.
63. Parl.St.Vl.Parl. 2003-04, nr. 2154/1, p. 17.
64. Parl.St.Vl.Parl. 2003-04, nr. 1960/1, 10-11.
65. RvStvb 27 januari 2016, nr. 2015/599, p. 27. Specifieke betwistingen inzake inschrijvingen, meer 

bepaald de weigering van een gecombineerde inschrijving, werd door de wetgever wel aan de Raad 
toevertrouwd mits de invoering van art. I.3.69°, g) CHO.

66. RvStvb 27 januari 2016, nr. 2015/599, p. 28.
67. Gent 16 november 2015, nr. 2013/AR/1734, onuitg.
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III.  Tweede uitbreiding van bevoegdheid inzake 
studievoortgangsbetwistingen: Art. I.3.69° CHO 
wordt niet meer als een limitatieve opsomming van 
het begrip studievoortgang beschouwd door de Raad

In zijn vroegere rechtspraak heeft de Raad steeds de opsomming in art. I.3.69° 
CHO als limitatief beschouwd.68 Later is de Raad op die beslissing teruggekomen.

In zijn arrest nr. 2015/050 oordeelde de Raad dat het begrip studievoortgangsbe-
twisting niet limitatief, noch restrictief, mag worden geïnterpreteerd op grond van 
de lijst die in art. I.3.69 CHO staat opgesomd, en dit gelet op de noodzaak aan 
een spoedige en gespecialiseerde rechtsbescherming in dossiers waarin aan de stu-
dievoortgang wordt geraakt.69 Een beperkende interpretatie zou volgens de Raad 
het gelijkheidsbeginsel schenden. De Raad was echter van mening dat de tekst 
van de Codex de Raad toeliet om het begrip studievoortgangsbeslissing (en onder-
schikt ook de term examenbeslissing), ruim en grondwetsconform te interpreteren. 
Op die manier kunnen personen in zeer gelijkaardige omstandigheden inzake de 
belemmering van de normale of gebruikelijke studievoortgang binnen een hoger 
onderwijsniveau en binnen een studiegebied, griefhoudende beslissingen inza-
ke studievoortgang aanvechten, wat de gelijke toegang tot een gespecialiseerde 
rechtsbescherming verzekert aan iedereen in gelijkaardige omstandigheden (in 
casu ging het geschil over de beperking van de toegang tot het hoger onderwijs).70

De Raad wees op de toenemende verstrengeling van de beslissingen die aan de 
studievoortgang raken om zijn standpunt kracht bij te zetten, en verwees verder 
naar een arrest van de Raad van State71 dat stelde: “Nog steeds in de huidige stand 
van de procedure lijkt een andere lezing van het decreet en van de bedoeling van 
de decreetgever overigens op gespannen voet te komen met het grondwettelijk ge-
lijkheidsbeginsel. De decreetgever heeft er immers nu eenmaal voor geopteerd om 
voor het hoger onderwijs een gespecialiseerd rechtscollege op te richten dat be-
voegd is om, na uitputting van een administratief beroep en volgens een geëigende 
procedure in eerste aanleg uitspraak te doen over betwistingen inzake studievoort-
gangsbeslissingen en dat bij eventuele inwilliging van het beroep aan de onder-
wijsinstelling ook specifieke verplichtingen mag opleggen. Het valt moeilijk te ver-
antwoorden waarom bij bepaalde studievoortgangsbeslissingen, die naar hun aard 
en gevolg amper te onderscheiden zijn van elkaar, de aanvrager voor de ene wel en 
de andere niet de mogelijkheid heeft om een verzoek tot heroverweging in te dienen 
en vervolgens de ene wel en de andere niet aan de Raad voor betwistingen inzake 
studievoortgangsbeslissingen voorgelegd mag worden”.72

68. Zie bijvoorbeeld RvStvb 20 augustus 2008, nr. 2008/39 en RvStvb 7 november 2008, nr. 2008/70. 
Zie ook nog J. Deridder, Studievoortgangsbetwistingen, Mechelen, Kluwer, 2012, 23.

69. RvStvb 21 mei 2015, nr. 2015/050.
70. RvStvb 21 mei 2015, nr. 2015/050, p. 47.
71. R.v.St. 26 januari 2010, nr. 200.012.
72. R.v.St. 26 januari 2010, nr. 200.012, p. 10-11.
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In zijn verbrekingsarrest nr. 232.534 stelde de Raad van State die interpretatie van 
zijn rechtspraak uit 2010 evenwel in vraag.73 De Raad van State overwoog met 
name enerzijds dat zijn eerdere beslissing geen beoordeling ten gronde inhield 
aangezien het een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid betrof, en an-
derzijds dat in dat arrest sprake was van een zeer specifieke situatie waarin een 
evaluatiebeslissing werd genomen met het oog op de toekenning van een diploma, 
én dat er tekstuele argumenten in de wetgeving aanwezig waren om die specifieke 
situatie als examenbeslissing te kwalificeren. Kortom, de rechtspraak van de Raad 
van State uit 2010 verplicht de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangs-
beslissingen niet om de algemene conclusie te trekken dat het begrip studievoort-
gangsbeslissing zoals gedefinieerd in art. I.3.69° CHO voortaan niet meer limitatief 
of exhaustief mag worden geïnterpreteerd.

Het is in de huidige stand van het recht nog onduidelijk of de Raad voor betwis-
tingen inzake studievoortgangsbeslissingen zich hierbij zal neerleggen en art. 
I.3.69° CHO opnieuw als limitatief en exhaustief zal interpreteren. Opvallend is 
in elk geval dat de Raad zich in het daaropvolgende arrest ten gronde74 beperkt tot 
een toetsing van de bestreden beslissing aan elk van de onderverdelingen van art. 
I.3.69° CHO, en nadien besluit dat het feit dat de bestreden beslissing (in casu de 
weigering tot inschrijving) niet onder één van de onderverdelingen van het begrip 
studievoortgangsbeslissing valt terug te brengen, niet tot een discriminatie leidt 
aangezien de wetgever ervoor gekozen heeft om het inschrijvingscontentieux (con-
tractueel geschil) aan een fundamenteel andere rechtsbescherming te onderwerpen 
dan de studievoortgangsbetwistingen (geschillen inzake administratieve rechtshan-
delingen). De laatste paragraaf van het arrest lijkt te laten uitschijnen dat de Raad 
in het tegenovergestelde geval een prejudiciële vraag zouden hebben gesteld aan 
het Grondwettelijk Hof, en art. I.3.69° CHO niet op eigen houtje ruimer zouden 
hebben geïnterpreteerd.

IV.  Derde uitbreiding van bevoegdheid inzake 
studievoortgangsbetwistingen: Maximale interpretatie 
van het begrip “opleiding”

§1.  Inleiding

Een laatste vorm van bevoegdheidsuitbreiding door de Raad kan worden gevonden 
in het soort van opleidingen waarvoor zij zich bevoegd achten. Er is geen discus-
sie over dat de Raad bevoegd is voor studievoortgangsbeslissingen aangaande de 
diverse opleidingen die door de Codex Hoger Onderwijs georganiseerd worden, in 
het bijzonder (master-na)masters en (bachelor na-)bachelors. Hieronder zal worden 
uiteengezet dat dergelijke opleidingen passen binnen de wettelijke definitie van 

73. R.v.St. 13 oktober 2015, nr. 232.534.
74. RvStvb 27 januari 2016, nr. 2015/599.
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‘opleiding’ zoals die terug te vinden is in art. 1.2.46° CHO, zodat er geen twijfel 
over de bevoegdheid van de Raad kan bestaan. Gaandeweg heeft de Raad zich 
echter ook bevoegd verklaard voor het eender welke andere vorm van opleidin-
gen die door een hoger onderwijsinstelling worden georganiseerd, bijvoorbeeld 
postgraduaatsopleidingen en opleidingstrajecten binnen het kader van permanente 
vorming. Dergelijke ruime interpretatie van het woord opleiding is echter aller-
minst evident: een wettelijke basis in de Codex Hoger Onderwijs ontbreekt, en het 
aantal commerciële instellingen die gelijkaardige opleidingstrajecten voorzien op 
contractuele basis is veel ruimer dan de erkende hoger onderwijsinstellingen in de 
Codex Hoger Onderwijs. 

§2.  De rechtspraak van de Raad: bevoegd voor het eender welke 
vorm van opleiding die aan een hoger onderwijsinstelling 
wordt georganiseerd

Aan de Raad werden tot op heden enkel maar zaken omtrent postgraduaatsoplei-
dingen expliciet voorgelegd (waarvoor zoals hieronder zal worden besproken, mits 
enige goodwill, een aanknoping kan worden gevonden in art. II.57 CHO), maar de 
Raad greep die zaken wel aan om zijn bevoegdheid ter zake ruim te formuleren. 

De Raad achtte zich in arrest 2013/150 bijvoorbeeld bevoegd voor een examen-
betwisting inzake een postgraduaatsopleiding. De mogelijke onbevoegdheid van 
de zaak werd weliswaar niet opgeworpen door de partijen, en bijgevolg ook niet 
onderzocht door de Raad. Vaststelling is weliswaar dat de Raad het blijkbaar niet 
opvallend vond dat een postgraduaatsopleiding voor hem werd gebracht, en zijn 
bevoegdheid niet ambtshalve onderzocht.75 De Raad werd in een andere zaak ge-
confronteerd met een beroep inzake een examenbetwisting omtrent de opleiding 
“energieprestatiecertificaat”. Deze opleiding was onderdeel van een postgradu-
aatsopleiding, maar kon ook afzonderlijk worden opgenomen (zoals de verzoeker 
in dat geval had gedaan). De verwerende partij wierp in die procedure op dat de 
bevoegdheid van de Raad zich niet uitstrekte tot die vorm van postacademische 
opleiding, aangezien het geen “opleiding” betrof in de zin van de Codex (op dat 
ogenblik nog art. 11 van het Structuurdecreet). De Raad sloot zich evenwel niet aan 
bij die redenering, en oordeelde: “De Raad is bevoegd voor beroepen van studen-
ten ingeschreven aan een hogeschool wanneer het voorwerp een studievoortgangs-
betwisting betreft zoals bepaald in art. II.2.15bis van het Aanvullingsdecreet.76 In 
voorkomend geval is de student ingeschreven aan de hogeschool en betreft de be-
twisting een examenbeslissing genomen door de directeur XXX van de XXX in het 
kader van een door haar aangeboden postgraduaatsopleiding”.77

75. RvStvb 23 augustus 2013, nr. 2013/150.
76. Het huidige art. I.3.69° CHO.
77. RvStvb. 25 maart 2010, nr. 2010/011.
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In de rechtsleer (Jim Deridder, thans voorzitter van de Raad) valt inderdaad te lezen 
dat een opleiding geen opleiding hoeft te zijn in de beperkende termen van de Co-
dex, opdat ze binnen de bevoegdheid van de Raad zou vallen: De bevoegdheid van 
de Raad is volgens hem niet afhankelijk van de vraag of de betrokken opleiding 
kadert in artikel 11 van het Structuurdecreet78; het volstaat dat een hogeronderwijs-
instelling de opleiding organiseert en onderbrengt in haar structuur en de student 
inschrijft opdat de Raad bevoegd zou zijn.79 

§3.  Onderzoek van de bevoegdheidsuitbreiding inzake 
examenbeslissingen	aan	de	hand	van	de	wettelijke	definities	
opgenomen in de Codex Hoger Onderwijs

A.  Het begrip “opleiding”, zoals gedefinieerd in art. I.3.46° CHO

De bevoegdheid van de Raad inzake examenbeslissingen wordt gedefinieerd in 
de Codex Hoger Onderwijs (art. I.3.69°, a) als “elke beslissing die, al dan niet op 
grond van een deliberatie, een eindoordeel inhoudt over het voldoen voor een op-
leidingsonderdeel, meer opleidingsonderdelen van een opleiding, of een opleiding 
als geheel). Zowel “opleiding” als “opleidingsonderdeel” worden verder gedefini-
eerd door de Codex. Opleiding is volgens de Codex de “de structurerende eenheid 
van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een 
diploma (art. I.3.46°)”. Opleidingsonderdeel is volgens de Codex: “een afgebakend 
geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven 
van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes 
(art. I.3.49°)”. De definitie verwijst niet expliciet naar het overkoepelende begrip 
‘opleiding’, maar uit de naam zelf lijkt te mogen worden afgeleid dat een oplei-
dingsonderdeel een onderdeel is van een opleiding, zoals hierboven gedefinieerd.

Dat die definities beperkend moeten worden geïnterpreteerd, blijkt uit de ver-
regaande rechtsgevolgen die eraan vastkleven. Art. II.66 CHO bepaalt dat elke 
opleiding een studieomvang van 60 studiepunten of een veelvoud daarvan moet 
hebben, met uitzondering van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en de 
masteropleidingen, waarvoor een veelvoud van 30 mogelijk is. Ten aanzien van 
elk opleidingsonderdeel moet volgens art. II.223. §1 CHO een examen worden 
ingericht. Zowel inzake studieduur als inzake beoordelingswijze stelt de Codex 
dus hoge eisen ten aanzien van ‘opleidingen’ en ‘opleidingsonderdelen’. Oplei-
dingsvormen waarbij niet noodzakelijk een evaluatie plaatsvindt (bijvoorbeeld 
bij- en nascholing zonder getuigschrift) en opleidingen van een beperkte omvang 
(bijvoorbeeld diverse vormen van permanente vorming) worden op basis van deze 
wettelijke vereisten dus uitgesloten. Opleidingen die niet op een diploma uitmon-
den, zijn volgens de wettelijke definitie eveneens uitgesloten. Het begrip opleiding 
blijft in essentie dus beperkt tot (bachelor na-)bacheloropleidingen en (master na-)

78. Het huidige art. II.57 CHO.
79. J. Deridder, Studievoortgansbetwistingen, Mechelen, Kluwer, 2012, 24.
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masteropleidingen, tot opleidingen in het hoger beroepsonderwijs die leiden tot een 
diploma van gegradueerde en tot specifieke lerarenopleidingen die leiden tot een 
diploma van leraar (art. II.57 CHO). Dit wordt ook nog eens in de verf gezet in de 
parlementaire voorbereiding van het flexibiliseringsdecreet van 2004, waarmee de 
term “opleiding” zijn huidige definitie kreeg: “De opleiding is en blijft de basis- en 
structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Het is immers de opleiding die 
geaccrediteerd wordt en die leidt tot het verwerven van een graad van het hoger 
onderwijs en het overeenkomstige diploma”.80 

Wanneer we bovenstaande artikelen samenlezen, dan blijkt dus dat de Raad be-
voegd is voor studievoortgangsbeslissingen (art. II. 285 CHO), in casu meer be-
paald examenbeslissingen (art. I.3.69° a) CHO, zijnde beslissingen die een eind-
oordeel inhouden over het voldoen voor één of meerdere opleidingsonderdelen of 
een opleiding als geheel) en dat die opleidingen en opleidingsonderdelen beper-
kend gedefinieerd worden (art. I.3.46° en 49° CHO). Kortom, in tegenstelling tot 
de hierboven besproken rechtspraak van de Raad zelf, lijkt de bevoegdheid van de 
Raad wel degelijk te kunnen worden afgebakend op grond van het criterium of de 
examenbeslissing betrekking had op een opleiding in de zin van de Codex, of niet.

B.  Dubbelzinnig gebruik van de term “opleiding” door de 
wetgever: wat met postgraduaatsopleidingen? 

Naast de opleidingen die gebonden zijn aan de wettelijke vereisten die hierboven 
werden weergegeven (minstens 60 studiepunten, uitlopend op een diploma), heb-
ben de universiteiten en hogescholen krachtens de Codex Hoger Onderwijs ook de 
mogelijkheid om ‘getuigschriften’ uit te reiken naar aanleiding van postgraduaat-
sopleidingen. Verwarrend genoeg, en in strijd met de wettelijke definitie van art. 
I.3.46° CHO, gebruikt de wetgever ook voor deze opleidingsvorm de term “oplei-
ding”. Art. II. 57 CHO bepaalt met name: “(…) Het hoger onderwijs omvat ook 
de opleidingen die kunnen afgesloten worden met een postgraduaatgetuigschrift.
(…)”. Art. II.61 CHO specificeert nog verder: “De universiteiten en hogescholen 
bieden binnen de perken van de hun bij dit deel toegewezen onderwijsbevoegdheid 
de specifieke en gereglementeerde opleidingen aan die kunnen afgesloten worden 
met een postgraduaatgetuigschrift zoals bedoeld in artikel II.62, §1, of met een 
diploma van de overeenstemmende beroepstitel.”

Art. II.62 §1 CHO verwijst naar de minimale studieduur voor postgraduaatsoplei-
dingen: “Postgraduaatgetuigschriften kunnen door de hogescholen en de universi-
teiten uitgereikt worden na de succesvolle voltooiing van opleidingstrajecten met 
de studieomvang van ten minste 20 studiepunten. Het gaat om opleidingstrajecten 
die in het kader van de verdere professionele vorming, een verbreding c.q. verdie-
ping beogen van de competenties verworven bij de voltooiing van een bachelor- of 
masteropleiding.”

80. Parl. St. Vl. Parl. 2003-2004, nr. 2154/1, p. 6.
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De vraag rijst dus of art. II.285 CHO, dat voor de bevoegdheid van de Raad voor 
studievoortgangsbetwistingen niet expliciet naar de postgraduaatsopleidingen ver-
wijst, enkel verwijs naar de opleidingen in de eerste zin (i.e. de opleidingen gede-
finieerd door art. I.3.46° CHO die uitmonden in een diploma), dan wel ook naar 
postgraduaatsopleidingen die uitlopen op een getuigschrift, ook al hebben zij vaak 
een beperktere studieomvang en ook al wordt niet elk opleidingsonderdeel steeds 
met een examen afgesloten.

Wanneer we kijken naar de parlementaire werkzaamheden toen de Raad werd 
opgericht, zijn er verschillende passages te vinden die de interpretatie staven 
dat de wetgever enkel de opleidingen zoals gedefinieerd in art. I.3.46° CHO, vi-
seerde. Zo sprak de wetgever onder andere over “de zorg om studenten op zeer 
korte termijn zekerheid te bieden omtrent het al dan niet kunnen vervolgen van het 
studietraject”.81 Of eerder in dezelfde tekst (p. 4): “Dit college kan op korte termijn 
tot een einduitspraak komen, waardoor een student op een nuttig tijdstip weet of 
hij het volgende jaar al dan niet kan aanvatten”. Postgraduaatsopleidingen worden 
doorgaans niet over meerdere jaren gespreid, zodat de zorg over de voortzetting 
van het studietraject niet speelt na een eindbeoordeling. Voornoemde passages kun-
nen bovendien niet worden weggezet als louter exemplatief: de Vlaamse wetgever 
was niet uitdrukkelijk bevoegd om administratiefrechtelijke rechtscolleges op te 
richten, en diende de noodzaak van de bevoegdheidsoverschrijding dus duidelijk te 
motiveren aan de hand van art. 10 BWHI (impliciete bevoegdheden). De Vlaamse 
wetgever motiveerde de noodzaak van haar optreden aan de hand van de nood om 
een student in geval van examenbetwisting steeds toe te laten tijdig een volgend 
jaar te kunnen aanvatten.82 Welnu, gelet op het bevoegdheidsbepalende karakter 
ervan is een dergelijke motivatie niet vrijblijvend. Bovendien moet worden vastge-
steld dat de bepalingen van de Codex Hoger Onderwijs, telkens wanneer de Codex 
het over een “opleiding” heeft, niet van toepassing zijn op postgraduaatsopleidin-
gen. Zo is er voor postgraduaatsopleidingen bijvoorbeeld geen financieringsrege-
ling zoals die bestaat voor de andere opleidingen, noch een gelijke regeling inzake 
kwaliteitszorg, inschrijvingsgelden, toelatingsvoorwaarden, toelatingsregeling om 
opleidingen te mogen organiseren, etc. Met andere woorden: heel de Codex ademt 
vrijheid uit voor de organisatie van postgraduaatsopleidingen, in tegenstelling tot 
de andere opleidingen die wél onder de wettelijke definitie van art. I.3.69,46° CHO 
vallen.

Zowel de tekst van de wet (met name de definitie van opleiding zoals neergelegd 
in art. I.3.46° CHO) als de parlementaire voorbereiding lijken er dus op te wijzen 
dat het meest strookt met de bedoeling van de wetgever om de Raad niet bevoegd 
te achten voor examenbetwistingen inzake postgraduaatsopleidingen, al laat het 
dubbelzinnige gebruik van het woord ‘opleiding’ in art. II.57 CHO, mits enige 
goodwill, ook een andere interpretatie toe.

81. Bijvoorbeeld Parl. St. Vl. Parl. 2003-2004, nr. 1960/1, 20.
82. Parl. St. Vl. Parl. 2003-2004, nr. 1960/1, 17.
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C.  Géén dubbelzinnig begripsgebruik door de wetgever inzake 
permanente vorming

Naast postgraduaatsopleidingen worden aan hogeronderwijsinstellingen (en ook 
door talrijke andere commerciële instellingen en beroepsorganisaties) verschillen-
de vormen van permanente vorming georganiseerd. Hoewel de ruime interpretatie 
die de Raad aan zijn eigen bevoegdheid geeft (zie hoger) anders kan doen vermoe-
den, bestaat er geen enkele wettelijke basis om dergelijke opleidingsvormen onder 
de bevoegdheid van de Raad te brengen.

Het tweede lid van art. II.62 CHO bepaalt over deze opleidingsvormen: “§2. De 
universiteiten en hogescholen organiseren in het kader van permanente vorming 
kortere opleidingstrajecten met het oog op de bij- en nascholing. Ze bepalen zelf 
of in gemeenschappelijk overleg het kwalificatie- en certificeringskader voor deze 
na- en bijscholingen en maken dit openbaar.”

Eerst en vooral is duidelijk dat de bij- en nascholingsactiviteiten geenszins te ver-
eenzelvigen zijn met de opleidingen in de eerste betekenis van het woord, namelijk 
die opleidingen die volgens art. II. 66 en II. 67 CHO een studieomvang van zestig 
studiepunten of een veelvoud van 30 studiepunten moeten hebben, en waarvoor 
krachtens art. II.223 CHO een examen moet worden georganiseerd voor elk oplei-
dingsonderdeel. Het niet-decretale kader van de bij- en nascholingstrajecten wordt 
verder in de parlementaire voorbereiding nogmaals in de verf gezet: “Deze na- en 
bijscholingen situeren zich buiten het decretale kader van de bachelor- en mas-
tersopleidingen en de accreditatie. Het betreft hier voor een gedeelte de huidige 
postacademische en posthogeschoolopleidingen. Deze opleidingen kunnen wat in-
houd, organisatie en omvang betreft zeer uiteenlopend zijn.”<?>

Bij- en nascholing zijn ook niet te vereenzelvigen met postgraduaatsopleidingen, 
aangezien ze niet onderworpen zijn aan de minimale studieduurverplichting van 
20 studiepunten van art. II.62 §1 CHO. Bovendien kan de permanent vorming vrij 
worden georganiseerd en gecertificeerd (zonder dat het certificaat noodzakelijker-
wijze een evaluatie moet inhouden, het kan ook om aanwezigheidsattesten gaan).<?> 
Ook art. II.214 CHO (dat de mogelijkheid inhoudt om het studiegeld te bepalen) 
en art. II. 267 CHO (inzake de bepaling van de onderwijstaal) plaatsen de postgra-
duaatsopleidingen enerzijds, en de permanente vorming anderzijds náást elkaar, en 
niet onder een overkoepelende categorie. Zowel de wettekst als de parlementaire 
voorbereiding maken dus een duidelijk onderscheid tussen de postgraduaatsoplei-
dingen en de bij- en nascholing die de universiteiten en hogescholen zelf in leven 
roepen en organiseren. 

Hoewel het verwarrend begripsgebruik door de wetgever dus nog onduidelijkheid 
kan scheppen over de bevoegdheid van de Raad voor postgraduaatsopleidingen, 

83. Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, nr. 1571/1, p. 43
84. Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, nr. 1571/1, p. 15.
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bestaat er geen vergelijkbare spraakverwarring inzake permanente vorming. Het 
lijkt gerechtvaardigd om te stellen dat permanente vorming in de zin van bij- en 
nascholing geen opleiding (en bij uitbreiding, geen opleidingsonderdeel) is in de 
zin van de Codex Hoger Onderwijs. Een correcte lezing van art. II.285 CHO juncto 
art. I.3.69° CHO juncto art. I.3.46° CHO, leidt dus noodzakelijkerwijze tot de con-
clusie dat de evaluatieactiviteiten die binnen de permanente vorming plaatsvinden 
aan de bevoegdheid van de Raad ontsnappen. 

V.  Conclusie

De correcte bezorgdheid van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangs-
beslissingen om aan de student een efficiënte en niet-discriminerende rechtsbe-
scherming te bieden, leidt de Raad ertoe om zijn bevoegdheid breed te interprete-
ren. Het overzicht hierboven toont aan dat de Raad er geregeld in slaagt om ruimte 
te vinden in de wettekst om zijn bevoegdheid te verruimen, maar dat de Raad 
soms ook, ondanks alle goede intenties, op het rigidere wettelijke kader botst. Drie 
tendensen werden hierboven beschreven: (i) het voortuitschuiven van de bevoegd-
heidssfeer door de integratie van het begrip ‘voorbeslissing’ in de rechtspraak van 
de Raad (waarbij de Raad recent wel heeft erkend dat de bevoegdheidssfeer niet zó 
ver naar voor kan worden geschoven dat het inschrijvingscontentieux onder de be-
voegdheid van de Raad zou vallen); (ii) het feit dat de opsomming van art. I.3.69° 
van de Codex Hoger Onderwijs niet meer als limitatief wordt beschouwd, en (iii) 
het feit dat de Raad zich bevoegd acht voor het eender welke vorm van opleiding 
die aan een hoger onderwijsinstelling wordt georganiseerd, in weerwil van de be-
perktere wettelijke definitie van ‘opleiding’ waar in de bevoegdheidsgrondslag van 
de Raad naar wordt verwezen.
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I.  Inleiding

Het Belgische gegevensbeschermingsrecht wordt binnenkort ingrijpend veranderd. 
De reden is een herziening van het algemene gegevensbeschermingsrecht op Eu-
ropees niveau. Dit is thans vastgelegd in de Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens (‘Richtlijn 95/46/EG’) zoals geïmplementeerd 
in nationale wetgeving in de 28 EU Lidstaten. Deze Richtlijn wordt binnenkort 
vervangen door een Verordening. 

De herziening werd ingezet door de Europese Commissie met haar voorstel van 25 
januari 2012.<?> De Belgische Privacycommissie bracht op 21 november 2012 een 
advies uit eigen beweging uit over het initiële voorstel van de Commissie.<?> Ook an-
dere meer specifieke gegevensbeschermingswetgeving wordt herzien, waaronder 
het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van toepassing op gegevens die worden uitgewis-
seld in het kader van politiële en justitiële activiteiten door bevoegde autoriteiten<?> 
en de zogenaamde ePrivacy Richtlijn 2002/58/EG zoals gewijzigd. Tegelijkertijd 
wordt met de Verenigde Staten druk onderhandeld over een passend bescherming-
sniveau voor de doorgifte van persoonsgegevens. Deze hervormingen zijn nodig 
omwille van de belangrijke rol van persoonsgegevens in onze digitale economieën 
maar ook bij politiële en justiële samenwerkingen. 

In deze bijdrage bespreken we enkel het voorstel van verordening voor een al-
gemene gegevensbescherming en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 
het huidige Belgische algemene gegevensbeschermingsrecht, thans vastgelegd in 
de Wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd, en het Koninklijk Besluit van 13 
februari 2001.<?> 

Na amendering van het voorstel van de Commissie van 2012 door het Europees 
parlement<?> in een eerste lezing en bespreking door de bevoegde ministers van de 

1. Zie in het bijzonder Europese Commissie, Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), COM(2012) 11 final, 
25.1.2012, 118 p. De Nederlandse tekst hiervan is beschikbaar op http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:NL:PDF 

2. CBPL, Advies nr.35/2012 van 21 november 2012 uit eigen beweging over het voorstel van Veror-
dening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke perso-
nen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, 
58 p. beschikbaar op https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/
advies_35_2012_0.pdf 

3. Voor de compromistekst (per 16.12.2015) van het nieuw voorstel van Richtlijn dienaangaande, zie 
bijvoorbeeld (in het Engels) op http://statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-dir-leas-draft-
final-compromise-15174-15.pdf 

4. Voor de wetteksten, zie ook de website van de Belgische Privacycommissie, op https://www.priva-
cycommission.be/nl 

5. Het Europees parlement neemt sedert het Lissabon Verdrag (2007) deel aan het wetgevingsproces. 
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lidstaten in de Raad, bereikten de Raad en het Parlement een principieel akkoord 
over een aangepaste tekst op 18 december 2015 (hierna ‘Voorstel Verordening’).6 

Bij het ter perse gaan van deze bijdrage, moet het Voorstel van Verordening nog 
gestemd en aangenomen worden door de Raad, waarna het Parlement de tekst in 
tweede lezing eveneens nog moet goedkeuren. Daarna zal de definitieve tekst ge-
publiceerd worden. Men verwacht geen grote aanpassingen meer. De Verordening 
zal twee jaar na de publicatie en het in voege treden van de nieuwe regeling, van 
toepassing zijn en de Richtlijn 95/46/EC vervangen, vermoedelijk rond midden 
2018. De Belgische wetgeving zal moeten aangepast worden. 

De belangrijkste nieuwigheden situeren zich enerzijds in het materieel recht en 
anderzijds op het gebied van de sancties en de coördinatie en samenwerking tussen 
de gegevensbeschermingsautoriteiten voor het afdwingen van de Verordening. De 
bepalingen beogen een betere bescherming van de betrokkene7, inclusief minder-
jarigen, terwijl er een ‘responsabilisering’ en nieuwe verplichten worden opgelegd 
aan de verantwoordelijke(n) voor de verwerking(en) en verwerkers. Het instrument 
om gegevensbeschermingsrecht in de Unie te harmoniseren en het territoriaal toe-
passingsgebied, wijzigden eveneens. 

Tegelijkertijd blijven vele definities en beginselen uit de Richtlijn 95/46/EG zo 
goed als behouden. We dienen ons dan ook de vraag te stellen of het gegevensbe-
schermingsrecht door het Voorstel Verordening ingrijpend verandert. Een tweede 
vraag is of het Voorstel een voldoende recept biedt voor bescherming bij toekom-
stige grote veranderingen door digitale technologieën, zoals bijvoorbeeld het op-
rukkende ‘Internet van dingen’. We bespreken dit hieronder beknopt.

6. Voor de compromistekst (per 15.12.2015), zie EU Raad, 15039/15, beschikbaar via Statewatch (in 
het Engels) op http://www.statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-reg-draft-final-compromi-
se-15039-15.pdf (‘Voorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘Voorstel Verorde-
ning’); voor de tekst van het Parlement en de Raad, zie bijvoorbeeld het overzichtsdocument van de 
EDPS, Bijlage bij Opinie 3/2015, Vergelijkende tabel van de GDPR teksten met EDPS voorstellen, 
beschikbaar (in het Engels) op https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/sha-
red/Documents/ Consultation/Opinions/2015/15-07-27_GDPR_Recommendations_Annex_EN.pdf 

7. ‘Betrokkene’ is nog steeds omschreven als ‘een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke per-
soon’. Zie ook de (ongewijzigde) basisdefinitie van persoonsgegeven als ‘iedere informatie betref-
fende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke person (…)’ in Art. 4(1) Voorstel Verorde-
ning. 
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II.  Verordening in plaats van Richtlijn

De Europese wetgever opteerde voor het instrument van een verordening voor de 
harmonisatie van het algemene gegevensbeschermingsrecht in de Unie in plaats 
van een richtlijn. Een verordening heeft een algemene strekking, is verbindend in 
al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elk van de 28 EU lidstaten. 
Anders dan de Richtlijn 95/46/EG moet deze Verordening door de lidstaten dus 
niet meer geïmplementeerd worden. Hiermee beoogde men een identieke (basis)
wetgeving voor gegevensbescherming in alle lidstaten. Vooral vanuit de (interna-
tionale) bedrijfswereld, die vaak transnationaal opereert in de Unie, was er vaak 
kritiek omdat men onder de Richtlijn 95/46/EG rekening moest houden met 28 
verschillende nationale wetgevingen.8

Het is ons inziens inmiddels duidelijk dat die doelstelling van volledig harmonisa-
tie niet gehaald wordt. Vooreerst omwille van het blijvende (weliswaar afgestemd) 
nationaal toezicht op de naleving. Dit bespreken wij hieronder. Ook zal het natio-
naal recht nog een belangrijke rol blijven spelen. De Verordening laat de lidstaten 
immers nog vrij veel ruimte voor verdere (nationale) regelgeving. Zo kan bijvoor-
beeld het nationale recht een lagere minimumleeftijd invoeren dan 16 jaar als mini-
mumleeftijdsgrens in de Verordening voor de toestemming van minderjarigen voor 
digitale diensten, op voorwaarde dat deze niet lager is dan 13 jaar.9 Ook voor be-
paalde ‘gevoelige’ gegevens, het gebruik van nationale identificatienummers10 en 
het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden en statistiek, kun-
nen Lidstaten bijvoorbeeld nog verdere voorwaarden in nationale wetgeving opleg-
gen. Lidstaten kunnen ook vereisen dat in nog andere gevallen dan vermeld in het 
Voorstel een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld wordt.11 Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden. Dit betekent ons inziens dat de verantwoordelijke(n) 
nog steeds per lidstaat het gegevensbeschermingsrecht zullen moeten nagaan en in 
vele gevallen hun beleid en implementatie zullen moeten afstemmen. 

8. Voor een overzicht van de implementatie van de Richtlijn 95/46/EG in de (toen) 27 Lidstaten, zie 
(in het Engels) Europese Commissie, Status of implementation of Directive 95/46/EC on the Pro-
tection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data. Voor de input voor de consul-
tatie, zie EU Commission, 31.12.2009, beschikbaar (in het Engels) op http://ec.europa.eu/justice/
newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm en voor de input van zogenaamde ‘stakehol-
ders’ op de consultatie (COM(2010)609, zie (in het Engels) Europese Commissie, 15.01.2011, 
beschikbaar op http://ec.europa.eu/ justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm

9. Art. 8.1 Voorstel Verordening.
10. Zie Art. 80b Voorstel Verordening.
11. Art. 35.4 Voorstel Verordening.
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III.  Toepassingsgebied

§1	 	Materieel	toepassingsgebied	en	eerdere	definities	grotendeels	
ongewijzigd

Zoals reeds gezegd, wijzigde het materieel toepassingsgebied weinig. De begrip-
pen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerking’ waarop het Voorstel Verordening van 
toepassing is, wijzigden omzeggens niet. Nochtans voerde men vaak aan dat het 
begrip persoonsgegeven te ruim was en dus moest herzien worden. Dit is dus niet 
gebeurd. Ook ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ en ‘verwerker’ op wie de 
verplichtingen rusten, werden nauwelijks aangepast. Verwerkingen door natuur-
lijke personen voor pure persoonlijke of huishoudelijke activiteiten blijven buiten 
het visier. 

Het Voorstel Verordening blijft overigens als basiswetgeving van toepassing op 
gegevensverwerkingen in zowel de private als de publieke sector12. Dit wijzigde 
evenmin. 

Verwerkingen door lidstaten voor activiteiten die vallen binnen Hoofdstuk 2 Titel 
V TEU13 vallen echter niet onder de Verordening. Er zijn verder nog steeds ver-
schillende uitzonderingen mogelijk door Europese of nationale wetgeving, voor 
zover noodzakelijk en proportioneel, op bepaalde verplichtingen bij persoons-
gegevensverwerkingen voor bijvoorbeeld nationale veiligheid, openbare veilig-
heid, de opsporing, het onderzoek, de detectie of vervolging van misdrijven of 
de uitvoering van straffen met inbegrip van ‘het beschermen tegen of het voorko-
men van bedreigingen van openbare veiligheid’ of ‘andere belangrijke doelstel-
lingen van algemeen publiek belang (…) ’, bijvoorbeeld op de transparantie- en 
informatieverplichtingen.14

§2.  Aanpassing van het territoriaal toepassingsgebied 

Het territoriaal toepassingsgebied werd wel hervormd. Artikel 3 van het Voorstel 
Verordening bepaalt thans expliciet dat deze van toepassing is op verwerkingen 
van persoonsgegevens van betrokkenen in de Unie15 door een verantwoordelijke 
niet gevestigd in de Unie, zodra de verwerking(en) verband houden (a) met het 
aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen (ongeacht of er een be-
taling is vereist) of (b) met ‘gedragsmonitoring’ in de Unie.16 Men hoopt hiermee 
de toepassing van het gegevensbeschermingsrecht duidelijk te stellen op niet-Unie 

12. Behalve voor de EU instellingen en organen, die onderworpen zijn aan Verordening 45/2001/EG.
13. Hoofdstuk 2 van titel V van het EU-Verdrag (waar artikel 215 VWEU naar verwijst), bevat ”speci-

fieke bepalingen betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid”.
14. Art. 21 Voorstel Verordening.
15. Hierbij is de nationaliteit van de betrokkene geen criterium. Met andere woorden, zowel burgers uit 

EU landen als daarbuiten genieten bescherming. 
16. Zie Art. 3 Voorstel Verordening.
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verantwoordelijken die Unie betrokkenen viseren of hen diensten of goederen aan-
bieden (zoals bijvoorbeeld zoekmachines, sociale netwerk diensten, online taxi-
diensten, …).17 

De vroegere bepaling omtrent de toepassing van het gegevensbeschermingsrecht 
op niet in de Unie gevestigde verantwoordelijke(n) door (aanknoping met) het ge-
bruik van (al dan niet geautomatiseerde) middelen op grondgebied van een Unie 
lidstaat (behalve indien louter voor doorvoer) wordt geschrapt.18 Men kan zich 
evenwel de vraag stellen of hierdoor niet de toepassing op de (loutere) inzame-
ling van persoonsgegevens van betrokkenen in een Unie lidstaat door een niet in 
de Unie gevestigde verantwoordelijke voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor 
(opinie)onderzoek) op de helling komt te staan.19

IV.  Hoofdprincipes uit de Richtlijn 95/46/EG blijven 
behouden

Het is niet unfair te stellen dat de belangrijkste principes die reeds in de Conven-
tie nr. 108 van de Raad van Europa van 1981 naar voor werden geschoven om 
de toen oprukkende informatisering het hoofd te bieden, en die in de Richtlijn 
95/46/EG werden opgenomen, in het Voorstel Verordening grotendeels behouden 
bleven. Zo moeten persoonsgegevens (nog steeds ) ‘rechtmatig, eerlijk en transpa-
rant’ verwerkt worden, voor welbepaalde expliciete en wettelijke doeleinden (doel-
bindingsprincipe), op accurate wijze en volgens het gegevensminimumprincipe.20 
Nieuw is de bepaling dat de ‘verantwoordelijke verantwoordelijk zal zijn en nale-
ving zal moeten kunnen aantonen.21 Voor de rechtmatigheid van elke verwerking 
blijft een wettelijke basis zoals eerder vereist. Ook de informatieverplichtingen ten 
aanzien van de betrokkene en de voorwaarden voor een doorgifte van persoons-
gegevens naar landen buiten de Unie bleven – in grote lijnen gezegd – behouden. 
Thans wordt ook expliciet melding gemaakt van het mechanisme van ‘bindende 
bedrijfsvoorschriften’22 voor de doorgifte van gegevens. 

17. Zie de discussies hieromtrent in bijvoorbeeld HvJ, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. 
AEPD, Gonzalez, 13.5.2014. Zie ook de interpretatie van het Hof van Justitie van het toepassings-
gebied onder de Richtlijn 95/46/EC in HvJ, C-230/14, Weltimmo s.r.o. v. Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabads ág Hatóság, 1.10.2015.

18. Zie Art. 4.1 c) Richtlijn 95/46/EG. 
19. Zie hierover E. Kindt, ‘Why research may no longer be the same: about the territorial scope of the 

Proposed Data Protection Regulation’, 34 p., beschikbaar op ssrn en aanvaard voor publicatie in 
CLSR 2016.

20. Dit houdt in dat de gegevens ‘adequaat, relevant en beperkt moeten zijn tot wat noodzakelijk is voor 
het doeleinde’. Zie Art. 5.1 (c) Voorstel Verordening.

21. Art. 5.2 Voorstel Verordening. Dit is het zogenaamde (nieuwe?) ‘accountability’ principe. Dit prin-
cipe staat in verband met de expliciete vereiste dat de verantwoordelijke de nodige documentatie 
hieromtrent zal moeten bijhouden.

22. Ook gekend als ‘BCR’ of ‘Binding Corporate Rules’. Zie hierover Art. 43 Voorstel Verordening.
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Ook het verbod van verwerking van ‘gevoelige’ gegevens bleef overeind, welis-
waar met uitbreiding van de lijst van deze ‘gevoelige’ gegevens en van de uitzon-
deringen op dit verbod. 

De talrijke opinies die de Werkgroep Artikel 29 onder de Richtlijn 95/46/EC uit-
vaardigde, blijven ons inziens in vele gevallen dan ook relevant en nuttig om de 
behouden principes en bepalingen te interpreteren.23 

Nochtans waarschuwen we voor zogenaamde ‘kleinere’ aanpassingen: het gevaar 
schuilt hem vaak in deze kleinere aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de weglating 
van de bepaling uit de Richtlijn dat Lidstaten afzonderlijke maatregelen kunnen 
treffen inzake bijvoorbeeld de verwerking van administratieve sancties of burger-
rechtelijke veroordelingen.24 Dit zal een impact hebben op het nationaal recht, 
waaronder het Belgisch recht. Dit voorbeeld bespreken we hieronder. Een verder 
systematische analyse van de (kleine) wijzigingen is dus essentieel, maar valt niet 
binnen het opzet van deze bijdrage. 

V.  Voornaamste aanpassingen 

De belangrijkste aanpassingen in het materieel gegevensbeschermingsrecht wor-
den hieronder aangestipt. 

§1.  Betere bescherming van betrokkenen

A.  Strengere voorwaarden voor toestemming 

Sinds enige tijd is duidelijk dat de toestemming, waarop vaak beroep wordt gedaan 
voor het verwerken van bijvoorbeeld online gegevens voor (vaak gratis) digitale 
diensten slecht functioneert: enerzijds omdat gebruikers (bijvoorbeeld van gratis 
emaildiensten, zoekmachines, sociale netwerken, …) geen kennis nemen van de 
(algemene) voorwaarden met de uitgebreide lijst van inzameling en doorgifte van 
gegevens en doeleinden, of omdat deze moeilijk verstaanbaar zijn, en anderzijds 
omdat ze geen echte keuze hebben dan om toe te stemmen. Vaak is er nadien ook 
geen weg meer terug. Ook kinderen en minderjarigen zijn reeds op jonge leeftijd 
‘digitaal’ actief.

Artikel 7.2 Voorstel Verordening bepaalt daarom nu uitdrukkelijk dat toestemming 
moet gevraagd worden op een manier die duidelijk onderscheiden is van andere 
informatie, op een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze, in duidelijke 

23. Voor deze opinies, zie de website van de Artikel 29 Werkgroep, op http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm 

24. Zie art. 8.5 par.2 Richtlijn 95/46/EC.
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taal. Indien dit niet gerespecteerd wordt, is de toestemming ongeldig. De betrok-
kene zal ook steeds het recht hebben om de toestemming op elk moment daarna in 
te trekken. Dit moet makkelijk kunnen en dit recht zal ook aan de betrokkene op 
voorhand meegedeeld worden.25 De bewijslast dat een geldige toestemming werd 
verleend, rust thans duidelijk op de verantwoordelijke. Toestemming is verder 
nog steeds gedefinieerd als ‘vrij, specifiek en geïnformeerd’ zoals voorheen, maar 
waaraan men toevoegde dat deze ook een ‘niet dubbelzinnige uitdrukking’ van be-
trokkene’s wens moet zijn, hetzij door een verklaring, hetzij door een welbepaalde 
actie waarbij een akkoord wordt uitgedrukt.26 De Verordening blijft evenwel nog 
ambigu omtrent de (eeuwige) vraag of deze toestemming nu expliciet moet zijn, 
dan wel ook impliciet mag.27 

Een controversieel punt tot op het einde van het driepartijenoverleg was de leeftijd 
waarop kinderen zonder ouderlijke toestemming of toelating een digitale toestem-
ming konden geven. In het voorstel van de Commissie stond aanvankelijk de mi-
nimumleeftijd van 13 jaar. Bij wijze van compromis is het op het einde in de tekst 
uiteindelijk 16 jaar geworden, terwijl het nationaal recht deze leeftijdsgrens kan 
verlagen tot hoogstens 13 jaar (zie ook hierboven).28 

B.  Grotere transparantie en meer informatie (o.a. van het 
opmaken van profielen) 

Het Voorstel Verordening beoogt verder een grotere transparantie.29 Artikel 12 van 
Hoofdstuk 3 Sectie 1 omschrijft deze verplichting uitvoerig. Ook de verplichting 
om voorafgaandelijk informatie te verstrekken werd uitgebreid. Zo is thans niet 
langer alleen informatie omtrent bijvoorbeeld de identiteit van de verantwoorde-
lijke en de doeleinden voldoende, maar zal men de betrokkene bijvoorbeeld ook 
moeten informeren over het al dan niet opstellen van profielen, de logica van geau-
tomatiseerde beslissingen en de gevolgen daarvan voor de betrokkene, en het recht 
om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.30

25. Art. 7.3 Voorstel Verordening.
26. Art. 4.8 Voorstel Verordening.
27. Dit is anders voor profiling (art. 20), doorgifte van gegevens (art. 44) en de verwerking van ‘ge-

voelige gegevens’ (art. 9.2(a) Voorstel Verordening). Daarvoor is een expliciete toestemming nodig 
(al kunnen Lidstaten voor gevoelige gegevens nog strenger zijn en bijvoorbeeld voor gezondheids-
gegevens bijvoorbeeld schriftelijke toestemming vereisen, zoals thans het geval is in de Belgische 
wetgeving).

28. Art. 8 Voorstel Verordening.
29. Over de noodzaak van transparantie en geldige toestemming, zie ook Van B. Alsenoy, V. Verdoodt, 

R. Heyman, J. Ausloos, E. Wauters, E. en G. Acar, onder supervisie van P. Valcke, J. Pierson, E. 
Kindt, E. Lievens, M.-Ch. Janssens, C. Diaz, en B. Preneel, From social media service to adver-
tising network. A critical analysis of Facebook’s Revised Policies and Terms, v. 1.3, 25.8.2015, 
beschikbaar (in het Engels) op https://www.law.kuleuven.be/citip/en/news/item/facebooks-revised-
policies-and-terms-v1-3.pdf 

30. Zie Art. 14 en art. 14 a Voorstel Verordening. 
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§2.  Nieuwe rechten voor betrokkenen

A.  Gegevensoverdraagbaarheid 

De bepaling die het recht verleent aan de betrokkene om te vernemen welke per-
soonsgegevens over de betrokkene verwerkt worden en om deze door te geven aan 
een andere verantwoordelijk is volgens sommigen weinig vernieuwend. Artikel 
18.2(a) voorziet dan wel weer, en dit is nieuw, dat de betrokkene kan vragen dat 
zijn gegevens rechtstreeks door de ene verantwoordelijke worden overgedragen 
naar een andere verantwoordelijk31 ‘waar dit technisch mogelijk is’. 

B.  Nieuw recht op ‘vergeten’?

Naar aanleiding van de eerste actie van de Oostenrijkse student Schrems tegen 
Facebook Ierland kwam het recht om ‘vergeten’ te worden onder de aandacht, en 
zo ook van de Europese wetgever. Het Voorstel Verordening wijdt aan het recht om 
‘geschrapt’ of vergeten te worden een nieuw artikel 17. 

Hierbij is van belang dat het Voorstel de verantwoordelijke verplicht om bij ver-
zoek in bepaalde gevallen, zoals wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is 
of bij intrekking van de toestemming, de persoonsgegevens ‘zonder verwijl’ te ver-
wijderen. Bovendien zal de verantwoordelijke rekening houdend ‘met de beschik-
bare technologie en de kostprijs’ ‘redelijke stappen, met inbegrip van technische 
maatregelen’ nemen om andere verantwoordelijken, die een link naar, een kopie of 
een replica van de gegevens hebben, van het verzoek op de hoogte brengen. 

Men zou zich de vraag kunnen stellen of de nieuwe bepaling een nieuw recht cre-
eert. In het arrest Google Spain van 2014 verplichtte het Hof van Justitie eerder al 
op grond van de bestaande Richtlijn 95/46/EG om persoonsgegevens te verwijde-
ren omdat deze niet langer relevant waren.32

31. Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de overdracht van persoonsgegevens van de ene sociale 
netwerk leverancier naar een andere sociale netwerk leverancier. Dit artikel doet vooralsnog vele 
vragen rijzen.

32. Zie hierboven, voetnoot 14. Nationale rechters passen thans de principes van het arrest toe in de 
toevloed van verzoeken om ‘vergeten’ te worden. Voor een overzicht van de rechtspraak in Neder-
land, zie P. Kreijger, ‘Een jaar later - De receptie van ‘het recht vergeten te worden’ in de Neder-
landse rechtspraak’, Mediaforum 2015, pp. 141-148. 
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C.  Nieuwe ‘gevoelige gegevens’

Het verbod om ‘gevoelige’ gegevens te verwerken wordt gehandhaafd. De groep 
omvat nu evenwel ook genetische gegevens, biometrische gegevens33 om uniek te 
identificeren en sexuele voorkeur.34 Op dit verbod worden wel opnieuw heel wat 
uitzonderingen geformuleerd, waarop we binnen dit bestek niet kunnen ingaan.

Wat de gerechtelijke gegevens betreft, voorziet het Voorstel in Artikel 9a niet meer 
in de mogelijkheid voor Lidstaten om de verwerking van administratieve sancties 
of burgerrechtelijke veroordelingen voor te behouden voor verwerkingen door een 
publieke overheid. De huidige strenge Belgische wettelijk regeling, die voorziet in 
een principieel verbod om ook verdenkingen of vervolgingen inzake misdrijven 
en administratieve sancties te verwerken behoudens onder toezicht van een open-
bare overheid of wet35 lijkt hiermee op het eerste zicht ondergraven.36 Anderzijds 
is ons inziens het bijhouden en verwerken van dergelijke informatie37 allicht een 
inbreuk op de privacy, zodat een wettelijke regeling met voldoende waarborgen 
op nationaal niveau hiervoor toch noodzakelijk zal zijn, terwijl dit in het Voorstel 
Verordening niet geregeld is. 

Opmerkelijk is verder dat op voorzet van de Raad het Voorstel Verordening thans 
bepaalt dat Lidstaten verdere voorwaarden mogen invoeren of behouden, inclusief 
beperkingen, voor het verwerken van genetische, biometrische of gezondheidsge-
gevens. In dit verband is het belangrijk voor België om op te volgen of de princi-
piële schriftelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die de 
gezondheid betreffen, behouden zal blijven.38

§3.  ‘Responsabilisering’ van de verantwoordelijke(n) voor de 
verwerking 

A.  Nieuwe verplichtingen voor de verantwoordelijke(n)

1.  Gegevensbescherming by design en by default 

Een belangrijke nieuwigheid is de uitdrukkelijke verplichting voor verantwoor-
delijken om rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van 

33. Zie de definities in Art. 4 Voorstel Verordening. 
34. Zie Artikel 9.1 Voorstel Verordening. Vooral over de kwalificatie van biometrische gegevens als 

‘gevoelig’ was er de voorgaande jaren veel discussie. Zie hierover E. Kindt, Privacy and Data 
Protection Issues of Biometric Applications. A Comparative Legal Analysis, Dordrecht, Springer, 
2013, pp. 124-144, ook beschikbaar op http://www.springer.com/law/book/978-94-007-7521-3 

35. Zie Art. 8 Wet Persoonsgegevens 1992, zoals gewijzigd in 1998.
36. Hiermee staat de mogelijkheid open voor verwerkingen door de privésector. 
37. De verwerking van deze informatie wordt bovendien in onze repressiever wordende maatschappij 

steeds vaker belangrijker geacht. 
38. Zie Art. 7§2 a) Wet Persoonsgegevens 1992, zoals gewijzigd in 1998.
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implementatie, en rekening houdend met de aard, omvang, context en doeleinden 
van gegevensverwerkingen, alsook de risico’s, om bij het moment van beslissing 
en verwerking ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen, 
zoals pseudonimisering, teneinde de principes zoals gegevensminimalisatie te im-
plementeren en te bewerkstelligen op een effectieve manier en om de noodzakelijke 
waarborgen in te bouwen voor naleving van de Verordening en bescherming van 
de rechten van de betrokkenen.39 De expliciete vermelding van technieken zoals 
pseudonimisering is in dit opzicht naar onze mening ook van belang. 

Er wordt door experten nog omstandig gedebateerd over wat deze verplichting 
precies inhoudt. Een interdisciplinaire samenwerking lijkt hiervoor noodzakelijk. 
Volgens het Voorstel kan de verantwoordelijke (goedgekeurde) certificering ge-
bruiken om naleving van deze verplichting aan te tonen. 

2.  Kennisgeving van een datalek 

De verplichting om bij datalekken de toezichthoudende autoriteit (in België, de 
Privacycommissie) in te lichten en die reeds bestond in de ePrivacy Richtlijn, 
wordt veralgemeend. De kennisgeving van een datalek moet door de verantwoor-
delijke in principe gebeuren binnen de 72 uren na de vaststelling daarvan, tenzij het 
onwaarschijnlijk is dat het lek een risico vormt voor de rechten en vrijheden van 
individuen.40 Als er een groot risico is voor de rechten en vrijheden van individuen 
moeten de betrokkenen eveneens zonder verwijl ingelicht worden.41 De voorwaar-
den van deze kennisgevingen worden in het Voorstel verder in detail omschreven. 

Ook de verwerker moet een datalek onverwijld melden na vaststelling daarvan.

3.  Bijhouden van documentatie omtrent de persoonsgegevensverwerkingen

Een andere veel gehoorde kritiek van bedrijven op het regime opgelegd door de 
Richtlijn 95/46/EG, was de verplichting om in vele gevallen de gegevensverwer-
kingen formeel aan te geven bij de toezichthoudende autoriteit, de zogenaamde 
notificatieverplichting. 

De notificatieverplichting wordt nu afgeschaft. Wij betreuren dit. Voor betrokkenen 
(en allicht ook derden en de toezichthoudende autoriteit) was het publiek register 
waarin deze notificaties waren opgenomen een (eerste) bron van informatie over 
de persoonsgegevensverwerkingen en doeleinden van de onderneming of organi-
satie. Op basis hiervan kon een betrokkene gemakkelijk (en anoniem) nagaan of 
de onderneming of organisatie al minstens deze eerste oefening van het benoemen 
en bepalen van gegevensverwerkingen heeft gedaan en zich aan deze verplichting 
hield. Dit zal dus niet meer mogelijk zijn. 

39. Art. 23 Voorstel Verordening.
40. Art. 31 Voorstel Verordening. 
41. Art. 32 Voorstel Verordening. 
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Het Voorstel legt thans aan de verantwoordelijke op om die informatie weliswaar 
te verzamelen en op te maken maar het is voldoende om deze intern en bij zich te 
houden.42 Deze verplichting geldt ook voor de verwerker.

4.  Aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming in bepaalde 
gevallen

In navolging van Duitsland, voert het Voorstel Verordening een verplichting in 
– zowel voor de verantwoordelijke(n) als voor de verwerker(s) – om in bepaalde 
gevallen een gegevensverantwoordelijke aan te stellen die behoorlijk en tijdig be-
trokken wordt bij alle persoonsgegevensverwerkingen.43 Hierover is tot op het laat-
ste moment ernstig gediscussieerd tussen de bij de triloog betrokken partijen. De 
verplichting is uiteindelijk afgezwakt tot 3 gevallen: (i) voor publieke overheden 
(behalve rechtbanken), (ii) wanneer de kernactiviteiten ‘regelmatige en systema-
tische monitoring op grote schaal’ vereisen of (iii) wanneer de kernactiviteiten op 
grote schaal ‘gevoelige’ gegevens omvatten. 

De positie en taken van deze functionaris voor gegevensbescherming worden in 
het Voorstel verder uitvoerig omschreven. De functionaris dient onafhankelijk zijn 
taak te kunnen uitoefenen en kan zowel intern als extern zijn.

5.	 	Gegevensbeschermingseffectbeoordeling	in	bepaalde	gevallen

Een andere belangrijke nieuwigheid is de verplichting voor de verantwoordelij-
ke om in welbepaalde gevallen een evaluatie te maken, in het bijzonder wanneer 
nieuwe technologiën worden gebruikt, en gelet op de aard, omvang, context en 
doeleinden van de verwerking, het aannemelijk is dat er een hoog risico is voor de 
rechten en vrijheden van de betrokkenen.44 

De evaluatie moet ondermeer een systematische beschrijving bevatten van on-
dermeer de verwerkingsoperaties, de doeleinden en eventueel het legitiem belang 
van de verantwoordelijk, een afweging van de noodzaak en proportionaliteit, een 
beoordeling van de risico’s voor de betrokkenen en de veiligheidsmaatrgelen en 
andere waarborgen. 

In drie soorten gevallen zal dergelijke evaluatie steeds vereist zijn:
(a) in geval van systematische en uitvoerige evaluatie van persoonlijke aspecten 

gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profiling, en op grond 
waarvan beslissingen met rechtsgevolgen worden genomen of voor betrokkene 
een significant nadeel kan hebben;

(b) bij de verwerking van ‘gevoelige’ gegevens op grote schaal, of bij verwerking 
van strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven; en

42. Voor deze documentatieplicht, zie artikel 28 Voorstel Verordening.
43. Zie art. 35-37 Voorstel Verordening. 
44. Art. 33 Voorstel Verordening. 
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(c) bij het systematisch monitoren in publieke plaatsen op grote schaal.45

De toezichthoudende overheid zal verder een lijst opmaken van verwerkingen 
die volgens haar een een hoog risico hebben, evenals van verwerkingen die hier-
van vrijgesteld zijn, al dan niet in overleg met andere overheden, en zal deze lijst 
ook voorleggen aan de nieuw op te richten Europees Data Protectie Board (zie 
hieronder).

Indien de effectbeoordeling van de verantwoordelijke zou aantonen dat er een hoog 
risico bestaat, moet de verantwoordelijke de toezichthoudende autoriteit voordien 
consulteren met het oog op een voorafgaande goedkeuring en eventueel verder 
advies.46 Deze bepaling bouwt voort op de voorafgaande controle overeenkomstig 
artikel 20 van de Richtlijn 95/46/EG.

VI.  Voornaamste wijzigingen inzake het afdwingen van 
het gegevensbeschermingsrecht en het toezicht 

§1.  Hoge administratieve sancties bij inbreuken

Betrokkenen moeten het recht hebben om zich te laten vertegenwoordigen door 
organisaties voor de indiening van een klacht of de uitoefening van hun rechten op 
ondermeer compensatie en vergoeding, voor zover de lidstaten daarin voorzien.47 
In België laat de wet sinds 1 september 2014 toe om een rechtsvordering tot col-
lectief herstel in te stellen bij gegevensrechtinbreuken.48

De Verordening voorziet eveneens in belangrijke administratieve sancties die ‘ef-
fectief, proportioneel en ontradend’ moeten zijn bij niet naleving van verschillende 
verplichtingen van het gegevensbeschermingsrecht. Alle toezichthoudende autori-
teiten moeten die administratieve sancties kunnen opleggen.

Zo kunnen door de toezichthoudende autoriteit voortaan administratieve sancties 
opgelegd worden tot 20 miljoen euro of 4% van de totale wereldwijde omzet voor 
een onderneming.49 Voor de lidstaten die het opleggen van administratieve sancties 
nog niet hadden voorzien in hun huidige wetgeving (bijv. België50), is dit en de 
omvang van de mogelijke administratieve boetes – naar onze mening – de belang-
rijkste nieuwigheid. Voor globale internetbedrijven met grote omzet, kunnen die 

45. Art. 33.2 Voorstel Verordening.
46. Art. 34 Voorstel Verordening.
47. Art. 76 Voorstel Verordening. ‘voor zover de lidstaten daarin voorzien’ werd in de compromistekst 

op het laatste ogenblik nog toegevoegd. 
48. Zie Wet van 28.03.2014 tot invoeging van titel 2 ‘Rechtsvordering tot collectief herstel’ in boek 

XVII in het Wetboek economisch recht.
49. Het hoogste plafond zal hierbij van toepassing zijn. Art. 79 Voorstel Verordening. 
50. Zie evenwel het hangende wetsvoorstel daaromtrent.
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(administratieve) sancties dus heel snel oplopen.51 Deze ‘spreekwoordelijke stok’ 
zou de afdwinging van het gegevensbeschermingsrecht in het algemeen moeten 
verbeteren. Daarnaast kunnen lidstaten nog bijkomende sancties opleggen voor 
zover ze de Europese Commissie hiervan op de hoogte brengen.52 

§2.  Betere samenwerking tussen de 
gegevensbeschermingsautoriteiten 

Het toezicht en de afdwinging blijft op nationaal niveau en bij de lokale gegevens-
beschermingsautoriteit.53 In België is dit de Commissie voor de Bescherming van 
de Persoonlijke Levenssfeer (‘CBPL’) of ook de Privacycommissie genoemd. In 
de afgelopen twintig jaar is gebleken dat de nationale gegevensbeschermingsauto-
riteiten soms nogal uiteenlopende visies en standpunten hebben. Zelfs de opinies 
van de Werkgroep 29, opgericht onder de Richtlijn 95/46/EG en belangrijk voor de 
interpretatie en harmonisatie van het gegevensbeschermingsrecht, konden dit niet 
steeds verbergen en waren daarom niet steeds eenduidig. 

Voor ondernemingen met vestigingen in verschillende lidstaten of (buitenlandse) 
multinationale ondernemingen was dit een heikel punt en deze pleitten dan ook 
voor een zogenaamde ‘one stop shop’, waarbij één gegevensbeschermingsautoriteit 
zou kunnen beslissen voor alle activiteiten in verschillende EU lidstaten. Het Voor-
stel Verordening kwam deze bedrijven tegemoet door te bepalen dat in geval van 
grensoverschrijdende verwerkingen thans de gegevensbeschermingsautoriteit van 
de hoofdvestiging of de enige vestiging van de verantwoordelijke of de verwerker 
bevoegd zullen zijn als centraal aanspreekpunt en dus als ‘lead’ toezichthoudende 
overheid. Deze zal moeten samenwerken met de andere bevoegde autoriteiten één 
en ander verder volgens de procedure in het Voorstel uitgewerkt. 

De verplichtte samenwerking tussen de lead- en de andere gegevensbeschermings-
autoriteiten werd verder omschreven in Artikel 54a en een consistentie mechanisme 
werd in het leven geroepen om een gelijklopende toepassing van de Verordening in 
de diverse lidstaten te garanderen. Hiervoor zal eveneens een nieuw Europees Data 
Protectie Board opgericht worden.54 

De nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zullen dus op een andere manier 
gaan samenwerken dan in de Artikel 29 Werkgroep, die zal ophouden te bestaan. 
Zoals gemeld, blijft het toezicht echter nationaal en zal men moeten afwachten hoe 
die samenwerking zal verlopen.

51. Zie en vergelijk met eerdere boetes opgelegd aan Google door bijvoorbeeld de Franse, Nederlandse 
en Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit. 

52. Art. 79b Voorstel Verordening.
53. Zie ook art. 51 Voorstel Verordening.
54. Zie Hoofdstuk VII Voorstel Verordening.
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VII.  Korte Evaluatie 

De vraag blijft of het nodig was om de Richtlijn 95/46/EG volledig te herzien en 
de huidige oefening die meer dan vijf jaar duurde de moeite waard. Onafgezien 
van een aantal nieuwe rechten en verplichtingen, werden immers veel definities en 
principes in het Voorstel Verordening behouden. Vele bepalingen, vooral aanpas-
singen aan het materieel recht, zijn een codificatie van verduidelijkingen (en inter-
pretaties) van de artikel 29 Werkgroep van begrippen en principes. Het Voorstel 
Verordening hield ook in zekere mate rekening met rechtsleer en rechtspraak55, 
vooral van de laatste jaren. Daar waar de Richtlijn 95/46EC ongeveer 20 pagina’s 
telt, komt men met het Voorstel Verordening nu op meer dan 200 pagina’s uit, of 
het tienvoudige. 

De oefening om het wetgevend kader te (proberen) herschrijven is evenwel niet 
geheel onbelangrijk. Men kan niet ontkennen dat een aantal nieuwe rechten en 
verplichtingen ten goede komen van het gegevensbeschermingsrecht in de Unie, 
wereldwijd bovendien beschouwd als ‘de standaard’ inzake gegevensbescherming 
en overgenomen tot in Zuid-Amerika en Azië. In een digitale omgeving kan het 
belang van duidelijke beschermingsvoorschriften niet onderschat worden.56 

De Europese wetgever heeft in de nieuwe wettekst ook geprobeerd om het verband 
tussen het gegevensbeschermingsrecht en de fundamentele rechten van privacy en 
gegevensbescherming zoals vastgelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van 
de Grondrechten van de Unie duidelijker te verwoorden. Gegevensbeschermings-
recht is immers onmiskenbaar verweven met deze fundamentele rechten, zonder 
deze natuurlijk te vervangen. Dit werd in het verleden soms uit het oog verloren, 
tot het Hof van Justitie in haar rechtspraak vooral sinds 2007 de puntjes terug op 
de i zette. Zelfs indien een verwerking volledig de bepalingen van het gegevensbe-
schermingsrecht respecteert, kan er in sommige gevallen toch nog een inbreuk zijn 
op bijvoorbeeld het recht op privacy en is een dubbele toetsing, ook bijvoorbeeld 
van de noodzaak en het proportionaliteitsbeginsel, nodig.57

Daarnaast hebben de revelaties van bijvoorbeeld Snowdon, de discussies terug op 
scherp gesteld, in het bijzonder in verband met de doorgifte van persoonsgege-
vens naar derde landen, waarvoor het Europees parlement zeker niet ongevoelig 
is gebleven. 

Anderzijds is een volledige harmonisatie ons inziens uitgebleven. Dat was noch-
tans de bedoeling. Bovendien moet men zich de vragen stellen of het Voorstel de 

55. Bijvoorbeeld omtrent het territoriaal toepassingsgebied of het recht om vergeten te worden. 
56. Wat te denken van een maatschappij waar personen zich niet meer durven naar de dokter te begeven 

omdat hun medische informatie mogelijk misbruikt wordt, bijvoorbeeld door en in het belang van 
verzekeringsmaatschappijen. Dit dient men ten alle koste te vermijden.

57. Dit werd bijvoorbeeld ook duidelijk in het zogenoemde Dataretentiearrest van het Hof: HvJ, 
C-293/12 en C-594/12, Digital Rights Ireland and Seitlinger, 8.4.2014. Zie over de noodzaak van 
dubbele toetsing bijvoorbeeld ook E. Kindt, o.c., pp. 570-574. 
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allernieuwste technologische ontwikkelingen wel het hoofd zal kunnen bieden. Het 
toenemend gebruik van (gedeelde) platformen en van het snel opkomend ‘internet 
van dingen’, waarbij voorwerpen rechtstreeks met elkaar (persoons)gegevens uit-
wisselen, en waardoor tegenstellingen tussen private en publieke ruimtes en belan-
gen overstegen worden, om maar enkele te noemen, stellen nieuwe vragen die door 
de bepalingen in het Voorstel niet opgelost worden.

VIII.  Conclusie

De ambitie en verwachtingen omtrent de hervorming van de Richtlijn 95/46/EG 
waren hoog. Men moet zich echter afvragen of die verwachtingen werden ingelost. 

Men kan debateren of het gegevensbeschermingsrecht thans ingrijpend is veran-
derd met het Voorstel Verordening. In de media wordt soms gezinspeeld op de grote 
verandering met het Voorstel Verordening, maar voor insiders, die reeds langer met 
het gegevensbeschermingsrecht vertrouwd zijn, scherpt het Voorstel Verordening 
vooral de bescherming aan. Van een echt ‘nieuw kleedje’ waarmee de Verordening 
het hoofd zal bieden aan de op til staande digitale technologische vernieuwingen, 
zoals het alomvattende gebruik van gegevens om nieuwe kennis of informatie te 
verwerven (‘Big Data’) of waar mensen, voorwerpen en infrastructuur met elkaar 
communiceren (‘Internet of Things’) is er echter geen sprake. Ook in die nieuwe 
omgevingen zal transparantie en meer controle allicht cruciaal zijn, en daar was de 
hele hervorming toch om te doen? 

Verwacht wordt dat het bestaande nationaal recht die eerder de Richtlijn 95/46/
EG implementeerde in overeenstemming en dus aangepast zal worden aan de 
Verordening. 

Niettegenstaande de Verordening zijn er nog veel materies waarin nationaal recht 
een belangrijke rol zal (blijven) spelen. De voorbeelden hierboven aangehaald om-
vatten de leeftijd waarop kinderen een geldige digitale toestemming kunnen geven 
en het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek, maar lidstaten hebben nog 
op veel meer gebieden slagruimte. Een meer gedetailleerde analyse van het Voor-
stel is dus ook in die zin nodig. Het verrassende zit vak in de kleinere ‘details’. 

Men kan ons inziens dus niet zeggen dat het bestaand gegevensbeschermingsrecht 
ingrijpend hervormd is. Wel kwam het thema door de jarenlange hervormingsdis-
cussie hoog op de agenda van politici en bedrijven in alle lidstaten, waardoor er 
minstens een grotere aandacht voor naleving kwam. De hoge administratieve sanc-
ties die men zal kunnen opleggen, zullen daartoe zeker helpen. 

Ook de door de Unie verplichtte opslag en de uitwisseling van persoonsgege-
vens met derde landen, waaronder de Verenigde Staten, kwam recent in de aan-
dacht, maar dit was vaak naar aanleiding van acties van (kwetsbare) individuen en 
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burgerorganisaties en rechtspraak van het Hof van Justitie. Dit artikel is mede mo-
gelijk dankzij het onderzoek in het BEAT project, een 7de kaderprogramma project 
gesteund door  de Europese Commissie. 
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I.  Inleiding

1. Inspiratiebron. Deze bijdrage is geïnspireerd op het facultair onderzoeksrap-
port “(On)mogelijkheden tot uitbreiding van het rookverbod” uitgevoerd in op-
dracht van Kom op tegen Kanker (voorheen: Vlaamse Liga tegen Kanker), tussen 
februari 2014 en september 2015, door 22 onderzoekers van de faculteit rechtsge-
leerdheid. De centrale onderzoeksvraag luidde: “Is het (on)mogelijk om een uit-
breiding van het rookverbod of een uitbreiding van de wetgeving rond roken en 
rookartikelen af te dwingen via (Belgische of buitenlandse) juridische instrumen-
ten en/of is de ontwikkeling van een nieuw juridisch instrumentarium mogelijk en 
wenselijk?” 

Kom op tegen Kanker is een organisatie met als maatschappelijk doel een reële 
bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker, door zowel het wetenschappelijk on-
derzoek te steunen als op te komen voor de rechten van de burger in het algemeen 
en de kankerpatiënt in het bijzonder. In dat kader strijdt Kom op tegen Kanker 
voor het recht op een rookvrije leef- en werkomgeving. Het is immers op basis 
van medisch onderzoek aangetoond dat niet alleen roken, maar ook passief roken 
of meeroken schadelijk is voor de gezondheid en aan de oorzaak ligt van diverse 
soorten gezondheidsproblemen. 

In 2006 kregen werknemers, mede dank zij Kom op tegen Kanker, het recht op 
een rookvrije werkplek. Op 15 maart 2011 dwong de organisatie via een procedure 
bij het Grondwettelijk Hof een algemeen rookverbod in de horeca af. Dit succes 
bracht Kom op tegen Kanker tot het inzicht dat niet alleen medisch onderzoek hun 
maatschappelijke doelstelling kan onderbouwen, maar mogelijk ook rechtsweten-
schappelijk onderzoek… 

De basis van de huidige Belgische anti-rookwetgeving is verankerd in de Wet van 
22 december 2009 waar, naast een verbod op roken op de werkvloer, een rookver-
bod is vervat op gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Alhoewel 
hiermee voor Kom op tegen Kanker al een belangrijke stap in de goede richting 
is gezet, blijven er uitzonderingen overeind. Dit geldt met name voor roken in de 
privésfeer en in het bijzonder het roken in het bijzijn van minderjarige kinderen en 
het roken in de ‘private’ kamers of cellen van gesloten instellingen en gevangenis-
sen. Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er geen wettelijke bescherming is 
tegen blootstelling aan rook voor zij die werken of verblijven in een gevangenis of 
een asielcentrum, voor minderjarige kinderen ten aanzien van rokende ouders, voor 
bewoners van een appartement met een kettingroker als buurman of voor een werk-
nemer die gaat poetsen of iemand verzorgen in een thuisomgeving. Ook in (half-)
open semipublieke ruimtes, zoals in voetbalstadions, pretparken of op treinperrons, 
geldt momenteel nog geen rookverbod. Kom op tegen Kanker richtte zich daarom 
tot KU Leuven Research & Development en de faculteit rechtsgeleerdheid met de 
vraag of er bereidheid was om een onderzoeksproject op te starten met als centrale 
onderzoeksvraag de (on)mogelijkheden tot uitbreiding van het rookverbod. 
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Een groep onderzoekers binnen de faculteit rechtsgeleerdheid besloot de uitdaging 
aan te gaan en aanvaardde de opdracht om op onafhankelijke wijze te onderzoeken 
in hoeverre het vanuit juridisch perspectief (on)mogelijk én wenselijk is om het 
rookverbod verder uit te breiden. 22 onderzoekers uit verschillende vakdomeinen 
bogen zich twee jaar lang over de centrale onderzoeksvraag. Met als rode draad 
het onderliggende conflict tussen het recht op gezondheid van de niet-roker en het 
recht op zelfbeschikking (privéleven) van de roker, werden de bestaande juridische 
instrumenten uit de diverse rechtstakken (open normen en/of specifieke normen) 
geëvalueerd en toegepast op de rookcasus. De tien vakdomeinen die aan bod kwa-
men zijn: mensenrechten, grondrechten en anti-discriminatierecht (door prof. K. 
Lemmens, prof. S. Sottiaux, N. Verbrugghe en dr. G. de Béco); gezondheidsrecht 
(door dr. T. Goffin); kinderrechten en jeugdrecht (door prof. J. Put, S. Hespel, S. 
Peeters en S. Smets); familierecht (door prof. I. Boone); strafrecht en penitentiair 
recht (door prof. F. Verbruggen, G. Marlier en E. Maes); aansprakelijkheidsrecht 
(door prof. I. Samoy en E. Coutteel); contractenrecht (door prof. S. Stijns, S. De-
meyere en E. Coutteel); arbeidsrecht (door prof. F. Hendrickx en P. Pecinovsky); 
(jeugd)criminologie (door prof. S. Pleysier) en economisch consumentenrecht 
(door E. Syx). 

Tijdens drie besloten seminaries, werden de voorlopige onderzoeksresultaten toe-
gelicht, samengebracht en in onderlinge kruisbestuiving naar een hoger niveau 
getild. De onderzoeksresultaten zijn neergelegd in een onderzoeksrapport van 
608 pagina’s. Het rapport start met een algemene inleiding die de probleemstel-
ling bevat, een stand van zaken betreffende de bestaande anti-rookwetgeving, de 
onderzoeksvraag, de onderzoeksmethode en het onderzoeksplan. Dan volgen de 
tien rapporten waarin de centrale onderzoeksvraag vanuit de relevante vakdomei-
nen wordt benaderd. Aansluitend worden de onderzoeksresultaten geconcretiseerd 
door ze toe te passen op casussen: de supporter in het voetbalstadion, de zwangere 
poetshulp in een thuisomgeving waar gerookt wordt, de peuter met zwakke ge-
zondheid van gescheiden ouders die tijdens het verblijf bij een van de ouders wordt 
blootgesteld aan rook, de bewaker en medegevangene in een gevangenis, ouders 
die roken in de auto in het bijzijn van kinderen en rook uit het appartement van 
een nabuur. Grotendeels werden deze voorbeelden gemodelleerd op vragen die aan 
de opdrachtgever werden gesteld door bezorgde burgers. Het rapport eindigt met 
een overkoepelende analyse die een aantal transversale lijnen in de verf zet en de 
centrale onderzoeksvraag beantwoordt. 

Deze bijdrage beoogt een samenvatting te geven van deze onderzoeksresultaten en 
bepaalde aspecten eruit te lichten. Voor het volledige en omvattende verhaal ver-
wijzen we graag door naar het boek.1 In wat volgt wordt vooreerst het huidige wet-
telijke kader geschetst. Een tweede deel vat de individuele deelrapporten samen. 
Daarna worden enkele transversale lijnen toegelicht, die worden geconcretiseerd 
aan de hand van twee casussen.

1. I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & 
aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, 608 p.
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II.  Het huidige wettelijke kader

2. Wetenschappelijke bekendheid risico’s. Inmiddels is er heel wat wetenschap-
pelijk onderzoek verricht dat zwart op wit aantoont dat niet alleen zelf roken maar 
ook passief roken (via blootstelling aan rook) schadelijk is voor de gezondheid en 
aan de oorzaak ligt van diverse soorten kanker, hartziekten, chronische bronchitis 
en de ontwikkeling of verergering van astma en andere ademhalingsproblemen.2 
Zo wordt tabaksrook wel eens de zachte moordenaar van niet-rokers genoemd.3 

3. WGO-Kaderovereenkomst. De grotere bekendheid met de schadelijke gevol-
gen van zowel actief als passief roken zorgde op internationaal en nationaal niveau 
voor een politieke bewustwording dat een ingrijpen noodzakelijk was. Een belang-
rijk instrument in de strijd tegen roken ontstond in de schoot van de Wereldge-
zondheidsorganisatie (hierna: WGO). De WGO engageert zich om eenieder een zo 
hoog mogelijke gezondheidsstandaard te bieden.4 Alle 192 leden van de Verenigde 
Naties zijn lid van de WGO, waardoor haar initiatieven een zeer ruime draagwijdte 
kennen. Op 21 mei 2003 werden de inspanningen inzake de strijd tegen (passief) 
roken in een wetgevend initiatief gegoten dat de vorm heeft aangenomen van de 
WGO-Kaderovereenkomst inzake tabaksontmoediging.5

In de preambule van de WGO-Kaderovereenkomst staat te lezen dat: “[…] de ver-
breiding van de tabaksepidemie een mondiaal probleem is met ernstige gevolgen 
voor de volksgezondheid, dat vraagt om een zo breed mogelijke internationale sa-
menwerking en de participatie van alle landen in een doeltreffend, passend en alles-
omvattend internationaal antwoord.”6 Artikel 8 van de WGO-Kaderovereenkomst 
spoort de partijen aan om: “maatregelen ter bescherming tegen de blootstelling 
aan tabaksrook in binnen gebouwen gelegen werkplekken, het openbaar vervoer, 
binnen openbare gebouwen en, naar gelang van het geval, op andere openbare 
plaatsen” aan te nemen. In dit verband moet nog op de Aanbeveling van de Raad 

2. P. Boyle, N. Gray, J. Henningfield, J. Seffrin en W. Zatonski, Tobacco and Public Health: 
Science and Policy, New York, Oxford University Press, 2004, 304-307. Over de gevolgen van 
passief roken in de auto: N.L. Benowitz, G. St. Helen, P. Jacob, M. J. Peng, D.A. Dempsey en 
S.K. Hammonds, “Intake of Toxic and Carcinogenic Volatile Organic Compounds from Second-
hand Smoke in Motor Vehicles”, Journal Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2014, 
jg. 23, afl. 11, http://cebp.aacrjournals.org/content/early/2014/11/07/1055-9965.Epi-14-0548.
abstract?sid=b76cc158-df1f-43d5-bbbe-bbb3efe9fac7; K. Haustein en D. Groneberg, Tobacco 
or health?, Heidelberg, Springer, 2010, 22-25 en 87-220 en 247-288.

3. R. Blanpain, Passief roken. De zachte moordenaar…., Leuven, Van Halewyck, 2003, 18 en 57.
4. Het Statuut Wereldgezondheidsorganisatie, New York, 22 juli 1946, inwerkingtreding 7 april 1948 

bepaalt: “Het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie is alle volkeren te brengen op een zo hoog 
mogelijk gezondheidspeil”. Gezondheid wordt daarbij gedefinieerd als “een toestand van volledig 
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of an-
dere lichamelijk gebreken”. 

5. WGO-Kaderovereenkomst inzake tabaksontmoediging van 21 mei 2003, Tbr. 2004, 127 (Neder-
landse vertaling: 269), inwerkingtreding 27 februari 2005. 

6. Preambule bij de WGO-Kaderovereenkomst inzake tabaksontmoediging van 21 mei 2003, Tbr. 
2004, 127.
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van Europa van 30 november 2009 worden gewezen, waarbij de lidstaten worden 
aangemaand om deze bepaling uit de Kaderovereenkomst te implementeren en 
om aanvullende en ondersteunende maatregelen te ontwikkelen om rookgedrag en 
blootstelling aan tabaksrook te verminderen op hun grondgebied.7 

Inmiddels vierde de WGO-Kaderovereenkomst haar tienjarig jubileum en kon zij 
een aantal verwezenlijkingen op haar palmares noteren. Zo heeft een groot aantal 
van de partijen strengere anti-tabakswetgeving aangenomen sinds hun aansluiting 
bij het verdrag. Daarnaast is de prijs van sigaretten fors gestegen en werden er gro-
tere waarschuwingen inzake de gezondheidsrisico’s aangebracht op de individuele 
verpakkingen. In sommige landen werd een stap verder gezet en werd geopteerd 
voor gestandaardiseerde verpakking.8 Wat betreft artikel 8 van de WGO-Kader-
overeenkomst kan worden vastgesteld dat de aangesloten partijen, ter verwezenlij-
king ervan, een rookverbod hebben ingesteld in binnen gebouwen gelegen werk-
plekken zoals restaurants en cafés, in openbare plaatsen gelegen binnen gebouwen 
en op het openbaar vervoer. Er is bovendien een tendens merkbaar waarbij de 
partijen het rookverbod uitbreiden naar andere, in open lucht gelegen, openbare 
plaatsen, zoals stranden, bushaltes, openbare parken, speelterreinen en markten. 
Bepaalde landen gaan nog een stap verder om kinderen een betere bescherming 
te bieden tegen passief roken door een rookverbod af te kondigen in privéwagens 
waarin kinderen worden vervoerd.9 Ondanks de belangrijke successen die geboekt 
zijn, blijven er nog een aantal uitdagingen in de strijd tegen (passief) roken.10 De 
WGO drukt zo haar ongerustheid uit over het rookgedrag bij jongeren, het toegeno-
men aantal vrouwelijke rokers en spoort de partijen aan om maatregelen te nemen 
om deze aantallen terug te dringen. Daarnaast wijst zij op de opkomst van nieuwe 
producten, zoals de e-sigaret.11 

Hoewel de wijze en mate van bescherming in de verschillende landen varieert, 
zorgt de WGO-Kaderovereenkomst, in zekere zin, voor een minimumnorm voor 
de aangesloten partijen. Zo ook voor België. 

4. Belgische anti-rookwetgeving. Wetgeving ter bestrijding van passief roken is 
echter niet eenvoudig vast te stellen. Het gaat om een delicate evenwichtsoefening 

7. Aanbeveling van de Raad van 30 november 2009 betreffende rookvrije ruimten, 2009/C296/02, 
Publicatieblad 5 december 2009, C 296/4.

8. World Health Organisation, “Press release: WHO Framework Convention on Tobacco Control 
celebrates 10 years of action to fight tobacco epidemic”, Genève, WHO, 26 februari 2015, http://
www.who.int/fctc/mediacentre/news/2015/WHO_FCTC_press_release.pdf?ua=1. 

9. World Health Organisation, “Saving lives for a decade. Presentation on the 10th anniversary of 
the WHO Framework Convention on Tobacco Contol”, Genève, WHO, 27 februari 2015, 6, http://
www.who.int/fctc/FCTC_Anniversary_leaflet_web.pdf?ua=1. 

10. M. Chan, “WHO Director-General commemorates 10th anniversary of historic tobacco treaty. 
Presentation on the 10th anniversary of the WHO Framework Convention on Tobacco Control”, 
Genève, WHO, 27 februari 2015, 2 p., http://www.who.int/dg/speeches/2015/10th-anniversary-
fctc/en/.

11. S. Glantz, R. Grana en N.L. Benowitz, “E-Cigarettes: A Scientific Review”, Circulation 2014, 
http://circ.ahajournals.org/content/129/19/1972.full.pdf.
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tussen enerzijds het recht op privacy (waaronder het recht op zelfbeschikking) van 
de roker en anderzijds het recht op gezondheid van de niet-roker. Desalniettemin 
bleven wetgevende initiatieven op nationaal vlak niet uit. De basis van de huidige 
Belgische anti-rookwetgeving is verankerd in de Wet van 22 december 2009 waar, 
naast een verbod op roken op de werkvloer, een rookverbod is vervat op gesloten 
plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en op het openbaar vervoer.12 Er 
blijven evenwel enkele uitzonderingen op het rookverbod overeind. Dit geldt met 
name voor roken in de privésfeer en in het bijzonder het roken in het bijzijn van 
minderjarige kinderen en de als privaat te betrekken gesloten plaatsen van instel-
lingen van maatschappelijke dienstverlening en van gevangenissen (art. 11 §2 van 
de Wet van 22 december 2009). Zoals hoger aangegeven, betekent dit heel concreet 
bijvoorbeeld dat er geen wettelijke bescherming bestaat tegen blootstelling aan 
rook voor zij die werken of verblijven in een gevangenis of een asielcentrum, voor 
minderjarige kinderen ten aanzien van rokende ouders, voor bewoners van een ap-
partement met een kettingroker als buurman of voor een werknemer die gaat poet-
sen of iemand verzorgen in een thuisomgeving. Ook in (half-)open semipublieke 
ruimtes, zoals in voetbalstadions, pretparken of op treinperrons, geldt momenteel 
nog geen rookverbod.

5. Uitzonderingen onder vuur? De uitzonderingen op de wet zijn echter niet 
onbetwist. Zo moest het Grondwettelijk Hof zich bijvoorbeeld naar aanleiding van 
een prejudiciële vraag in 2015 buigen over de uitzondering op het rookverbod op 
gesloten plaatsen van instellingen en maatschappelijke dienstverlening die dienst 
doen als private vertrekken en in gevangenissen.13 In deze specifieke zaak besluit 
het Hof dat er geen schending van het discriminatiebeginsel voorligt tussen ener-
zijds werknemers die in een gevangenis tewerk gesteld zijn – en dus op plaatsen 
waar personen uit noodzaak verblijven – en anderzijds andere werknemers.14 Toch 
merken we dat de kwestie van een uitbreiding van het rookverbod een brandend 
actueel maatschappelijk vraagstuk blijft, dat met de regelmaat van de klok aan bod 
komt in het publieke debat.15 Opvallend is bovendien dat zelfs rokers zich steeds 

12. Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toe-
gankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, BS 29 december 
2009, inwerkingtreding 1 januari 2010. 

13. GwH 12 maart 2015, nr. 32/2015, http://www.const-court.be. 
14. Het Hof maakt de overweging dat een gesloten asielcentrum, in bepaalde opzichten, vergeleken 

kan worden met de situatie in de gevangenis. Vooreerst komt het Hof tot de vaststelling dat het cri-
terium pertinent is, aangezien werknemers in een gevangenis tewerk gesteld zijn op plaatsen waar 
personen verblijven uit noodzaak. Deze situatie is te onderscheiden van deze waarin een andere 
werknemer zich bevindt. Verder overweegt het Hof dat de opsluiting in een gevangenis één van 
de meest ingrijpende beperkingen van het recht op vrijheid en het recht op privéleven vormt. Het 
oogmerk van de wetgever is derhalve ingegeven door de wil om, zelfs voor personen die worden 
opgesloten, tot op zekere hoogte rekening te houden met hun privéleven en hen toe te laten in de als 
private vertrekken te beschouwen gesloten ruimten te roken.

15. Zie bv.: De Redactie, “Gents café gesloten voor hardnekkig negeren rookverbod”, 7 november 
2015, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2490464; De Standaard, “Zware straf 
voor café dat roken toestaat”, 2 oktober 2015; De Redactie, “Experts willen aankoopleeftijd 
voor sigaretten verhogen naar 18 jaar”, 22 oktober 2015, http://m.deredactie.be/#!/p/1.2475505; 

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   513 22/02/2016   18:36:25



514

Recht en roken

vaker positief uitdrukken ten aanzien van bepaalde maatregelen (bv. rookverbod in 
de auto in het bijzijn van minderjarige kinderen).16

6. Toch een sprong vooruit. We kunnen vaststellen dat er een lange weg is af-
gelegd op het vlak van bescherming tegen (passief) roken. Ondanks de diverse 
wetgevende inspanningen en bewustwordingscampagnes zijn er echter specifieke 
situaties denkbaar die nog niet gevat worden onder het huidige apparaat en waar 
het verantwoordbaar lijkt om toch een stap verder te durven zetten. In de indivi-
duele onderzoeksrapporten werd daarom gezocht of het (on)mogelijk en wenselijk 
is om vanuit de diverse rechtsdomeinen te komen tot bijkomende (specifieke of 
situatiegebonden) rookverboden.

III.  Samenvattende beschouwingen van individuele 
onderzoeksrapporten

7. Mensenrechten, bevoegdheid en discriminatie. Het deelrapport over men-
senrechten, bevoegdheid en discriminatie gaat in op de vraag of de overheid – op 
basis van mensenrechtelijke bepalingen – verplicht is om verdere stappen te nemen 
in de strijd tegen roken. Intrinsiek aan dit vraagstuk is de delicate evenwichtsoe-
fening tussen enerzijds het recht op privacy (waaronder het recht op zelfbeschik-
king) van de roker en anderzijds het recht op gezondheid van de niet-roker. Het 
deelrapport overloopt de relevante internationale en Europese bepalingen. Vervol-
gens worden de positieve verplichtingen van de overheid ter bescherming van de 
gezondheid van de burgers afgewogen tegen de onthoudingsplicht van de overheid 
om zich niet in te mengen in het privéleven. Hoewel algemeen erkend is dat roken 
ernstige gezondheidsrisico’s inhoudt, bestaat er (nog) geen Europese consensus 
in deze materie. Dit betekent veelal dat aan de lidstaten een ruime beleidsvrijheid 
wordt gelaten. Wel is het zo dat er een belangrijk arsenaal internationale wetgeving 
tot stand is gekomen dat Staten ertoe aanzet om op te treden ter bescherming van 
de gezondheid van de burgers, zeker wanneer het gaat om bepaalde specifieke ca-
tegorieën (vrouwen, kinderen, mensen met een handicap). Het tweede deel raakt de 
bevoegdheidsrechtelijke aspecten van het rookverbod. Daarbij wordt nagegaan wie 

De Redactie, “Gevangen in Groot-Brittannië mogen binnenkort niet meer roken”, 30 septem-
ber 2015, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2456469; De Redactie, “Moet ro-
ken op een balkon verboden worden?”, 30 september 2015, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/
videozone/programmas/deafspraak/2.41186?video=1.2456911; De Standaard, “Ook België 
moet roken in auto in bijzijn kinderen verbieden”, 30 september 2015, http://m.standaard.be/cnt/
dmf20150930_01894994?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dso&utm_
content=article&utm_campaign=seeding; Tabaknee!, “Nieuw onderzoek: leeftijdsgrens tabak 
ophogen naar 21 jaar meest effectief”, 24 maart 2015, http://www.tabaknee.nl/nieuws/nieuws/33-
nieuws/591-nieuw-onderzoek-leeftijdsgrens-tabak-ophogen-naar-21-jaar-meest-effectief. 

16. Kom op tegen kanker, “68.000 kinderen zitten dagelijks in de rook”, 26 maart 2015, http://www.
komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/presentatie_-_roken_in_het_gezin.pdf (consultatie 15 januari 
2016).
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bevoegd is voor: (i) het instellen van een rookverbod, (ii) een verbod op tabaks-
reclame en sponsering door tabaksproducten en (iii) preventiecampagnes. Tot slot 
wordt nagegaan hoe de huidige rookwetgeving en contractuele rookverboden zich 
verhouden tot het gelijkheidsbeginsel.17

8. Gezondheidsrecht. Het aspect gezondheid staat centraal in het vraagstuk naar 
een uitbreiding van het rookverbod ten gunste van minderjarigen. Toch blijkt het 
moeilijk om vandaag de dag een algemene verbreding van het rookverbod te ver-
dedigen op basis van het recht op gezondheid. Er zijn aspecten uit de Wet Patiën-
tenrechten die – mits het leggen van de juiste accenten – een belangrijke rol spelen 
in de aanpak van de problematiek van passief roken voor minderjarigen. Zo heeft 
een zorgverlener tal van middelen om binnen het kader van de gezondheidszorg 
in dialoog te treden met de patiënt, maar ook met de ouders van een minderjarige 
patiënt ten einde samen tot een werkbare oplossing te komen die in het belang van 
het kind en diens gezondheidstoestand is. Het multidisciplinair overleg is hierbij 
een onmisbare schakel om vanuit de gezondheidszorg de ‘zieke’ minderjarige te 
helpen. Immers, enerzijds biedt dit de grotere garantie van een werkbare oplossing 
voor alle partijen binnen het zorgproces. Anderzijds moet, eenmaal de minderja-
rige patiënt buiten het kader van de gezondheidszorg, en bijgevolg ook buiten het 
kader van de regels van het gezondheidsrecht, stapt, een verdere garantie van een 
gezonde levensomstandigheid geboden kunnen worden.18

9. Kinder- en jeugdrecht. Het Kinderrechtenverdrag biedt een instrument ter 
verantwoording van maatregelen die minderjarigen trachten te beschermen tegen 
de schadelijke gevolgen van roken. Toch betekent dit niet dat het instellen van 
een rookverbod steeds de meest passende maatregel is. Uit artikelen 24 en 33 van 
het Kinderrechtenverdrag en uit standpunten van het Kinderrechtencomité blijkt 
de voorkeur voor een gezondheids- en bewustwordingsaanpak, zodat vraagte-
kens geplaatst kunnen worden bij een rookverbod dat intrusiever is.19 Daarnaast 
onderzoekt het deelrapport of de blootstelling van minderjarigen aan tabaksrook 
kan leiden tot een gedwongen interventie binnen het jeugdrecht. Centraal binnen 
het jeugdhulprecht staan de begrippen van subsidiariteit en participatieve hulp-
verlening. Deze beginselen kaderen binnen het ruimer geheel van respect voor 
het gezinsleven. Overheden moeten het recht van kinderen om door hun ouders 
te worden opgevoed, respecteren en waar nodig de ouders ondersteunen. Slechts 

17. K. Lemmens, N. Verbrugghe en G. De Beco, “Mensenrechtelijke, bevoegdheidsrechtelijke en 
discriminatierechtelijke aspecten van het rookverbod” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het 
rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter 
perse.

18. T. Goffin, “Gedwongen meeroken en het recht op gezondheid(szorg)” in I. Samoy en E. Cout-
teel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & aanbevelingen , Leuven, 
Acco, 2016, ter perse.

19. J. Put, S. Peeters en S. Smets, “Is het (on)mogelijk om een verbod tot roken in het bijzijn van min-
derjarige kinderen te staven op bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag?” in I. Samoy en E. Cout-
teel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & aanbevelingen, Leuven, 
Acco, 2016, ter perse.
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wanneer het noodzakelijk is in het belang van het kind, mogen zij zich mengen in 
het familieleven. Ook wanneer het gaat over roken in het bijzijn van kinderen, moet 
in de eerste plaats zoveel mogelijk ingezet worden op vrijwillige jeugdhulpverle-
ning, in samenspraak met de betrokken ouders en de minderjarige. Wanneer ge-
dwongen hulpverlening noodzakelijk blijft, is de kernvraag of roken in het bijzijn 
van minderjarigen een verontrustende situatie uitmaakt. Het is denkbaar dat ver-
schillende verontrustende factoren – waaronder blootstelling aan tabaksrook – een 
overheidsinterventie rechtvaardigen. Tot slot wordt nagegaan hoe het rookbeleid 
in de jeugdhulpvoorzieningen vorm krijgt. Op basis van de wet van 22 december 
2009 mag er niet gerookt worden in de gebouwen. Het blijft wel mogelijk om op de 
eigen kamers van de jongeren en in open lucht te roken. Een jeugdhulpvoorziening 
kan echter een eigen rookbeleid ontwikkelen, waarbij bestaande (minimum)regels 
uitgebreid kunnen worden met meer restrictieve maatregelen.20

10. Familierecht. In bepaalde omstandigheden kan het gedwongen meeroken van 
kinderen bij een van de ouders in aanmerking worden genomen bij rechterlijke be-
slissingen over de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling van de 
kinderen of het recht op persoonlijk contact. Daarnaast houden de verplichtingen 
van ouders om te zorgen voor hun minderjarige kinderen onder meer in dat zij de 
gezonde ontwikkeling van hun kinderen moeten bevorderen en dat zij zich moeten 
onthouden van (vermijdbare) handelingen die schadelijk zijn voor hun gezondheid. 
Uit de ouderlijke zorgplicht volgt geen absoluut verbod om te roken in de thuisom-
geving. Wel moeten ouders vermijden dat hun kinderen worden blootgesteld aan 
tabaksrook wanneer de gezondheid van de kinderen daardoor daadwerkelijk in het 
gedrang komt of het gevaar daarvoor ernstig is.21

11. Strafrecht. In het eerste deel wordt onderzocht in welke mate roken in het bij-
zijn van andere personen en in het bijzonder in het bijzijn van minderjarigen onder 
bestaande strafbaarstellingen kan vallen. Daarbij wordt gefocust op de situaties die 
niet onder het toepassingsgebied van de wet van 22 december 2009 vallen. Het is 
beargumenteerbaar in bepaalde situaties dat ouders een fout begaan wanneer zij 
roken in het bijzijn van hun minderjarige kinderen of hun kinderen sigaretten ge-
ven, toch lijkt het niet eenvoudig om bijvoorbeeld het oorzakelijk verband tussen 
de schade en de fout aan te tonen, wat veelal vereist is voor een strafbaarstelling. 
De bestraffing van ouders blijkt evenwel niet onmogelijk – maar zal vaak slechts 
mogelijk zijn in extreme gevallen.22 In een tweede deel wordt een afweging ge-
maakt inzake de wenselijkheid van een specifieke strafbaarstelling van roken in 

20. J. Put, S. Hespel en S. Peeters, “Roken in het bijzijn van kinderen als interventiegrond in het 
jeugdhulprecht” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onder-
zoek, casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse.

21. I. Boone, “Een familierechtelijke kijk op roken in het bijzijn van kinderen” in I. Samoy en E. 
Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & aanbevelingen, 
Leuven, Acco, 2016, ter perse.

22. G. Marlier, “De strafbaarstelling van roken in het bijzijn van minderjarigen en het “aanzetten” tot 
roken” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casus-
sen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse.
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het bijzijn van minderjarigen. Aangezien de extreme gevallen al onder het gemeen 
strafrecht kunnen vallen, lijkt een uitbreiding van de strafbaarheid voor een mo-
gelijke gedragsbeïnvloeding op het vlak van gedwongen passief meeroken niet de 
aangewezen weg.23

In het laatste deel wordt roken in de gevangenis belicht. Daarbij worden drie 
rechtsposities en belangen ten opzichte van elkaar afgewogen: die van de niet-
rokende gedetineerde, van de gedetineerde die wel rookt en van de penitentiair 
beambte. Momenteel mogen gedetineerden op hun cel en buiten roken, maar in de 
rest van de gevangenis niet. Niet-rokers, zowel personeel als medegedetineerden 
voor wie men geen andere cel vindt, moeten dat ondergaan. Iedereen erkent dat dit 
niet de ideale manier is. De voor de hand liggende bijstelling, waarbij op de cel een 
rookverbod komt, maar er ter compensatie voldoende rookpauzes in de buitenlucht 
zouden komen, lijkt niet in de korte-termijn-plannen te staan.24 

12. Aansprakelijkheidsrecht. Het onderdeel aansprakelijkheid onderzoekt welke 
rol het aansprakelijkheidsrecht kan vervullen bij het afdwingen van een (ruimer) 
rookverbod en in het bestrijden van de schadelijke gevolgen van passief roken. In 
het eerste hoofdstuk worden de gronden van aansprakelijkheid onderzocht, zowel 
voor de persoonlijke aansprakelijkheid, als voor de kwalitatieve aansprakelijk-
heid. Daarbij wordt nagegaan of het blootstellen van anderen aan passief roken 
een schending kan opleveren van een specifieke rechtsnorm, waardoor automatisch 
een fout vaststaat in hoofde van de dader. Verder wordt onderzocht of de alge-
mene zorgvuldigheidsnorm zodanig moet worden ingekleurd dat zij impliceert dat 
een normaal, vooruitziend en zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden ge-
plaatst, zich onthoudt van rookgedrag in de nabijheid van andere personen. In het 
tweede hoofdstuk komt aan bod welke vormen van schade zich kunnen manifes-
teren ten gevolge van een blootstelling aan rooklucht. Dit hoofdstuk zal duidelijk 
maken dat dit niet enkel gezondheidsschade is, maar dat veel andere schadeposten 
denkbaar zijn. Dit is niet allemaal onbetwiste materie. Verder gaat het derde hoofd-
stuk in op de problematiek van het oorzakelijk verband. De schade ten gevolge van 
een (herhaaldelijke) blootstelling aan rooklucht manifesteert zich vaak niet meteen 
waardoor het moeilijk is om het precieze tijdstip, de plaats en de precieze dader 
aan te duiden. Daarenboven zal het niet eenvoudig, zo niet onmogelijk zijn voor het 
slachtoffer, om hard te maken dat enkel de blootstelling aan de rooklucht aanlei-
ding heeft gegeven tot het ontstaan van de schade. Een onverkorte toepassing van 
de, in België heersende conditio sine qua non-test en equivalentieleer, zou dan tot 
gevolg hebben dat het slachtoffer met lege handen achterblijft. Dit hoofdstuk on-
derzoekt of er instrumenten zijn die aan dit onzekere oorzakelijk verband kunnen 

23. F. Verbruggen en M. Rodriguez, “Wenselijkheid van specifieke strafbaarstelling” in I. Samoy en 
E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridische onderzoek, casussen & aanbevelingen, 
Leuven, Acco, 2016, ter perse.

24. F. Verbruggen en E. Maes, “’Dan is het kot te klein…’: roken in de gevangenis”, in I. Samoy en 
E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & aanbevelingen, 
Leuven, Acco, 2016, ter perse.
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verhelpen. Het vierde hoofdstuk handelt over de vraag of de overheid aansprake-
lijk kan worden gesteld in de context van roken. Eerst komen de basisprincipes 
inzake overheidsaansprakelijkheid aan bod en vervolgens wordt onderzocht of het 
huidige wetgevende arsenaal en andere overheidsinitiatieven volstaan, dan wel of 
er een positieve verplichting rust op de overheid om verdergaande maatregelen te 
treffen. Het vijfde hoofdstuk snijdt de verjaring aan. Nu de schade ten gevolge van 
roken vaak pas aan het licht komt diverse jaren na de blootstelling aan de rook-
lucht, wordt het slachtoffer – naast de bewijsproblematiek – geconfronteerd met 
het feit dat zijn of haar vordering al verjaard is vooraleer de schade zich uit. Welke 
correctiemechanismen zijn reeds voorhanden in het Belgische recht en volstaan 
deze? Tot slot gaat het laatste hoofdstuk in op de specifieke situatie waar het roken 
van een sigaret aanleiding kan geven tot burenhinder. Na het uitzetten van de al-
gemene principes, illustreren de auteurs aan de hand van binnen- en buitenlandse 
rechtspraak hoe een vordering wegens burenhinder – in specifieke gevallen – een 
instrument vormt in handen van het slachtoffer van passief roken.25

13. Contractenrecht. Dit onderdeel beantwoordt de vraag of het (on)mogelijk is 
voor contractspartijen om een geldig rookverbod te bedingen. Doorheen de bij-
drage worden de krijtlijnen van verschillende basisprincipes van het contracten-
recht uitgetekend. Aangezien er nog weinig rechtspraak is in het specifieke geval 
van roken, werken de auteurs met casussen die uit het leven gegrepen zijn. Een 
eerste hoofdstuk gaat op de wilsautonomie van contractspartijen en de mogelijk-
heid om het recht om (niet) te roken te moduleren. Hier zal blijken dat partijen in 
principe zelf de inhoud van hun overeenkomst kunnen bepalen en zo een regeling 
kunnen opnemen inzake roken. Zij worden hierin evenwel geremd door de regels 
van openbare orde en van dwingend recht. Zo zullen zij dus niet een wettelijk rook-
verbod terzijde kunnen schuiven door middel van een overeenkomst. Ook moet 
er bijzondere aandacht uitgaan naar de mensenrechtelijke belangen die spelen in 
dit verband (m.n. het recht op zelfbeschikking van de roker t.o.v. het recht op ge-
zondheid van de niet-roker) en de mogelijkheid om hiervan afstand te doen door 
contractueel beding. In het tweede hoofdstuk wordt gefocust op de wijzen waarop 
een contractueel rookverbod of rookbeperking vorm kan krijgen. Daarbij wordt in 
eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen enerzijds contractuele bepalingen 
in een (privaatrechtelijk) reglement en anderzijds bedingen in algemene voorwaar-
den, of meer algemeen, in een overeenkomst. Er wordt aandacht besteed aan de 
bijzondere regels die gelden voor overeenkomsten gesloten met consumenten. In 
een tweede beweging wordt gekeken of de rechter een rookverbod of -beperking 
kan weerhouden in situaties waarbij de partijen hier zelf niet in hebben voorzien 
in hun overeenkomst. Zo kijken we of bijzondere wetgeving, de aanvullende wer-
king van de goede trouw of de veiligheidsplichten een instrument kunnen vormen 
in handen van de rechter. Omdat regels helaas vaak weinig betekenen zonder een 
effectief afdwingingsmechanisme, gaan de auteurs in op de wijzen waarop een 

25. I. Samoy en E. Coutteel, “De rol van het aansprakelijkheidsrecht voor een veelzijdige uitbreiding 
van het rookverbod” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch 
onderzoek, casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse.
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schending van een contractueel rookverbod/beperking kan worden gesanctioneerd. 
In het derde hoofdstuk wordt de problematiek van de “derdenwerking” van een 
contract aangesneden. Vooreerst wordt het derdenbeding bestudeerd, dat een ex-
pliciete uitzondering vormt op de contractrelativiteit en het mogelijk maakt om 
een derde te begunstigen bij overeenkomst. Ten tweede wordt de aansprakelijk-
heid jegens een nauw betrokken derde onder de loep genomen. Dit verwijst naar 
situaties waarbij een derde geen partij is bij de overeenkomst, maar evenmin als 
“echte” derde gezien kan worden en de mogelijkheid om zich te stoelen op een be-
staande contractuele relatie om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen. Het 
is niet ondenkbaar dat een contractueel rookverbod wordt opgelegd aan een ruime 
groep van personen, bijvoorbeeld in een voetbalstadion. Het is dan mogelijk dat de 
niet-rokende supporter zich richt tot de voetbalclub wanneer hij ziet dat een andere 
supporter het rookverbod aan zijn laars lapt. Tot slot worden de principes van de 
aansprakelijkheid van en voor hulppersonen uiteengezet. Daarbij wordt de vraag 
behandeld of de opdrachtgever een hulppersoon kan aanspreken die een contrac-
tueel rookverbod/beperking schendt dat in se geldt tussen de opdrachtgever en de 
aansteller van de hulppersoon.26

14. Arbeidsrecht. Vooreerst wordt het huidige rookverbod op het werk besproken. 
In de eerste plaats betreft dit het verbod in het vierde hoofdstuk van de rookwet 
van 2009. Daarnaast worden ook de uitzonderingen op deze rookwetging bespro-
ken. Met name is de toepassing van het verbod in de rookwet uitgesloten indien 
de arbeidsplaats een privéwoning of de als private vertrekken te beschouwen ge-
sloten plaatsen van alle instellingen van maatschappelijke dienstverlening en van 
de gevangenissen betreft. Ook de voormalige (afgeschafte) uitzondering voor 
drankgelegenheden en kansspelinrichtingen wordt besproken gezien dit een inte-
ressant voorbeeld kan zijn voor de uiteindelijke afschaffing van de overblijvende 
uitzonderingen. In het tweede hoofdstuk werkt deze bijdrage enkele ankerpunten 
uit, waarin juridisch steun kan worden gevonden om het rookverbod toch te kunnen 
afdwingen in de situaties die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van hoofd-
stuk vier van de rookwet. Deze ankerpunten betreffen de welzijnswet (algemeen), 
het gezondheidstoezicht (KB 28 mei 2003), het preventiebeleid inzake alcohol en 
drugs (cao nr. 100), psychosociale risico’s op het werk (onderdeel welzijnswet), 
art. 16 arbeidsovereenkomstenwet (in combinatie met de goede trouw-verplichting 
uit art. 1143, lid 3 BW) en het arbeidsrechtelijke begrip ‘redelijke aanpassing’. 
Al deze ankerpunten bieden interessante mogelijkheden ter bestrijding van het ro-
ken op het werk, zelfs indien de arbeidsplaats uitgesloten is van de rookwet. In 
het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijke beperking van een wettelijk 
rookverbod (of de uitbreiding van dat verbod tot de uitgesloten situaties) door het 
recht op de bescherming van het privéleven. Hierbij zijn de rechtvaardigingsvoor-
waarden voor de beperking van dat recht belangrijk, vooral de proportionaliteitseis 
komt in het gedrang. In het vierde hoofdstuk wordt gekeken naar de wijze waarop 

26. S. Stijns, E. Coutteel en S. Demeyere, “Het contractenrecht als piste voor een veelzijdige uitbrei-
ding van het rookverbod” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch 
onderzoek, casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse.
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de werkgever zijn recht op gezagsuitoefening kan gebruiken om een intern rook-
verbod (dat eventueel verder kan gaan dan het wettelijk rookverbod) in te stellen 
voor de onderneming. Hierbij worden ook de pistes van het Comité voor Preven-
tie en Bescherming op het Werk en het arbeidsreglement onderzocht. Ten slotte 
wordt in het vijfde hoofdstuk kort ingegaan op de functie en bevoegdheden van de 
preventieadviseur.27

15. Criminologische reflecties. Dit deelrapport bekijkt de onderzoeksvraag naar 
de (on)mogelijkheden tot uitbreiding van het rookverbod vanuit een criminologi-
sche bril. Twee thema’s worden belicht, zijnde (1) de haalbaarheid van een uitbrei-
ding van het rookverbod en meer in het bijzonder het rookverbod in privéruimtes 
in het bijzijn van (minderjarige) kinderen, en (2) de wenselijkheid van dergelijke 
uitbreiding van het rookverbod. In tegenstelling tot de andere delen in dit onder-
zoekrapport worden de thema’s die in dit deel aan bod zullen komen niet vanuit een 
of ander rechtsdomein belicht en juridisch geanalyseerd. Het gaat daarentegen om 
argumenten en bedenkingen met betrekking tot de haalbaarheid en wenselijkheid 
van een uitbreiding van het rookverbod ingegeven vanuit een sociaal-wetenschap-
pelijke en criminologische analyse.28 

16. Consumenten- en economisch recht. In deze bijdrage gaat de auteur na of de 
huidige nationale, supra- en internationale wetgeving toelaat om het actuele verbod 
op reclame voor tabaksproducten (nog) uit te breiden en of het bovendien mogelijk 
en wenselijk is om deze maatregelen af te dwingen via bestaande of nieuwe juri-
dische instrumenten. In een eerste hoofdstuk gaat de auteur in op de functie van 
reclame in het algemeen en op de ratio van reclamebeperkingen. Vervolgens geeft 
ze de huidige stand van zaken inzake tabaksreclame in België weer. Daarbij onder-
zoekt ze hoe ruim het principiële reclameverbod kan opgevat worden en hoe res-
trictief de uitzonderingen geïnterpreteerd kunnen worden. In een derde hoofdstuk 
toetst de auteur het Belgisch recht aan de Richtlijn 2014/40/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, 
de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrek-
king van Richtlijn 2001/37/EU die tegen 20 mei 2016 moet worden omgezet en 
aan Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 
2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring van ta-
baksproducten. Daarbij gaat voornamelijk aandacht naar de vraag of de bepalingen 
inzake reclame, etikettering en presentatie en distributie en aflevering maximaal 
geharmoniseerd zijn; of de Lidstaten daarentegen nog verdergaande maatregelen 

27. F. Hendrickx en P. Pecinovsky, “De mogelijkheid en wenselijkheid van een uitbreiding van het 
rookverbod op de werkplaats” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? 
Juridisch onderzoek, casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse.

28. S. Pleysier, “Criminologische reflecties over de haalbaarheid en wenselijkheid van een uitbreiding 
van het rookverbod” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch 
onderzoek, casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse.
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ter bescherming van de gezondheid kunnen nemen, zoals het gebruik van plain 
packaging. In het laatste hoofdstuk van deze bijdrage bestudeert de auteur tot slot 
of er nog andere bepalingen of instrumenten van supra- en internationaal recht zijn 
die zich – in het geval dat de Europese tabaksrichtlijnen dit toelaten – verzetten 
tegen de aanname van verdergaande bescherming tegen tabaksreclame.29

IV.  Transversale lijnen

17. Geen algemeen rookverbod. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er al ver-
schillende stappen ondernomen zijn wat betreft de strijd tegen (passief) roken. We 
zijn geëvolueerd van een maatschappij waarbij roken als een vorm van “cool” werd 
beschouwd, naar een samenleving waar roken in het bijzijn van (kwetsbare) andere 
personen sociaal onaanvaardbaar is geworden.30 Hoewel steeds meer aandacht gaat 
naar de schadelijke gevolgen van passief roken en de bescherming van de volksge-
zondheid, schetst het rapport de redenen waarom de bestaande instrumenten (nog) 
niet kunnen dienen als grondslag voor een algemeen rookverbod. Toch betekent 
dit geen vrijbrief voor de roker. Het rapport toont aan hoe de afweging tussen het 
recht op gezondheid van de niet-roker en het recht op zelfbeschikking (privéleven) 
van de roker kan gebeuren en hoe die afweging een specifiek rookverbod kan ver-
antwoorden in beschermenswaardige situaties. Onder een algemeen rookverbod 
verstaan we regelgeving die roken in zijn geheel verbiedt. Met een specifiek rook-
verbod doelen we op regelgeving die roken in een bepaald of afgebakend toepas-
singsgebied verbiedt. In deze zin is de bestaande anti-rookwetgeving dus een vorm 
van een specifiek rookverbod. De zoektocht naar bijkomende anti-rookinstrumen-
ten leidt bovendien tot het definiëren van een derde categorie van beperkingen, 
met name diegene die we hier als een situatiegebonden of individueel rookverbod 
bestempelen. Deze vorm van een rookverbod is beperkter dan een specifiek rook-
verbod (dat bijvoorbeeld roken verbiedt op openbare plaatsen die voor het publiek 
toegankelijk zijn). Het betreft hier namelijk een rookverbod/-beperking dat gericht 
is op een specifieke en individuele casus. 

18. Situatiegebonden rookverbod verantwoordbaar. Hoewel het onderzoeksrap-
port aantoont dat werken met totale verboden momenteel niet wenselijk is, erkent 
het dus dat bepaalde omstandigheden een stringent (wetgevend) optreden verant-
woorden. Er zijn impulsen nodig om de bestaande instrumenten beter te benutten 
en om bijkomende pistes te creëren. Schrijnende situaties, zoals bijvoorbeeld een 
minderjarige in de besloten ruimte van de auto, een zwangere poetshulp die werkt 
in een rokerige privéwoning en een gevangene in een doorrookte cel, nopen ertoe 
om toch strenger op te treden. Het huidige rechtsbestel biedt een beperkt aantal 

29. E. Syx, “Reclamebeperkingen als instrument ter bestrijding van tabaksgebruik” in I. Samoy en 
E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & aanbevelingen, 
Leuven, Acco, 2016, ter perse.

30. R. Blanpain, Passief roken. De zachte moordenaar…., Leuven, Van Halewyck, 2003, 21.
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instrumenten die in deze extreme situaties kunnen worden ingezet maar, zoals ho-
ger reeds werd aangehaald, moet er soms een stap verder gezet durven worden wat 
betreft bepaalde categorieën van kwetsbare personen. Dergelijke kwetsbare perso-
nen zijn bijvoorbeeld minderjarigen die niet kiezen waar ze zich bevinden en zich 
daarom moeilijk kunnen onttrekken aan een blootstelling aan passief roken, waar 
ze bovendien meer vatbaar voor zijn. Het instellen van een specifiek rookverbod 
in de (privé-)wagen wanneer minderjarige kinderen zich in de auto bevinden, kan 
een eerste stap zijn. Voorbeelden uit het buitenland tonen alvast aan dat er maat-
schappelijk draagvlak is om dergelijke maatregel aan te nemen.31 Zoals gezegd zijn 
kinderen kwetsbaar omdat ze zich vaak moeilijk kunnen onttrekken aan een bloot-
stelling aan passief roken. Deze overweging, in combinatie met de vaststelling dat 
een auto een erg besloten en vaak weinig verluchte ruimte uitmaakt en kinderen 
bijzonder gevoelig zijn voor de gevolgen van passief roken32, bewegen ertoe om in 
dit geval wel te besluiten tot de wenselijkheid om een bijkomend specifiek rook-
verbod in te stellen.

19. Open normen nopen tot situatiegebonden rookverbod. Daarnaast gaat er 
in het onderzoeksrapport aandacht uit naar de open normen, zoals deze van de 
bonus pater familias in het aansprakelijkheidsrecht en naar bestaande bepalingen 
die zich, in specifieke omstandigheden, lenen tot een toepassing in de context van 
passief roken.

Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een persoon die een sigaret opsteekt in de nabij-
heid van de schoolpoort van een lagere school op het ogenblik dat alle kinderen 
de school verlaten, handelt in strijd met de algemene zorgvuldigheidsnorm omdat 
hij daarbij de kinderen blootstelt aan passief roken. De kinderen kunnen worden 
gezien als kwetsbare personen, omdat zij hun wens om niet met rooklucht in aan-
raking te komen niet kunnen afdwingen ten aanzien van een volwassene en zij 
bovendien vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen. De 
situatie is anders wanneer de ouders, nadat alle kinderen in het schoolgebouw zijn, 
nog even blijven napraten op de stoep. Daar kan men vermoeden dat de andere 
ouders zich kunnen verzetten tegen het rookgedrag van één van de ouders, of in het 
ergste geval, zich kunnen verwijderen van de rooklucht. 

Een volgende illustratie dat de algemene zorgvuldigheidsnorm toch kan beteke-
nen dat een persoon zich moet onthouden van roken in het bijzijn van een ander 
vormt de casus van het prematuurtje. Een peuter heeft een zwakke gezondheid ten 
gevolge van een premature geboorte. De ouders zijn gescheiden en, op basis van 
een verblijfsregeling, gaat het kind gedurende bepaalde weekends naar zijn vader. 
De moeder stelt vast dat het kind steeds terugkomt geurend naar sigarettenrook en 

31. In Frankrijk, Engeland en Wales werd reeds specifieke wetgeving aangenomen die roken verbiedt 
in aanwezigheid van minderjarige kinderen. In deze drie landen wordt daarvoor de leeftijdsgrens 
van 18 jaar gehanteerd. In eigen land kennen we nog geen dergelijk rookverbod in de auto.

32. Zo is het lichaam van kinderen nog volop in ontplooiing (bv. ontwikkeling longblaasjes en verster-
king immuunsysteem). 
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ondervindt dat hij zware luchtweginfecties ontwikkelt na een aantal verblijven bij 
vader. Een vader die zijn peuter, met zwakke gezondheid, blootstelt aan voortdu-
rende sigarettenrook tijdens diens weekendverblijf, schendt de algemene zorgvul-
digheidsnorm. Een normaal, zorgvuldig en vooruitziend persoon zou in de gegeven 
omstandigheden zorgen voor een rookvrije omgeving voor de peuter gedurende 
diens verblijf. Dit betekent dat de vader niet alleen zelf moet vermijden om te roken 
in het bijzijn van het kind, maar ook zijn familie en bezoekers moet aansporen om 
op andere plaatsen dan in de nabijheid van de peuter zijn sigaret op te steken. 

20. Overheid: positieve en negatieve verplichtingen. Wat de rol van de overheid 
betreft die geen passieve houding mag aannemen wanneer de gezondheid en het 
gezond leefmilieu van haar bevolking in het gedrang komt, schetst het rapport dat 
ook hier andere (grond)rechten meespelen, en dan met name het recht op privacy 
en zelfbeschikking van de roker. Het betreft een delicate evenwichtsoefening tus-
sen de diverse rechten en belangen, die de overheidsverplichtingen inkleuren en die 
nopen tot een genuanceerd antwoord. In dit verband worden eveneens de verplich-
tingen van de overheid aangestipt op vlak van regulering van reclame voor tabak 
en tabaksproducten. 

21. Aanbevelingen. Vanuit deze inzichten formuleert het onderzoeksrapport een 
reeks concrete aanbevelingen, opgesteld en geordend op basis van de onderschei-
den actoren die meespelen in de strijd tegen passief roken (wetgever en rechts-
praktijk; rechtsleer; overheid; belangenverenigingen; contractspartijen en private 
instellingen, zorgverleners en werkgevers). 

V. Casussen

22. In het rapport worden de onderzoeksresultaten geconcretiseerd door ze toe te 
passen op casussen waar het huidige rookverbod geen antwoord biedt: de supporter 
in het voetbalstadion, de zwangere poetshulp in een thuisomgeving waar gerookt 
wordt, de peuter met zwakke gezondheid van gescheiden ouders die tijdens het ver-
blijf bij een ouder wordt blootgesteld aan rook, de bewaker en medegevangene in 
een gevangenis, ouders die roken in de auto in het bijzijn van kinderen en rook uit 
het appartement van een nabuur. In deze bijdrage worden twee casussen uitgelicht. 

§1.  De supporter in het voetbalstadion33

23. Halfopen ruimtes niet gevat door de wet. De wet van 22 december 2009 stelt 
een algemeen rookverbod in op de gesloten plaatsen die voor het publiek toegan-
kelijk zijn. Artikel 2 definieert gesloten ruimtes als volgt: 

33. De beantwoording van deze casus is in belangrijke mate geïnspireerd op de bijdrage: S. Stijns, E. 
Coutteel en S. Demeyere, Het contractenrecht als piste voor een veelzijdige uitbreiding van het 
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“2° gesloten plaats: plaats door wanden afgesloten van de omgeving en voor-
zien van een plafond of zoldering;”

Hieruit volgt dat een voetbalstadion niet begrepen kan worden als een voor het 
publiek toegankelijke gesloten plaats, nu dit vaak bestaat uit een half-open dan wel 
een volledig open tribune en voetbalveld. Enkel in die gevallen waar de mogelijk-
heid bestaat om het voetbalstadion volledig te overdekken en dit ook werkelijk 
gebeurt, dringt het wettelijk rookverbod zich op. In alle andere gevallen biedt het 
wettelijk kader geen bescherming tegen gedwongen meeroken in of op de tribunes, 
evident wel wat betreft de gangen, wc’s, etc. Stel dat een voetbalstadion toch een 
rookverbod wil opleggen aan haar supporters en de bezoekers op alle plaatsen in 
haar (half-)open stadion. Is het mogelijk om een uitbreiding van het rookverbod af 
te dwingen in een voetbalstadion via bestaande juridische instrumenten en/of is de 
ontwikkeling van een nieuw juridisch instrument mogelijk en wenselijk?

24. Verhinderen van blootstelling: contractuele rookbeperking. Er kunnen een 
aantal maatregelen genomen worden om een blootstelling aan rooklucht in het sta-
dion te verhinderen. Zo kan de voetbalclub op contractuele basis een rookverbod 
afkondigen in haar stadion dat gerespecteerd moet worden door spelers en sup-
porters. Dit kan bereikt worden middels een opname in de algemene voorwaarden, 
dan wel in het inwendig reglement (of huishoudelijk reglement). Belangrijk is dat 
de algemene voorwaarden of het reglement, waarin het rookverbod is opgenomen, 
tegenwerpelijk worden gemaakt. Daarbij is een kennisname en aanvaarding voor-
afgaand aan de aankoop van het ticket of het abonnement door de supporter onont-
beerlijk.34 Het is dus onvoldoende om enkel signalisaties of logo’s met verbodste-
kens in het voetbalstadion te voorzien. Zij voldoen namelijk niet aan het vereiste 
van voorafgaande kennisgeving, nu de supporters er slechts geconfronteerd mee 
worden na het betreden van het stadion. Het meest voor de hand liggende is dat de 
algemene voorwaarden of het inwendig reglement ter kennis worden gebracht van 
de supporters door ze volledig af te drukken op de achterzijde van het ticket, met 
een duidelijke verwijzing ernaar op de voorzijde.35 

rookverbod” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, 
casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse.

34. J. Schraeyen (ed.), Algemene Voorwaarden, Brussel, Larcier, 2012, 11 en 20; P. Van Ommeslaghe, 
Traité de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 2013, 520; P. Cambie, Onrechtmatige bedingen, 
Brussel, Larcier, 2009, 113-114; L. Cornelis en I. Claeys, “De tegenstelbaarheid van algemene 
bankvoorwaarden en hun eenzijdige wijziging” in X., Algemene bankvoorwaarden, Brussel, Bruly-
ant, 2005, 78.

35. E. Pelgrims en S. Verbeke, “De toetsing door de rechter van algemene voorwaarden bij handels- 
en consumentencontracten” in S. Stijns en P. Wéry, Le juge et le contrat. De rol van de rechter in 
het contract, Brugge, die Keure, 2014, (189) 192; K. Vanderschot, “Instemming met algemene 
voorwaarden: kennisname- en aanvaardingsclausules” in S. Stijns en K. Vanderschot (eds.), 
Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, 
Intersentia, 2006, (1) 5-6; C.-A. Dumont de Chassart, “De tegenstelbaarheid van algemene voor-
waarden ‘off-line’” in S. Ongena (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, (1) 6; P. 
Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, 503.
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Het is eveneens mogelijk dat de voetbalclub de online aankoop van tickets en/
of abonnementen aanbiedt. Ook dan zal de voetbalclub in haar algemene voor-
waarden een rookverbod moeten opnemen en preciseren dat het stadion een rook-
vrije zone is. Via een hyperlink op haar pagina moet rechtstreeks toegang worden 
verschaft tot deze standaardvoorwaarden.36 Wanneer een voetbalfan een ticket wil 
bestellen, krijgt deze te lezen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn 
en de hyperlink te zien. Vervolgens wordt gevraagd om zich akkoord te verklaren 
met de algemene voorwaarden.37 Het kan aangewezen zijn voor de voetbalclub 
om het rookverbod bijvoorbeeld in het vet aan te duiden in haar algemene voor-
waarden wanneer zij vermoedt dat vele van haar fans dit als een grote verandering 
aanschouwen. Na het plaatsen van de bestelling voor de tickets, wordt vervolgens 
een e-mail toegestuurd aan de koper waarin de algemene voorwaarden nogmaals 
vervat zitten.38 Opteert de club voor de opname van het rookverbod in haar in-
wendig reglement, dan moet het bestaan en de inhoud van dit reglement duidelijk 
onderstreept worden. Het is mogelijk om in de algemene voorwaarden een ver-
wijzing op te nemen naar het inwendig reglement. Om te voldoen aan het vereiste 
van beschikbaarheid, zichtbaarheid en duidelijkheid inzake kennisname, is het dan 
wel aan te raden om te werken in twee stappen. Zo krijgt de consument eerst een 
scherm te zien met de volledige algemene voorwaarden (best via een pop up of via 
een hyperlink die bevestiging van kennisname en aanvaarding vraagt). Vervolgens 
kan bijvoorbeeld in het vet worden aangemerkt dat de regels van het inwendig 
reglement eveneens van toepassing zijn op de contractuele relatie. Dit reglement 
wordt dan via een pop up ter kennis gebracht van de consument. Hoewel deze wijze 
misschien omslachtig lijkt, biedt zij de grootste zekerheid inzake een redelijke mo-
gelijkheid tot kennisname en aanvaarding van het inwendig reglement, en aldus 
het rookverbod. 

25. Opname in gedragscode. Om niet enkel beroep te moeten doen op verbodsbe-
palingen en op een ‘positievere’ wijze de strijd tegen passief roken aan te binden, 
kan de voetbalclub tevens in de gedragscode stipuleren dat roken niet thuishoort 
in het stadion. Zowel de spelers, als de supporters moeten verklaren zich hiernaar 
te schikken. Voor de tegenstelbaarheid van dergelijke gedragscode moet opnieuw 
voldaan zijn aan het vereiste van kennisname en aanvaarding. Dit kan ofwel door 
de gedragscode op afzonderlijke wijze over te maken en te laten ondertekenen, dan 

36. A. Geldhof en M. Hoebeeck, “Toetredingscontracten en algemene contractsvoorwaarden” in X. 
Bijzondere overeenkomsten: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, afl. 84, Ant-
werpen, Kluwer, 2010, (189) 192; R. Steennot, “Bescherming van de consument bij overeenkom-
sten op afstand” in X., Praktijkboek Recht en Internet, Brugge, Vanden Broele, 2010, 14; K. De 
Vulder en D. Rombouts, “De elektronische algemene voorwaarden en hun tegenstelbaarheid” in 
S. Ongena (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, (31) 33; P. Van Eecke en E. 
Verbrugge, “De elektronische overeenkomst” in X., Recht en elektronische handel, Gent, Larcier, 
2011, (204) 207-208; Y. Poullet, “Contrats électroniques et théorie générale des contrats” in X., 
Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (467) 470.

37. J. Schraeyen (ed.), Algemene Voorwaarden, Brussel, Larcier, 2012, 26-27.
38. K. De Vulder en D. Rombouts, “De elektronische algemene voorwaarden en hun tegenstelbaar-

heid” in S. Ongena (ed.), Algemene voorwaarden, Mechelen, Kluwer, 2006, (31) 33; J. Schraeyen 
(ed.), Algemene Voorwaarden, Brussel, Larcier, 2012, 47-48.
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wel door hem uitdrukkelijk van toepassing te verklaren op de contractuele relatie 
in de algemene voorwaarden. In dit laatste geval moet minstens de mogelijkheid 
geboden worden om kennis te nemen van de gedragscode.39 

26. Derdenbeding. Een voetbalclub (of de verkoper van de tickets) heeft een con-
tract met elke supporter in het stadion door de ticketverkoop. In dat contract kan 
de club een rookverbod opnemen en door middel van een beding ten gunste van 
alle andere aanwezige supporters (een derdenbeding) hen het recht geven om dit 
rookverbod zelf af te dwingen ten aanzien van een rokende supporter.40 

27. Onder de aandacht brengen. Het komt erop aan om voetbalclubs, en meer 
algemeen contractspartijen, te sensibiliseren over de mogelijkheid tot een opname 
van een rookbeperking in hun contract. In de voetbalwereld zijn bijvoorbeeld Club 
Brugge, Anderlecht en Gent overgegaan tot dergelijke maatregel. Andere inspire-
rende voorbeelden uit het buitenland zijn: Manchester United (2004), Ajax (2008), 
FC Barcelona (2012), VFL Wolfsburg (2013), Juventus (2014), Paris Saint-Ger-
main (2014). Ook de UEFA gaat voor een rookvrij EK in Frankrijk in 2016, net 
zoals dit al het geval is sinds 2012.

28. Afdwinging van een contractueel rookverbod door club. Wanneer een rook-
verbod contractueel bedongen is, zal het maar zelden voorkomen dat een indi-
viduele supporter een rechtsvordering instelt tegen een andere supporter of haar 
club. Het is veel realistischer dat de club zelf haar rookverbod afdwingt. Zo is het 
mogelijk dat zij bepaalt dat een steward die een supporter – in weerwil van een con-
tractueel rookverbod – betrapt op roken in het stadion, naar buiten kan escorteren. 
Bij een herhaaldelijke overtreding van het rookverbod kan eventueel een (beperkt) 
stadionverbod worden uitgesproken.41 Wanneer bovendien een schadebeding ge-
koppeld werd aan de miskenning van dit rookverbod, dan kan er bij een effectieve 
schending aanspraak gemaakt worden op het vooraf bepaalde bedrag. 

39. Zo werd er in de bankenwereld een gedragscode aangenomen op initiatief van de Belgische Associ-
atie van banken, die bepaalde verplichtingen en gedragsregels oplegt aan de banken en haar cliën-
ten. Zij wordt gekwalificeerd als een eenzijdige wilsuiting die juridische gevolgen teweegbrengt. 
Het is echter zo dat vele banken minstens een verwijzing naar de gedragscode hebben opgenomen 
in hun algemene voorwaarden teneinde de gedragscode tegenstelbaar te maken aan haar cliënten. 
Zie hiervoor: A. Willems, “Conditions générales bancaires (quelques observations en début de 
millénaire)” in X., Algemene bankvoorwaarden, Brussel, Brulyant, 2005, (15) 38-46. Zie ook: Ant-
werpen 12 januari 2006, Bank Fin.R. 2006, 91-93. 

40. S. Stijns, Leerboek Verbintenissenrecht, Boek 1, Brugge, die Keure, 2005, 241, nr. 336.
41. Zie ter illustratie: de effectieve afdwinging van het rookverbond in Ghelamco: De Standaard, 

“Rookverbod Ghelamco leidt tot files aan ingang”, 18 augustus 2015, http://www.standaard.be/cnt/
dmf20150817_01822151 . 
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§2.  Rook uit het appartement van een nabuur42

29. Privéruimten niet gevat door wet. Het toepassingsgebied van de wet van 22 
december 2009 strekt zich niet uit tot privéruimten en laat zich derhalve niet uit 
over mogelijke overlast uit de woning of het appartement van een nabuur. Is het 
mogelijk om een uitbreiding van het rookverbod af te dwingen wanneer men stee-
vast hinder ondervindt van een rokende nabuur via bestaande juridische instru-
menten en/of is de ontwikkeling van een nieuw juridisch instrument mogelijk en 
wenselijk?

30. Contractuele rookbeperking. Hoewel de private (huur)woning nog niet gevat 
wordt door het rookverbod, kan het contract toch een verdergaande rookbeper-
king stipuleren. In principe kan een contractant-roker namelijk afstand doen van 
zijn recht op zelfbeschikking door een contractueel beding te aanvaarden met een 
rookverbod of –beperking.43 De afstand moet evenwel ondubbelzinnig en vrij van 
enige dwang gebeuren.44 Bovendien kan het nooit gaan om een volledige afstand. 
Zij dient in tijd en ruimte beperkt te worden.45 In het kader van een overeenkomst 
komt dit niet als problematisch voor, gezien het prijsgeven van een recht dan kadert 
in een specifieke (contractuele) context en derhalve geen aanleiding geeft tot een 
absolute afstand van het grondrecht.

Contractanten die een relatief rookverbod bedingen kunnen best meteen voorzien 
in een schadebeding voor het geval van miskenning van dat beding in de toekomst. 

31. Modelclausule. Er zijn heel wat modelhuurovereenkomsten in omloop, waarin 
een aantal typische bedingen zijn opgenomen teneinde zowel verhuurder als huur-
der te beschermen tegen toekomstige problemen en ongemakken. Het komt er dus 
op aan om de mogelijkheid om een rookverbod of rookbeperking op te nemen in 
een huurovereenkomst meer onder de aandacht te brengen, zodat het op termijn 
kan uitgroeien tot een standaardbeding. 

32. Aanvulling van de overeenkomst. Bepaalt de huurovereenkomst niets over 
roken, dan betekent dit nog niet dat er geen rookverbod kan worden weerhouden. 

42. De beantwoording van deze casus is in belangrijke mate geïnspireerd op de bijdrage: S. Stijns, E. 
Coutteel en S. Demeyere, Het contractenrecht als piste voor een veelzijdige uitbreiding van het 
rookverbod” in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, 
casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse en de bijdrage: I. Samoy en E. Cout-
teel, “De rol van het aansprakelijkheidsrecht voor een veelzijdige uitbreiding van het rookverbod” 
in I. Samoy en E. Coutteel (eds.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & 
aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, ter perse.

43. J. Vande Lanotte en Y. Haeck, Handboek EVRM. Deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2005, 151-152; 
P. Frumer, La renonciation aux droits et libertés: la convention européenne des droits de l’homme 
à l’épreuve de la volonté individuelle, Brussel, Bruylant, 2001, 355.

44. N. Van Leuven, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contracten-
recht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 337-340. 

45. N. Van Leuven, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contracten-
recht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 380.
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Krachtens artikel 1135 BW worden contracten, volgens hun aard, aangevuld door 
de wet, de gebruiken en de billijkheid. Dit betekent dat de bepalingen die de bij-
zondere overeenkomsten regelen, zoals de bepalingen inzake huur, de uitdrukkelijk 
overeengekomen verbintenissen aanvullen. Wat betreft huurzaken is voornamelijk 
de verplichting voor de verhuurder om rustig genot te verschaffen van belang in de 
rookcontext (art. 1719, 3° BW). De rechter zou kunnen oordelen dat de rookhinder 
van de buur een feitelijke stoornis is van het rustig genot dat de verhuurder aan 
de huurder moet verschaffen. Het is eveneens denkbaar dat het huurcontract een 
rustige en gezonde huuromgeving belooft, zonder uitdrukkelijk te spreken over een 
rookvrije omgeving. In dit geval kan de rechter op grond van een aanvulling van 
de overeenkomst besluiten dat er in dit specifieke geval wel een rookbeperking of 
–verbod moet worden weerhouden. 

33. Burenhinder. Een andere piste vormt de leer van de burenhinder (grondslag: 
artikel 544 BW). Op grond hiervan mag de ene buur de andere geen bovenmatige 
hinder aandoen, ook als het veroorzaken van die hinder geen fout is in de zin van 
artikel 1382 BW. Als een buur bovenmatige hinder ondervindt die toerekenbaar is 
aan een andere buur, heeft die recht op een passende en billijke compensatie ten-
einde het evenwicht te herstellen. De rechter kan een hinderverwekkende activiteit 
moduleren. Hij zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat er niet meer op een bepaalde 
plaats mag worden gerookt, dat er slechts enkele sigaretten per dag mogen worden 
gerookt op het balkon, …46 

Besluit

34. Geen zwart-wit antwoord. De mentaliteit is nog niet zodanig gewijzigd dat er 
momenteel gesproken kan worden van een algemene verplichting tot niet-roken in 
het bijzijn van een ander. Wij sluiten evenwel niet uit dat het antwoord in de toe-
komst (bijvoorbeeld over een tijdspanne van twintig jaar) anders luidt. Veel hangt 
af van de vraag hoe wij in de maatschappij kijken naar het concept van roken en de 
blootstelling aan rooklucht. Het is duidelijk dat hier reeds een grote verschuiving 
waarneembaar is. Door de groeiende bewustwording en de wettelijke verankering 
is de sigaret op bepaalde plaatsen gebannen. Mensen zijn daardoor mondiger ge-
worden en durven steeds meer op hun recht op een rookvrije omgeving aan te 
dringen. Hoewel we nog niet klaar zijn voor een algemeen rookverbod, leent het 
recht zich wel tot het bereiken van “situatiegebonden of individuele” rookverbo-
den in bepaalde (extreme) omstandigheden. Algemeen werd vastgesteld dat deze 
instrumenten nog te weinig geëxploreerd en gekend zijn. Er is dus zeker nog ruimte 
voor optimalisatie. Een tastbaar voorbeeld vormt bijvoorbeeld de inzetbaarheid 
van contractuele rookverboden en de leer van burenhinder in de strijd tegen passief 
meeroken. 

46. BGH 16 januari 2015, V ZR 110/14. 
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Er is breaking news: “de aarde is nog steeds rond en hard maar de wereld is vlak 
en vloeibaar.” 

De wereld is ons dorp geworden. In ons werelddorp wonen 7,3 miljard mensen en 
wellicht aan het eind van de eeuw 10 miljard. Nooit waren hun onderlinge nabij-
heid, bijna ubiquiteit, connectiviteit, mededeelbaarheid, ogenblikkelijkheid, door-
zichtigheid en openbaarheid zo groot. Dank zij de digitale revolutie en de door-
braak van een nieuwe fase in de evolutie van de homo sapiens.

Dat dit niet meteen leidt tot het ontstaan van een wereldwijd aards paradijs is evi-
dent. Ook al zijn er geen wereldoorlogen meer op de planeet sinds nagenoeg 70 
jaar en treft de armoede vandaag de dag nog maar 25% van de wereldbevolking 
tegenover 50% een aantal decennia geleden, toch is er nog veel pijn en smart en 
verdriet in het werelddorp. Vooral omdat door het stijgen van de wereldbevolking 
het aantal sukkelaars in absolute cijfers is toegenomen in het werelddorp, dat ik 
graag omdoop tot Globalistan. Voor de optimisten gaat het om de geboortepijnen 
van het ontstaan van een wereldomvattende wereldgemeenschap, waar de rechten 
van de mens zullen worden geëerbiedigd en welvaart en welzijn zullen worden 
gepromoot. Voor de pessimisten leven we vrij onbewust op een vulkaan en is de 
menselijke wereldgemeenschap bedreigd met ondergang. In de oude geschiedenis 
van de aarde – ongeveer 3,5 miljard jaar – is het leven op de planeet reeds vijfmaal 
bijna het slachtoffer geworden van algemene extinctie, lees: uitroeiing. Is een zesde 
maal in aantocht? Het is onbetwistbaar dat een soort existentiële bestaansangst en 
kwellende vragen over het to be or not to be heel veel mensen overvallen die dan 
vertwijfeld uitroepen: “met mij gaat het goed maar met ons gaat het slecht.”

Zowel optimisme als pessimisme zijn slechte raadgevers. Een optimist is vaak een 
slecht geïnformeerde pessimist en komt wat naïef over. En een pessimist is niet zel-
den ontredderd en terneergedrukt en nog enkele in staat het hoofd te laten hangen 
op het ogenblik dat hij het hoofd moet bieden. De enige toekomstgerichte houding 
is dan ook het meliorisme, dit is de daadkrachtige overtuiging dat mensen en din-
gen verbeterbaar zijn, dat crisissen uitdagingen zijn, dat we in de moeilijkheden de 
mogelijkheden moeten opsporen en niet in de mogelijkheden alleen de moeilijk-
heden moeten ontdekken. Meliorisme, zeker in een democratie waarin het tot niets 
dient alleen gelijk te hebben maar men best van een meerderheid gelijk krijgt, is 
het belangrijk de moeilijkheden, de problemen, de uitdagingen duidelijk te identi-
ficeren. Daarbij zal blijken dat veel uitdagingen en problemen een internationale en 
steeds meer en meer een wereldwijde gemeenschappelijke aanpak vereisen en dus 
stappen in de richting van world governance. Overigens kan worden opgemerkt dat 
paradoxaal genoeg de meest dringende problemen vaak ook de lange termijn pro-
blemen zijn. En dat plaatst de democratieën van het westerse type voor een aarts-
moeilijke opdracht: de politici en de kiezers ervan te overtuigen dat zij verder moe-
ten zien dan de datum van de eerstvolgende verkiezingen. Politieke myopie wordt 
al te vaak verpakt in aardig ogend populisme en andere vormen van demagogie.
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De lijst van de op ons afkomende uitdagingen is bijzonder lang een uitgestrekt. 
Hieronder volgt een poging tot samenvatting.

I.  De demografische uitdaging. 

De demografische uitdaging wordt bijzonder acuut. In het einde van de 21e eeuw 
wordt de aarde bewoond door ongeveer 10 miljard mensen. Ten tijden van Je-
zus Christus leefden er op aarde 300 miljoen personen. Aan het begin van de 20e 
eeuw telde de planeet 2 miljard inwoners. Het is vooral in zwart Afrika dat de 
bevolkingsexplosie zich zal voordoen terwijl ook in Azië de bevolking verder blijft 
groeien, vooral nu blijkt dat China het één-kind-per-koppel-beleid heeft opgege-
ven. De stijging van de wereldbevolking is op zich een succes, want het fenomeen 
wijst op een algemene stijging van de levensstandaard en de welvaart en ook op de 
prestaties van de geneeskunde bij de bestrijding van ziekten en bij het verlengen 
van de levensduur. Tegelijkertijd leidt de demografische expansie op de aarde ook 
tot grote verschuivingen ten nadele van de blanke wereld. Vooral Europa heeft te 
kampen met een fertiliteitsgraad die gezakt is beneden 2 wat voor gevolg heeft dat 
koppels blijkbaar niet meer in staat zijn om het bevolkingspeil in stand te houden. 
Vooral Duitsland maar ook de meeste andere Europese landen worden getroffen 
door een krimpen van hun autochtone bevolking. Deze situatie leidt tot immigra-
tienoodzaak, vooral als men de welvaartsstaat in Europa financieel wil in stand 
houden. Volgens een vertrouwelijk verslag van de Europese Commissie zouden in 
de Europese Unie tegen het jaar 2050 tenminste 50 miljoen immigranten moeten 
worden opgenomen. Dit stelt evenwel een kolossaal maatschappelijk probleem (zie 
verder). De wereldwijde bevolkingsdruk creëert inmiddels nieuwe schaarsten on-
der meer wat betreft de beschikbare voeding en drinkbaar water en heeft ook voor 
gevolg dat het wereldwijde energieverbruik in aanzienlijke mate zal toenemen.

II.  De klimaatverandering.

De demografische expansie, gepaard gaande met een toenemend energiegebruik en 
een wereldwijde industrialisatie en economische ontwikkeling, zetten het milieu 
en het klimaat onder zware druk. De emissie van broeikasgassen en de opwarming 
van het klimaat zijn hiervan het meest beangstigend gevolg. De klimaatconferentie 
die in Parijs plaatsvond in de maand november 2015 heeft enig positief perspectief 
geopend wat betreft een wereldwijd gemeenschappelijk beleid, gericht op het be-
heersen van de CO2-lozingen en de ontwikkeling van alternatieve of hernieuwbare 
energieën. Niet alleen zuinig en schoon energieverbruik maar ook het promoten 
van vernieuwende zo niet revolutionaire technologische doorbraken lijken van es-
sentieel belang om de toekomst van de mensheid veilig te stellen. Een voortge-
zette opwarming met bijhorende overstromingen en orkanen kan ook grote delen 
van bepaalde regio’s onbewoonbaar maken. Daardoor zullen, naast economische, 
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politieke en oorlogsvluchtelingen ook nog eens klimaatvluchtelingen aanzienlij-
ke migratiestromen versterken. Het aanwenden van alternatieve energieën, zoals 
wind-, waterkracht-, zonne- en geothermische energie en op langere termijn de 
ontwikkeling van de kernfusie zullen in toenemende mate de huidige oliemarkten 
verstoren en leiden tot prijsdalingen. Die zullen een negatieve invloed hebben op 
landen die hun welvaart in grote mate hebben gebouwd op traditionele oliewinnin-
gen maar daarentegen de economische groei bevorderen in landen die beschikken 
over shale oil, zoals de Verenigde Staten van Amerika. 

III.  BINC

De aan de gang zijnde overweldigende wetenschappelijke en technologische revo-
luties kunnen en zullen ook aanzienlijk bijdragen aan het oplossen van de toekom-
stige uitdagingen, indien deze technologische doorbraken oordeelkundig worden 
gebruikt en daarbij de zogenaamde schaduwen van de vooruitgang – the shadows 
of progress – onder controle worden gehouden. De vloedgolf van uitvindingen en 
innovaties heb ik samengevat in een acroniem, namelijk BINC. 

De B verwijst naar de biogenetica, de biotechnologie en talrijke andere genees-
kundige doorbraken die de menselijke levensduur, die reeds tijdens de 20e eeuw 
met ongeveer 20 jaren is toegenomen, verder zullen verlengen tot gemiddeld 100 
eventueel 120 tijdens deze eeuw en 150 jaar tijdens de volgende eeuw. Dit is een 
revolutie met verregaande maatschappelijke gevolgen.

De hoofdletter I heeft te maken met de informatica en alle innovaties die zijn afge-
leid van het fabeltuig, computer genaamd, tot en met de robotica, de oprukkende 
digitalisering, de automatisering, het inter-reageren van gebruiksvoorwerpen – the 
internet of things – en natuurlijk de artificiële intelligentie. Daarbij worden science 
fictionachtige vooruitzichten geopend, met ook enige angst voor het moment waar-
op zou blijken dat de computer of zijn afstammelingen intelligenter zouden zijn 
geworden dan de homo sapiens. Dit cruciale moment wordt singulariteit genoemd.

De hoofdletter N in het acroniem is de eerste letter van nanotechnologie, dit is de 
kundigheid om in veel domeinen de schaal van gebruikte voorwerpen zodanig te 
verkleinen dat hun toepassingsgebied enorm wordt uitgebreid, zoals onder meer in 
de geneeskunde met de nanobots.

En ten slotte is er de hoofdletter C van cognitieve wetenschappen, die het steeds 
meer en meer mogelijk maken de laatste terra incognita op aarde te verkennen, te 
beheersen en ook te manipuleren, namelijk de menselijke hersenen. 

Al deze evoluties kunnen leiden tot het ontstaan van een nieuw type mens en 
een verdere fase in de ontwikkeling van de homo sapiens, met de zogenaamde 
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transhuman en op termijn misschien de post-human. Het spreekt vanzelf dat dit 
soort evolutie ook enorme ethische vragen doet rijzen.

IV.  Maatschappelijke aardbeving

Bovenstaande mutaties hebben enorme gevolgen voor het reilen en zeilen van de 
hedendaagse samenleving. Tot op zekere hoogte kan men stellen dat de grote po-
litieke en sociaaleconomische ideologieën, die de tweede helft van de 19e eeuw 
en de hele 20e eeuw hebben beheerst, namelijk het liberale kapitalisme en het col-
lectivistische socialisme en communisme in grote mate door de omstandigheden 
zijn achterhaald. 

Het marxistische communisme predikte de nationalisatie van de productiefacto-
ren – de fabrieken, de machines, de grondstoffen en zelfs het geld – teneinde de 
arbeiders en proletariërs te bevrijden van hun aliënerende lotsbestemming. Deze 
productiemiddelen zouden de status krijgen van Volkseigentum en gecontroleerd 
worden door het volk, lees door de communistische Partij. Deze methodiek werd 
na de Oktoberrevolutie in 1917 in de opgerichte Sovjet-Unie nauwgezet toegepast 
maar bleek vooral vanaf de jaren 60 en 70 in de 20e eeuw steeds meer negatieve 
effecten te sorteren en de vergelijking met onder meer de kapitalistische Verenigde 
Staten van Amerika en het vrije Westen niet langer te kunnen doorstaan. Bovendien 
deed zich een revolutionaire ontwikkeling voor, namelijk het ontstaan van de ken-
nismaatschappij gesteund op de computerkunde en de digitale communicatie- en 
informatietechnologieën. De informatica werd de belangrijkste productiefactor en 
aldus van vitaal belang bij het stimuleren van creativiteit en innovatie. Maar weldra 
bleek ook dat de kenniseconomische productiefactoren niet vatbaar zijn voor na-
tionalisatie en collectivisering, want gedematerialiseerd. Een algemeen fenomeen 
van decollectivisering deed en doet zich voor onder meer ook wat betreft de intel-
lectuele en industriële eigendom. Met als resultaat dat het socialistische en commu-
nistische recept van de nationalisatie en de onteigening van de productiefactoren 
niet langer toepasbaar is. 

Maar ook het liberale kapitalisme onderging de revolutionaire invloed van de derde 
industriële revolutie, gedreven door de computerkunde. De kennismaatschappij 
leidt niet enkel tot decollectivisering van de productiefactoren maar tegelijkertijd 
ook tot hun deprivatisering. Immers niets is nog privé, alles is onmiddellijk bekend 
wereldwijd en dit maakt de bescherming van de intellectuele en industriële eigen-
dom bijzonder moeilijk. Aldus wordt het kapitalisme, dat steunt op privé eigen-
dom, in zijn bestaanskern ondermijnd. Komt daarbij dat de algemene digitalisering 
ook de globalisering van de wereld sterk in de hand heeft gewerkt en dat markten 
in de meeste gevallen internationale, zo niet wereldmarkten zijn geworden, waarop 
zeer grote bedrijven opereren. Het gevolg is dat de concurrentie een strijd is ge-
worden van mondiale oligopolies en de wereldeconomie is gaan lijken op wat ik 
een ‘economic juassic’ park heb genoemd. De bedrijven die onder meer via fusies 
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almaar groter en machtiger worden, gedragen zich als de dinosaurussen van weleer. 
Bovendien ontstaan nieuwe fenomenen, zoals de disruptieve economie, waardoor 
de tussenpersonen op de markt, die vraag en aanbod met elkaar in contact moeten 
brengen, stilaan verdwijnen. Bank-en reisagentschappen sluiten hun deuren en de 
digitale handel via internet weegt op de bedrijvigheid van de kleinere winkelzaken. 
Ook leidt dit tot fenomenen als Uber en airBNB. Daarnaast ontwikkelt zich een 
circulaire economie, die probeert maximaal afval te recupereren en weer productief 
aan te wenden. Tegelijkertijd zijn werknemers steeds meer onderhevig aan een toe-
nemende druk om hun taken te diversifiëren – zij worden multitaskers – en te flexi-
biliseren, zowel inhoudelijk als ruimtelijk. Het statuut van loontrekkenden – het 
salariaat – wordt steeds meer vervangen door dat van zelfstandige, die in functie 
van de behoefte van de markt op onregelmatige wijze zal dienen te werken en zijn 
omschoolbare diensten aan te bieden.

V.  Het spin-effect

Al deze maatschappelijke omwentelingen hebben voor gevolg dat de toekomst 
voor veel mensen onvoorspelbaar is geworden en zij er zich moeilijk kunnen op 
voorbereiden. Aanpasbaarheid aan nieuwe situaties is vereist maar dit is zenuwslo-
pend en beangstigend. Risico is vervangen door onzekerheid, een bestaansonze-
kerheid die niet actuarieel kan worden becijferd. Aldus ontstaat het spineffect. De 
toekomst verschijnt als een grote zwarte spin, die heel wendbaar is omdat ze acht 
poten heeft – twee meer dan een gewoon insect – zodat haar gedrag onvoorspelbaar 
is. Veel politici kondigen verandering aan en eisen verandering. Maar de verande-
ring komt er so wie so. De waarheid is evenwel dat er goede veranderingen zijn 
maar ook slechte en gevaarlijke veranderingen voor het mens-zijn. Steeds meer en 
meer blijkt dat alle veranderingen die op ons afkomen, moeten worden beoordeeld 
en ingeschat en zo mogelijk omgezet in verbetering, maar dat is een ethische uitda-
ging, die dan weer andere vragen oproept. Wat is goed en wat kwaad voor de mens 
en wie bepaalt daarvan de inhoud en de draagwijdte?

VI.  Zoeken naar houvast

De aan de gang zijnde omwentelingen verwekken collectieve angstgevoelens, 
complexen, soms radeloosheid maar ook redeloosheid. Veel mensen voelen zich 
ankerlos, los geslagen en bedreigd. Er is nood aan een houvast. De elite verkondigt 
het evangelie van het werelddorp maar voor de gewone sterveling is het eigen dorp 
nog steeds de wereld, waar men nestwarmte vindt. Dit verklaart de hang naar eigen 
identiteit – ook al verwatert die steeds meer in een multiculturele samenleving – 
naar geborgenheid, naar bescherming, wat tot uiting komt in cultureel en econo-
misch protectionisme. Wat van buiten komt is verdacht. En op politiek vlak uit zich 
dit in groeiend nationalisme: “wat wij zelf doen, doen wij beter” en “eigen volk 
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eerst.” Dit zijn molenwiekende houdingen die voorbijgaan aan een onomkeerbare 
evolutie en vaak neerkomen op wanhoopsdaden en achterhoede gevechten.

De representatieve democratie heeft in toenemende mate af te rekenen met de iden-
titeitscrisis, de multiculturaliteit en de noodzaak de multiculturaliteit om te zetten in 
interculturaliteit. Populisme steekt de kop op en wordt gestimuleerd door het vluch-
telingenprobleem. De Europese Unie, waarvan de geleidelijke oprichting na de ver-
woestende tweede wereldoorlog kan worden beschouwd als een megagebeurtenis in 
de Europese geschiedenis, krijgt ook toenemende problemen. In veel landen wentelen 
nationale regeringen de schuld voor de niet opgeloste problemen af op de Europese 
Unie en eisen zij opnieuw meer soevereiniteit. Men denkt hierbij aan het stroomlijnen 
van de toevloed van vluchtelingen, de wijzigingen van de Schengen-akkoorden, de 
moeilijkheden met de europeanisering van het fiscaal en begrotingsbeleid, de aanpak 
van de financiële crisis. Griekenland is ternauwernood ontsnapt aan een Grexit, zelf 
het gevolg van de financiële crisis ontstaan in 2008. En in de nabije toekomst zullen 
de Britten moeten kiezen of ze al dan niet voorstander zijn van een Brexit. Bovendien 
heeft de Europese Unie steeds meer af te rekenen met een slome economische groei, 
met een gebrek aan speerpuntinnovaties en met allerlei vormen van multiculturele in-
tolerantie. De oorlogstoestand ontstaan in veel moslimlanden heeft een aanhoudende 
vluchtelingenstroom op gang gebracht die Europa ontredderd en leidt tot “sauve qui 
peut” acties van nationale regeringen waardoor de pijlers van de Europese integratie 
in gevaar worden gebracht, zoals het vrij verkeer van personen (Schengen). Elemen-
taire is dat rond de buitengrens van de 28 lidstaten van de unie een gemeenschappelijk 
immigratiebeleid wordt toegepast op een coherente manier en dat bovendien op een 
billijke wijze de lasten van het onthaal van de vluchtelingen zouden worden verdeeld. 
Maar dit gebeurt niet of alvast onvoldoende. Op het Europese continent mag dan wel 
vrede heersen. Tegelijkertijd heeft het assertieve beleid van de Russische president 
Poetin heel wat onrust verwekt in Oost-Europa en een diepe en gewelddadige crisis 
in Oekraïne in de hand gewerkt. En op de zuidelijke oever van de Middellandse Zee 
– ooit het Europese, – is de hoopgevende Arabische lente ontaardt in een tragische en 
barbaarse chaos.

VII.  Terrorisme: een wereldwijd conflict van een derde 
type

Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en de daaropvolgende explosie van de 
Sovjet-Unie, de implosie van het communisme en het einde van de koude oorlog 
werd vooral in academische kringen geconcludeerd dat een historische omwente-
ling had plaatsgevonden. De Amerikaanse politoloog Francis Fukuyama schreef 
een ophefmakend artikel gevolgd van een nog meer toonaangevend boek onder 
de titel “The end of history”, waarin hij aankondigde dat het Westerse blok, onder 
leiding van de Verenigde Staten van Amerika, niet alleen de koude oorlog had 
gewonnen maar ook definitief de voortreffelijkheid had aangetoond van de libe-
rale democratie en de vrije markteconomie. En stoorzender bij dit optimistische 
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geluid was het boek van Samuel Huntington: “The clash of civilisations” waarbij 
die voorspelde dat de 21e eeuw, na het verval van de klassieke oppositie tussen li-
beraalkapitalisme en collectivistisch socialisme, zou worden gekenmerkt door een 
groeiende strijd om het behoud van de eigen identiteit. Huntington kondigde aan 
dat religieuze, culturele en nationalistische tegenstellingen sterk zouden toenemen 
en zouden leiden tot scherpe conflicten, wereldwijd.

Tot op 9/11 2001 werd in de politiek correct denkende milieus de stelling van Hun-
tington afgedaan als zijnde nodeloos pessimistisch want totaal onjuist. Tegelijker-
tijd werd Fukuyama bejubeld als een helderziend orakel dat een rozige toekomst 
projecteerde.

Op 11 september 2001 zat ik in mijn kantoor te werken aan mijn computer en zoals 
meestal luisterde ik naar klassieke muziek op Canvas, toen de uitzending werd 
onderbroken door breaking news met de aankondiging van de aanslag op de Twin 
Towers in New York. De VRT nieuwsdienst belde mij onmiddellijk op met het 
verzoek naar de tv-studio te komen ten einde de gebeurtenissen te becommentari-
eren. Toen ik een half uurtje later in de studio werd geconfronteerd met de eerste 
verschrikkelijke beelden van de twee elkaar opvolgende passagiersvliegtuigen en 
hun penetratie in de exploderende torens, was ik meer dan aan de grond genageld. 
Spontaan riep ik uit: “dit is een derde wereldoorlog.”

Deze uitspraak werd me nadien in de media en het parlement zeer kwalijk genomen 
en ik werd beschuldigd van onnodige paniekzaaierij. 15 jaar later, dit is vandaag, 
lijkt steeds meer dat mijn uitspraak werkelijkheid is geworden. De bekende Vlaam-
se journalist en globetrotter in oorlogsgebieden Rudi Vranckx schrijft dit ook in 
zijn recente boek: ‘Oorlog om de geesten’, als hij met zoveel woorden verklaart dat 
Mark Eyskens gelijk had. 

Het wordt steeds duidelijker dat de spectaculaire en moordende aanslagen op New 
York en Washington van 11 september 2001 ook op die datum de XXIste eeuw 
hebben laten beginnen. Het macro-terrorisme, dat grensoverschrijdend en om het 
even wanneer en waar op de planeet toeslaat, gebruik maakt van zelfmoordcom-
mando’s en, indien het daartoe de gelegenheid krijgt, ook massavernietigingswa-
pens zou kunnen hanteren, heeft een totaal nieuwe geostrategische en -politieke 
situatie doen ontstaan. Sinds 9/11 en de daaropvolgende veelvuldige terroristische 
aanslagen heeft het internationale netwerkterrorisme bloedig toegeslagen in de hele 
wereld: in Syrië, Irak, Turkije, Jemen, Libië, Pakistan, Tunesië, Afghanistan, Indo-
nesië, de Filippijnen, Yemen, Koeweit, in de Perzische Golf, Rusland, de USA, 
Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en zelfs in België… Om te zwijgen van 
talrijke Afrikaanse landen en Arabische landen. Voordien kenden wij natuurlijk 
meer gelokaliseerde terroristische acties in Europa vanwege onder meer de Rote 
Armee fraction en de Cellules Communistes Combattantes. Het terrorisme van-
daag heeft zich echter wereldwijd verspreid en daagt de hele wereldgemeenschap 
uit, die bijzonder onwennig reageert op een nieuwsoortig ‘wereldconflict’, van een 
nieuwe aard en een andere soort.

Recht in Beweging 2016 PROEF 2.indd   539 22/02/2016   18:36:43



540

Maatschappelijke filosofie

De eerste wereldoorlog was een strijd tussen natiestaten en werd – op het gifgas 
na – uitgestreden met klassieke wapens, hoofdzakelijk op het Europese continent. 
De tweede wereldoorlog was een wereldwijd conflict tussen grote mogendheden en 
hun allianties, tussen de aangevallen democratieën enerzijds en het totalitaire na-
zisme en het Japanse militarisme anderzijds en eindigde met de inzet van nucleaire 
wapens. De koude oorlog – een conflict tussen twee ideologieën, vooral uitgedra-
gen door twee supermogendheden – verhief de wederzijdse nucleaire afschrikking 
tot strategische gedragsregel en politieke omgangsvorm.

Het grensoverschrijdende terrorisme van vandaag confronteert de democratieën, 
kwetsbaar omwille van hun openheid en vrijheden, met een strijd van een ‘derde’ 
type, die niet langer tussen staten of allianties van staten wordt gestreden. De moei-
lijk te identificeren, laat staan te grijpen, agressoren zijn niet-statelijk. Geo-defen-
sie en wereldpolitiek hebben af te rekenen met ‘non state global actors’, die even-
wel blijken te kunnen bogen op de sympathiserende steun van een aantal, meestal 
antiwesterse landen, die onderling vaak tot tegengestelde etnische of religieuze 
gemeenschappen behoren. Een nieuwe situatie wordt aldus geschapen, met ver-
reikende en bijzonder complexe gevolgen, die zorgvuldig dienen ingeschat. Ook 
de oorzaken van het terroristische fenomeen vergen nieuwsoortige analyses en hun 
behandeling een langdurige en multidimensionele aanpak.

VIII.  De torenhoge dreiging

De stofwolken zijn al lang weggetrokken boven de puinhopen veroorzaakt door de 
meest bloedige terroristische aanslagen uit de geschiedenis op 9/11 en de Ameri-
kanen hebben op ground zero een nieuwe schitterende en enigszins triomfantelijke 
wolkenkrabber opgericht. Recentere aanslagen met name in Parijs bewijzen dat het 
grensoverschrijdend terrorisme op elk ogenblik van de dag en de nacht gruwelijke 
werkelijkheid kan worden. Een planetaire strijd op leven en dood ontstaat met zelf-
moordcommando’s, die onderling een netwerken vormen en die, gedreven door 
blinde haat, tot de meest extreme moordende en zelf moorddadige acties in staat 
zijn. De aandacht gaat vooral naar ISIS, maar Al Quaeda, Boko Haram, Taliban, 
Hamas, Hezbollah, Moslimbroeders, blijven eveneens actief. Zij worden gefinan-
cierd dank zij allerlei maffieuze praktijken – gaande van wapen- en drugshandel 
over prostitutie en mensenhandel en de verkoop min of meer clandestien op de 
wereldmarkt van de aardolie, geput uit de veroverde oliebronnen, zoals ISIS doet. 
Het inschakelen van zelfmoordcommando’s is bijzonder “ontwapenend “ en het 
is heel moeilijk tegenover dergelijke vormen van agressie preventief in te grijpen

De internationale gemeenschap van democratische landen dient derhalve een nieu-
we veiligheids- en defensiestrategie uit te werken. Maar er dient ook met grote 
intellectuele eerlijkheid en in alle openheid een analyse gemaakt van de onderlig-
gende oorzaken van al dit terroristische geweld en deze misdadige agressiviteit.
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IX. Oorzaken van het terrosisme

Ongetwijfeld is de terroristische opflakkering in de Arabische wereld het gevolg 
van het wegvallen van de bestaande despotische regimes onder meer in Irak, Libië, 
Afghanistan en de burgeroorlog in Syrië. De achtergrond is vaak sectair en heeft 
vooral te maken met de godsdienstoorlog die woedt tussen Sunnieten en Sjiieten. 
De onoordeelkundige inval van de Amerikanen onder het presidentschap van pre-
sident George W. Bush en de omverwerping van dictator Saddam Hussein tijdens 
de tweede Irakese oorlog heeft in Irak een bewind aan de macht gebracht dat de 
Soennitische meerderheid in het land heeft geminoriseerd en gediscrimineerd. Dit 
heeft geleid tot de oprichting van de islamitische staat – ISIS – en de uitroeping 
van een kalifaat. Het ISIS-leger wordt onder meer bemand door generaals die in-
dertijd hebben gediend onder Saddam Hussein. Bovendien is de houding bijzonder 
antiwesters en dus gericht tegen de Amerikanen en hun Europese bondgenoten. De 
aanwezigheid in de westerse wereld van steeds meer allochtonen van Arabische 
oorsprong vergemakkelijkt het uitzaaien van terroristische acties. Een strikte in-
terpretatie van de Koran, waarbij gesteld wordt dat ongelovigen moeten worden 
gedood en de opgefokte haat tegen de westerse moderniteit en haar zogenaamde 
decadentie zijn van aard om jonge mensen te overtuigen zich desnoods als marte-
laars – Shahids – op te offeren voor een heilige zaak. Komt daarbij dat moslims in 
Europa zich vaak gediscrimineerd voelen, voornamelijk op de arbeidsmarkt waar 
zij minder aan hun trekken komen dan autochtonen, ook al hebben zij dezelfde 
opleiding gekregen. Daarbij komt dat het vluchtelingenprobleem, een rechtstreeks 
gevolg van de godsdienstoorlog in de Arabische landen, bij de autochtone Euro-
pese bevolking vijandige reacties verwerkt die de polarisatie slechts kunnen op-
drijven. Met alle gevolgen vandien ook wat betreft het succes van extreemrechtse 
partijen, die xenofobie en latent racisme politiek te gelde maken. 

X. Hoe reageren?

10.1 Democratieën mogen niet uit begrijpelijke woede of angst een beleid gaan 
voeren dat, in een poging om het terrorisme uit te roeien, ook de eigen algemene 
menselijke waarden zou aantasten of vernietigen. Vergelding en weerwraak, hoe-
zeer ook geëist door een gekwetste openbare opinie, beantwoorden niet aan de 
beginselen van de rechtsstaat. Essentieel daarentegen is het opsporen en berechten 
van de daders. Prioritair momenteel is het uitschakelen van ISIS en dit kan maar op 
een geloofwaardige wijze door het in stelling brengen van een ruime internationale 
alliantie, waarvan ook Arabische moslimlanden deel uitmaken. Dit is reeds min of 
meer het geval bij de acties ondernomen tegen ISIS in Irak en Syrië. Een unilaterale 
actie van enkel westerse landen zou worden afgedaan in de betrokken landen als 
een heruitgave van de laatmiddeleeuwse kruistochten.

In de parlementen van de westerse democratieën bestaat geen onvoldoende draag-
vlak om grondtroepen ter plekke te sturen. De militaire acties zijn dan ook beperkt 
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tot gerichte bombardementen met de bedoeling terroristische strijders en vooral 
hun leiders dankzij de inzet van voornamelijk raketten en drones uit te schakelen. 
Van groot belang is ook de oliehandel van de terroristen en hun financiële rekenin-
gen te neutraliseren. 

10.2 Een leefbare wereldgemeenschap veronderstelt dat ook steeds meer werk wordt 
gemaakt van de uitbouw van een internationale rechtsgemeenschap, waarin conflic-
ten worden beslecht of gearbitreerd. De huidige crisistoestand kan bijdragen aan een 
groeiende bewustwording en aan het nemen van nieuwe initiatieven. Zo moet beroep 
worden gedaan op het Internationaal Strafgerechtshof, opdat staatsleiders en politieke 
en militaire leiders, die zich schuldig maken aan misdaden tegen de menselijkheid 
(zoals terrorisme), zouden kunnen worden vervolgd en veroordeeld.

10.3 Een land, dat het slachtoffer is van aanzienlijke terroristische aanslagen, geor-
kestreerd vanuit bepaalde staten, bevindt zich in staat van wettige zelfverdediging. 
Het handvest van de Verenigde Naties (art.51) voorziet uitdrukkelijk dat in dit geval 
de geagresseerde staat zich mag verdedigen zonder toelating van de Veiligheids-
raad. Het is slechts ex post dat de geschapen toestand door de Veiligheidsraad moet 
worden onderzocht. Het is om dit artikel te kunnen inroepen dat de Amerikaanse 
president Bush in 2001 en De Franse president F. Hollande in 2015 gewag hebben 
gemaakt van een ‘oorlogsdaad’ die van buiten af tegen hun landen werd georga-
niseerd. Deze juridische formulering geldt ook voor het NAVO verdrag en houdt 
in dat als een lidstaat wordt aangevallen, alle lidstaten zich eveneens aangevallen 
achten en bereid moeten zijn tot solidaire steun onderling aan het geagresseerde lid. 

10.4 Van het allergrootste belang, tijdens de eerstvolgende maanden en jaren, is de 
strijd van de internationale gemeenschap tegen de proliferatie van atoom-, bacte-
riologische en chemische wapens en de illegale wapenhandel. Landen die zich op 
dit gebied niet willen engageren, dienen eveneens op een zwarte lijst geplaatst, met 
alle gevolgen vandien wat betreft hun internationaal isolement en sanctioneerbaar-
heid. De verschrikkelijke terroristische aanslagen, confronteren de wereldgemeen-
schap met een type van massale onveiligheid, dat de meest onverwachte vormen 
kan aannemen. Het is immers geen complete fictie te veronderstellen dat, indien 
een of andere terroristische groepering van razende fanatici de beschikking zou 
krijgen over nucleaire of bacteriologische wapens, ze die ook zou gebruiken. Eén 
lepel zenuwgas (sarun) volstaat om grote bevolkingsgroepen uit te roeien. 

10.5 De verdediging in de toekomst tegen terroristisch geweld zal een ononder-
broken, waakzame en voor veel burgers hinderlijke en geldverslindende politiek 
met zich brengen. De veiligheidsuitdagingen, die bij de aanvang van de XXIste 
eeuw, de wereldgemeenschap overvallen, zullen wellicht gedurende decennia een 
volgehouden en gecoördineerde inzet vereisen. Ook nieuwe technologieën moeten 
worden ingezet om de interne en externe veiligheid te bevorderen. 

Andermaal blijkt hoezeer de nationale staat niet meer opgewassen is te-
gen grensoverschrijdende (c.q. criminele) fenomenen. Politieke, politionele 
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(inlichtingendiensten), justitiële en militaire samenwerking dringen zich nog meer 
op dan in het verleden. Dat dit voor veel democratische landen budgettaire gevol-
gen zal hebben, ligt voor de hand. Politieke leiders zullen de bevolkingen moeten 
uitleggen waarom bepaalde bijkomende uitgaven vereist zijn. Veiligheid kost en 
de prijs hiervan is een stukje gederfde welvaart. De nodige budgettaire inspan-
ningen zullen moeten worden geleverd om de integratie van vluchtelingen en in 
bepaalde gevallen hun deradicalisering mogelijk te maken. De Europese logica 
zou de Europese leiders moeten doen aanzetten om de invoering te overwegen van 
een Europese belasting bijvoorbeeld onder de vorm van een Europese heffing op 
het benzineverbruik teneinde de veiligheidsuitgaven te financieren en tegelijkertijd 
ook meer ecologisch te rijden. Twee vliegen in één klap maar het souvereinisme 
en het nationalisme van de meeste lidstaten maken dit soort doorbraak momenteel 
helaas onmogelijk. 

XI. Vredesonderhandelingen

Een enorm werkterrein voor preventieve diplomatie en internationale politieke op-
lossingskunde dient zich thans aan om een einde te maken aan de explosieve toe-
stand in Syrië, Yemen, Libië, Irak, Afghanistan enzovoorts. Ook het aanslepende 
Palestijns-Israëlische conflict is niet van aard om de gemoederen te bedaren in 
deze regio van de wereld. Het wordt steeds duidelijker dat de Verenigde Staten van 
Amerika en Rusland samen met Saoedi-Arabië en Iran een cruciale verantwoorde-
lijkheid hebben in het aanreiken van oplossingen die moeten leiden tot vredestich-
ting. Het is natuurlijk opvallend dat de Europese Unie nagenoeg geen enkele con-
structieve rol speelt. Het akkoord met Iran over nucleaire ontwapening en het dien 
volgens opheffen van de economische sancties is een belangrijke stap voorwaarts. 
Rusland heeft grote invloed op de Syrische president Assad, wat zeker bijzonder 
waardevol kan blijken teneinde te komen tot een verzoening tussen het bewind van 
president Assad en de oppositie. Het is dan ook van het grootste belang dat het Oe-
kraïense dossier niet op de spits wordt gedreven teneinde de relaties met Rusland 
niet helemaal te hypothekeren. Uiteraard moet president Poetin zich houden aan 
de uitvoering van het vredesakkoord van Minsk en moet hij verzaken aan steun-
verlening aan de separatisten in Oost-Oekraïne. Anderzijds zou het Westen best 
duidelijk laten weten dat het geenszins de bedoeling is om Oekraïne het lidmaat-
schap aan te bieden van de NAVO, wat door de Russen als een ware provocatie zou 
worden beschouwd. Tegelijkertijd moet druk worden uitgeoefend op het bewind in 
Kiev om een interne institutionele hervorming door te voeren in federale zin waar-
door gewesten en gemeenschappen in Oekraïne zouden kunnen genieten van een 
verregaande autonomie. Het Belgische model kan misschien worden aanbevolen. 

Einde 2015 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie goedge-
keurd waarbij wordt aangedrongen op het bijeen roepen van een internationale confe-
rentie met alle betrokken partijen in een poging om een vredesproces in Syrië op gang 
te brengen. Dit initiatief is van kapitaal belang maar, op het ogenblik dat ik deze regels 
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schrijf, is het helemaal niet zeker dat vredesgesprekken mogelijk zullen worden bin-
nen afzienbare tijd. Inderdaad de spanningen tussen Saoedi-Arabië en heel wat andere 
landen en vooral Iran zijn hoog opgelopen toen bekend werd dat in Saoedi-Arabië een 
paar tientallen ter dood veroordeelde personen werden onthoofd. De internationale 
druk op de feodale monarchieën rond de Perzische Golf neemt overhand toe. Maar 
het gevaar is groot dat ook deze landen, na het omverwerpen van de koninkrijken, 
zullen ten prooi vallen aan chaos en daardoor een doelwit worden voor terroristische 
organisaties die hun slagkracht aanzienlijk zouden verhogen indien zij de hand zouden 
kunnen leggen op de daar aanwezige olierijkdommen.

XII.  Fundamentalisme

De terroristische aanslagen zijn niet alleen misdadig, waanzinnig en totaal irrati-
oneel. Ze zijn ook contraproductief met betrekking tot de zaak die men blijkt te 
willen behartigen. Moedige politici van bij ons dienen hiertegen in te gaan. Het 
afgrondelijke kwaad, dat thans wordt gesticht, moet ook eerlijke en nadenkende is-
lamverantwoordelijken doen gruwen en er bewust van maken dat enkel verzoening 
en samenwerking de wereldgemeenschap leefbaar kunnen houden. In de schoot 
van onze eigen gemeenschap zal de strijd tegen racisme, onverdraagzaamheid en 
discriminatie onverkort moeten worden voortgezet. De wereldwijde opmars naar 
een meer multiculturele samenleving is niet tegen te houden. De grote uitdaging – 
maar mensverheffende opgave – blijft erin bestaan, ondanks alle beproevingen, een 
medemenselijke interculturele leefgemeenschap uit te bouwen en bereid te blijven 
tot luisteren en spreken. Uit frustraties gegroeid extremisme verduistert vaak het 
redeneervermogen en het gezond verstand. Dit geldt voor de moslimwereld maar 
ook voor de westerse gemeenschap. De dialoog met moslim verantwoordelijken en 
intellectuelen uit de Arabische wereld moet worden in stand gehouden. Vandaar dat 
het toekennen van studiebeurzen aan studenten uit de moslimwereld van zeer groot 
belang is. Ook de interreligieuze gedachtenwisselingen kunnen aanzienlijk bijdra-
gen tot een klimaat van wederzijds respect en verdraagzaamheid. Daarnaast zijn 
uiteraard ook programma’s die moeten leiden tot deradicalisering met als gevolg 
dat jonge mensen naar het strijd toneel in Syrië vertrekken, van zeer groot belang.

In contacten van westerlingen met moslims moet nochtans omzichtig worden om-
gegaan met het grote gelijk van de westerling want, bij nader toezien, blijkt dat 
in het eigen verleden van Europa en de blanke wereld in het algemeen ook heel 
wat religieus geweld en schending van de mensenrechten hebben plaatsgevonden. 
Laten wij niet vergeten dat het woord ‘fundamentalisme’ een term is van chris-
telijke oorsprong. Het is bijzonder nuttig dit vandaag in herinnering te brengen. 
De uitdrukking ‘fundamentalisme’ had een positieve bijklank en werd in omloop 
gebracht in de schoot van de hoofdzakelijk protestantse, Angelsaksische christe-
lijke kerken aan het begin van de twintigste eeuw. Fundamentalisme betekende de 
terugkeer naar de fundamenten van het ware geloof en zijn schriftelijke bronnen en 
verwees naar een conservatieve godsdienstige gedachtestroming, die de schat van 
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het geloof onveranderd wilde behouden. Het fundamentalisme was ook een ver-
zamelnaam voor een aantal christelijke religieuze organisaties en bewegingen, die 
kritisch stonden tegenover het ‘modernisme’, met name de invloed van de moderne 
wetenschap, zoals het darwinisme en zijn evolutieleer, op het wereld- en godsbeeld, 
en de conclusies van de interpretatieve exegese van de heilige schrift en de psy-
chologische en socioculturele verklaringen van de ‘godsdienstigheid’ als collectief 
en individueel verschijnsel. Weldra bleek ook de katholieke kerk in bepaalde van 
haar geledingen – vaak de hogere clerus en curieverantwoordelijken in de schoot 
van het Vaticaan – instemming te betuigen met zeer behoudsgezinde standpunten. 
De discriminatie van de vrouw en allerlei seksuele fobieën waren ook nog tot in 
de 20e eeuw schering en inslag in de Europese katholieke kringen. En wie verder 
in het verleden wil teruggaan, stuit natuurlijk op de bloedige godsdienstoorlogen 
tussen katholieken en protestanten, die de vergelijking doorstaan met het bloedige 
conflict dat vandaag in veel Arabische landen, heerst tussen soennieten en sjiieten. 
Om te zwijgen van de kruistochten die op hun tocht naar de heilige plaatsen dood 
en vernieling hebben gezaaid. Als klap op de vuurpijl kan nog worden onderstreept 
dat voor Europa de 20e eeuw de meest smartelijke maar ook de meest bloedige 
eeuwen alle eeuwen is geweest. Want tijdens twee wereldoorlogen werden op het 
oude continent tenminste 50 miljoen mensen omgebracht in militaire gevechten 
om te zwijgen van de talloze burgers die het slachtoffer werden van het oorlogsge-
weld. Het geweld uit het eigen verleden kan natuurlijk geen argument zijn om het 
huidige geweld van het Arabisch terrorisme goed te praten. Maar met betweterige 
vingerwijzing moet omzichtig worden omgegaan.

Bij dit alles rijst de vraag – en ze wordt vaak gesteld in niet-christelijke en atheïs-
tische kringen maar ook o.m. door de studenten op onze (katholieke) universitaire 
campussen – of godsdienst en godsgeloof niet haast vanzelfsprekend moeten leiden 
tot onverdraagzaamheid en vormen van agressie, gegeven de talrijke historische 
voorbeelden. Met name aan de monotheïstische godsdiensten, het Jodendom, het 
christendom en de islam, wordt verweten dat zij, steunend op een geopenbaarde 
waarheid, makkelijk aanspraak maken op onfeilbaarheid en geprivilegieerd waar-
heidsbezit, dankzij een verbond afgesloten met God, de almachtige. Zulk een ‘Gott 
mit uns’-interpretatie, die terug gaat tot een letterlijke lectuur van het oude testa-
ment, blijkt evenwel vandaag gelukkig in de christelijke theologie en waardenbe-
leving achterhaald. God is in eerste instantie liefde en deze liefde richt zich op de 
medemens, die via deze liefde Gods beeld weerkaatst. In deze opvatting is van-
zelfsprekend geen ruimte voor haat, agressie en blinde geweldpleging. Want gods-
dienst is eveneens mensdienst, waarvan verdraagzaamheid en wederzijds begrip 
essentiële aspecten zijn. De overtuiging dat men het monopolie van de waarheid 
bezit, leidt makkelijk tot de ‘hubris’ van dogmatisme en tot machtsdenken, dat tot 
in structuren, instellingen en hun politieke inbedding wordt doorgetrokken.

* * *
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In alle continentale wijken van het werelddorp blijft de wense-
lijkheid van meer medemenselijkheid, een voorwaarde om de 
verspreiding van het barbarendom in de wereld af te wenden. 
Enkel in het verdedigen van de solidariteit is extremisme geen 
ondeugd. Enkel in het behartigen van de rechtvaardigheid is ge-
matigdheid geen deugd. 
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