
WIL EN VERTROUWEN BIJ HET TOTSTANDKOMEN 
VAN OVEREENKOMSTEN 

door 

I. VEROUGSTRAETE 

Raadsheer Hof van Cassatie 

Wat je beloofd hebt, moet je vo/brengen. 
Je kunt beter niets be/oven dan een gedane belofte niet nakomen. 

I. !NLEIDING 

Zorg dat je door je mond geen schuld op je laadt 
om dan tegen de priester te zeggen dat het een vergissing was. 

(Prediker, Hfdst. V) 

1. Ben arrest door het Hof van Cassatie op 20 juni 1988 gewezen(l) 
beslist, volgens de samenvatting ervan gegeven in de Arresten van 
Cassatie dat ,de lastgever op basis van een lastgeving kan verbonden 
zijn, niet enkel als hij door zijn schuld de schijn heeft doen ontstaan, 
maar ook wanneer hem geen fout kan worden verweten, als een derde 
rechtmatig geloof kon hechten aan de omvang van de bevoegdheid 
van de lasthebber''. 
De leer van de schijnvertegenwoordiging is een toepassing van de 
vertrouwensleer(2), zodat dit arrest als een winstpunt voor de ver
trouwensleer zal beschouwd worden. De bedoeling van dit opstel is 
nate gaan in hoeverre die leer in het huidig Belgisch recht ingebur
gerd is. 

2. Volgens de wilstheorie is het in wezen de wil die de overeenkomst 
doet tot stand komen. Ben consequente toepassing van deze leer zou 
zijn dat, wanneer de verklaring van een der handelende personen niet 

(1) Arr. Cass., 1987-88, 1365; J. T., 1989, noot P .A. FoRIERS; T.R. V., 1989, 540. In casu had 
het hof van beroep te Luik geoordeeld dat een syndicaal afgevaardigde door de werkgever kon 
beschouwd worden als de lasthebber van de !eden van de vakvereniging. 
(2) Zie VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen dee!, 498, Story 
Scientia 1987; VAN OMMESLAGHE, P ., ,L'apparence comme source autonome d'obligations 
et le droit beige", Rev. Dr. Int. et Dr. comp., 1983, 144. 
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overeenstemt met diens wil, een overeenkomst niet tot stand komt(3). 
De verklaringstheorie gaat er vanuit dat niet de voor derden niet-waar
neembare wil de overeenkomst doet ontstaan, doch de verklaring 
zoals zij is afgelegd: indien de verklaring niet overeenstemt met de 
bedoeling van de declarant, verhindert zulks niet dat de overeen
komst tot stand komt. De vertrouwensleer tenslotte wordt algemeen 
beschouwd als een correctief op de verklaringsleer, in die zin dat niet 
elke verklaring een overeenkomst doet ontstaan doch aileen die welke 
bij de wederpartij, in verband met de eisen van het maatschappelijk 
verkeer het vertrouwen moet wekken dat zij ook werkelijk is gewild. 

3. Het vlot rechtsverkeer verlangt een grote rechtszekerheid. Om de 
,,dynamischerechtszekerheid''(4) te bevorderen wordt vaak de klem
toon gelegd op het belang van de rechtsverhouding in objectieve zin. 
De invloed van het handelsrecht en van buitenlandse rechtsstelsels is 
hier niet vreemd aan(5). 
Indien contact leidt tot contract, kan wellicht worden aangenomen 
dat naast verbintenissen ex contractu en ex delicto (en oneigenlijke 
contractuele verbintenissen), er nog andere verbintenissen zijn, 
m.a.w. dater een open systeem van verbintenissen bestaat en dat de 
rechter niet gewrongen blijft tussen onrechtmatige daad en con
tract(6). 
Ben zekere verschuiving van subjectief recht naar rechtsverhouding 
in het privaat recht kan niet geloochend worden(7). Goede trouw, 
redelijkheid en billijkheid(waarbij goede trouw wordt begrepen als 

(3) Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Verbintenis
senrecht, Algemene leer der overeenkomsten, bewerkt door HARTKAMP, A.S., 88, 't Jeenk 
Willink 1989; voor Frankrijk, MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, t. II, Les obligations, 
p. 75, Parijs-Sirey, 1962. 
(4) Zie hierover o.m. GHESTIN, J., en GouBEAUX, G., Traite de droit civil- Introduction 
generale, 688, Parijs, 1977. 
(5) Over de Nederlandse evolutie, Zie FoKKEMA, ,150 jaar rechtsleven: het Nederlands 
burgerlijk recht", in 150 jaar Rechtsleven in Belgie en Nederland, 19; voor andere landen, zie 
SrMONT, L., ,Tendances et fonctions actuelles du droit des contrats", in La renaissance du 
phenomene contractuel, Luik, 1971, 489 vlg.; JossERAND, ,Aper<;:u general des tendances 
actuelles de Ia theorie des contrats", Rev. Trim. dr. civ., 1937, 1; DE PAGE, Traiteelementaire 
de droit civil, t. II, 3e uitg., nr. 462 e.v.; DABIN, J., ,Autonomie de la volonte et lois 
imperatives", Ann. dr. et Sc. Pol. Louvain, t. VIII, nr. 34.190 e. v .. 
(6) Voor een pleidooi in die zin zie ScHOORDIJK, H.C.F., ,Hoe vat(te) de Burgerlijke kamer 
van de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak op?", in De plaats van de Hoge Raad in het 
huidige staatsbestel, Tjeenk Willink, 1988, 32. 
(7) STORME, M.E., ,De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorderingen", 
R. W., 1989-90, 138. 
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de combinatie van redelijkheid en billijkheid)(8) en de stille opmars 
van de Obliegenheiten hebben de trend verstevigd. De strekking de 
rechtsbetrekkingen te objectiveren en afte stemmen op de a posterio
ri (door de rechter) als redelijk gestelde verwachtingen van de con
tractspartners laat toe de verdere stap te zetten naar een rechtmatig 
vertrouwen dat de verbintenis creeert. 
Na een onderzoek van de huidige stand van het Belgische recht en 
onze voorlopige conclusie dat de wilstheorie nog steeds prevaleert, 
zal onderzocht worden of het rechtmatig vertrouwen een bron kan 
zijn van verbintenissen, zowel intern als tegenover derden. 

II. DE BEPERKINGEN VAN DE WILSAUTONOMIE: IS DE WIL NOG EEN 

BRON VAN RECHT? 

A. Het beginsel van art.1134 B. W. 

1. Algemeen 

4. De wilsautonomie is in Belgie de hoeksteen van het verbintenis
senrecht. Voor de hervormers van 1804 was de individuele vrijheid 
de rechtscheppende factor bij uitstek. In beginsel is men vrij rechts
betrekkingen aan te gaan en die rechtsbetrekkingen naar eigen goed
dunken in te vullen(9). Zoals uitgedrukt door Favart, ,Le contrat 
legalement forme est une emanation de la loi elle-meme et non moins 
sacree qu'elle. (Ce principe) sera desormais fonde sur une loi positive 
et garante de l'autorite des contrats, garante par consequent des 
fortunes des particuliers, et ce qui est plus precieux encore, garante 
de la bonne foi qui doit regner dans !'execution des conven
tions" (1 0). 
De contracten ontstaan door de wil van de partijen - en alleen door 

(8) Over de begrippen goede trouw, redelijkheid en billijkheid: zie BAERT, F., ,De goede 
trouw bij de uitvoering van overeenkomsten", R.W., 1956-57, 489 e.v.; VAN GERVEN, W. 
en DEWAELE, A., ,Goede trouw en getrouw beeld", in Liber amicorum Ronse, 103 e.v.; DE 
BoNDT, W., ,Redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht", T.P.R., 1984, 95 e.v.; 
STUNS, S., ,Abus mais de quel(s) droit(s)?", J.T., 1990, 33 e.v .. 
(9) Zie over de grondliggende ideeen van het BW: SAVATIER, R., Les Metamorphoses 
economiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui, II, 30, Parijs, 1948. 
(10) LocR£, VI, IX, 39. Over deze hoeksteen, zie VANDEPUTTE, R., ,Enkele beschouwingen 
betreffende de bindende kracht van de overeenkomst", in Liber amicorum J. van Houtte, 
1975, 1023-1035; Drnux, X., ,Reflexions sur Ia force obligatoire des contrats et sur Ia theorie 
de l'impn!vision en droit prive", R.C.J.B., 1983, 386-409; in de oudere Iiteratuur: BAUDRY
LACANTINERY, Traite e/ementaire de droit civil, t. XI, nr. 331. 
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die wil. In die klassieke visie definieert De Page de overeenkomst als 
,un accord de volontes en vue de produire des effets juridiques"(11) 
wat in de omschrijving gegeven door Rutten wordt: ,een rechtshan
deling tot stand gekomen door de overeenstemmende en onderling 
afhankelijke wilsverklaringen van twee of meer zelfstandige perso
nen, gericht op het teweegbrengen van rechtsgevolgen ten behoeve 
van een der partijen ten laste van de andere partij of ten behoeve en 
ten laste van alle partijen over en weer"(12). 

5. In artikel1134 B.W. (of bet equivalente 1374 Ned.B.W.), zijn een 
aantal principes verstrengeld: het beginsel van de contractsvrijheid 
(hieronder sub 6 en vlg.), het beginsel dat overeenkomsten in de regel 
niet formeel doch door de loutere wilsovereenstemming van de 
partijen tot stand komen (hieronder nr. 11), het beginsel dat partijen 
moeten nakomen hetgeen zij bij overeenkomst op zich hebben gena
men (hieronder nr. 12 vlg.). 
De structuur van artikel1134 B. W. en vlg. beantwoordt nog aan een 
andere belangrijke systematiseringsfactor. Onderscheiden kunnen 
worden de fase van de totstandkoming, de fase van de uitvoering en 
de fase na de beeindiging van de overeenkomst. Dit opstel, dat alleen 
slaat op de totstandkoming van de overeenkomst, kan niet volledig 
de uitvoering van de overeenkomst ignoreren. De goede trouw die 
vanwege de contractspartners bij de uitvoering van hun overeen
komst wordt vereist, heeft de vervaging tussen de momenten van de 
overeenkomst voor gevolg(13). 

2. De vrijheid te contracteren 

6. De beginselen van artikel1134 B.W. berusten op het postulaat dat 
de contractanten vrij en gelijk zijn. De natuurlijke vrijheid van het 
individu, d.i. zijn recht om zelf voor zijn welstand te zorgen impli
ceert dat hij ook vrij mag contracteren. De onvermijdelijke beperkin
gen van de individuele vrijheid die bet gevolg zijn van het leven in 
de maatschappij worden weggerationaliseerd door de gemeenschap 

(11) D. II, 447. 
(12) AssER's Handleiding ... Verbintenissenrecht, Deelll, Algemene leerder overeenkomsten, 
bewerkt door Rutten, 8. Rutten voegt er nog bij dat de overeenkomst moet tot stand komen 
met inachtneming van eventueel wettelijk voorgeschreven formaliteiten. Zie ook Nieuw B.W.: 
, ,Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring 
heeft geopenbaard". 
(13) Over de vervaging, zie VRANKEN, J.B.M., ,Enkele gedachten over de invloed en de 
betekenis van de factor tijd in het privaat recht", R.M. T., 1986, 415; STUNS, S. I.e., J. T., 
1990, 34. 
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uit te leggen als een produkt van het ,contrat social" en dus als het 
gevolg van een vrij aanvaarde beperking van de wilsautonomie. 
Dat dit juridisch facet van de laissez-faire nog altijd actueel is, kan 
bewezen worden door de rechtspraak m.b.t. de vrijheid niet te 
contracteren. Weigering te verkopen wordt soms bestreden - vooral 
in kart geding - door detailhandelaars die om een of andere reden 
uitgesloten worden van een verkoopnet(14): tenzij uitdrukkelijke 
wetsbepalingen (bv. het Europees mededingingsrecht of het natio
naal prijzenrecht) dergelijke uitsluiting beletten, blijft ieder vrij al 
dan niet te contracteren(15). 
Reele vrijheid impliceert ook een minimale gelijkheid. Indien het 
evenwicht tussen de contractspartners onbestaande is, is er ook geen 
ware vrijheid al dan niet te contracteren. 
Het zwak punt van de leer van de wilsautonomie is dat de econo
mische gelijkheid tussen partners vaak onbestaand is, wat de rechter 
ertoe aanzet normerend op te treden en de contractsvrijheid te 
ordenen. 

7. De contractsvrijheid wordt thans vaak niet meer zuiver aangetrof
fen. De wilsautonomie in eigenlijke zin veronderstelt dat de persoon 
zich zelf uitdrukt. Zodra er van vertegenwoordiging sprake is, ver
dwijnt praktisch gezien een van de pijlers van de wilsautonomie, 
tenzij in de tach uitzonderlijke gevallen dat de vertegenwoordiger zo 
preciese instructies meekrijgt dat hij zelf geen vrije wil meer moet 
laten gelden ten opzichte van de derde. De wil van de lastgever is 
m.a. w. een nuttige fictie maar blijft gedeeltelijk een fictie (zie hier
over de gevolgen in ons derde deel, sub C). 
De wil uitgedrukt door organen van vennootschappen (of door 
aangestelden) heeft ook iets fictiefs. De organen drukken niet de wil 
uit van de vennoten, maar van een abstracte entiteit. Nu de heden
daagse maatschappij grotendeels steunt op vertegenwoordiging en nu 
de collectieve belangen meer en meer als dusdanig worden gehand-

(14) Zie VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes de droit commercial beige, I, 152 en III, 12; 
VAN DE WALLE DE GHELCKE, B. en STUYCK, J., ,Weigering van verkoop en levering", 
T.B.H., 1984, 324; Brussel, 31 mei 1988, 710; Bergen, 19 december 1984, T.B.H., 1985, 693, 
noot BALLON; zie ook Brussel, 21 februari 1989, T.B.H., 1989, 728. 
(15) Hetzelfde geldt voor het recht vail de partijen, door een kaderovereenkomst voor 
onbepaalde duur verbonden, de overeenkomst te beeindigen: degene die de overeenkomst 
beeindigt zal in voorkomend geval schadevergoeding verschuldigd zijn doch kan niet gedwon
gen worden de duurrelatie te behouden en nieuwe deelovereenkomsten te sluiten (zie o.m. 
NELISSEN GRADE, J .M., noot onder Cass., 6 november 1987, T.B.H., 1988, 185; D!EUX, X., 
,La formation, I' execution et Ia dissolution des contrats devant le juge des referes", R. C.J.B., 
1987, 250 e.v.). 
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haafd(l6), kan de vraag gesteld worden of de individuele wilsuiting 
nog wel relevant kan zijn anders dan als een techniek van ordening 
van overeenkomsten. 
De vrijheid al dan niet te contracteren wordt soms rechtstreeks door 
de wetgever uitgesloten. Ben voorbeeld uit de recente wetgeving is 
hier ophelderend. De wet van 28 maart 1984 kent aan bepaalde 
uitvinders het recht toe een gedwongen licentie te bekomen en 
preciseert dat beide partijen binnen een bepaalde termijn een licentie
overeenkomst moeten sluiten (art. 34). Indien partijen het niet eens 
worden over de voorwaarden van deze licentie worden de wederzijdse 
rechten en verplichtingen vastgesteld door de rechtbank. Ben over
eenkomst waarvan de inhoud in strijd is met hetgeen de partijen 
hebben gewild en verklaard, is dus mogelijk. De verplichte WAM
verzekering is een verzacht voorbeeld van dezelfde strekking, doch 
anders dan bij dwanglicenties kan de contractspartner nog gekozen 
worden. 

8. In beginsel blijft ieder vrij de rechtsbetrekkingen inhoudelijk naar 
eigen goeddunken in te vullen, in zoverre hiermede geen strijd bestaat 
met wet, openbare orde en goede zeden: die beperkingen vormen de 
uitzondering, niet de regel(17). 
Aan die vrijheid zijn inhoudelijke grenzen gesteld (bv.bij koop op 
afbetaling of landpacht). De rechter kan bepaalde bedingen enten op 
een overeenkomst die dwingend recht miskent.De ontbinding van de 
overeenkomst door de rechter impliceert dat de overeenkomst wordt 
ontbonden in omstandigheden die de partijen niet op voorhand 
hadden aanvaard. Nu het domein van de openbare orde steeds ruimer 
wordt, is de contractsvrijheid slechts een relatief begrip. Die grenzen 
worden niet als overmatig hinderlijk aangevoeld omdat de individue
le wilsautonomie toch niet altijd zuiver wordt aangetroffen. 

9. De beperkingen aan de vrijheid aldan niet te contracteren of de 
grenzen van de vrijheid de rechtsbetrekkingen inhoudelijk in te 
vullen, zijn een uitzondering op de regel van de principiele vrijheid. 
Die vrijheid kan stilzwijgend nog verder gereduceerd worden indien 

(16) Heel opmerkelijk is het KB nr. 62 van 13 januari 1935 volgens hetwelk op aanvraag van 
een meerderheid van ondernemingen van een sector verplichtingen opgelegd worden in de 
distributie aan alle ondernemingen van die sector. De wet op de collectieve arbeidsovereenkom
sten - met bindendverklaring voor alle betrokkenen - werkt op dezelfde wijze. 
(17) Zie nochtans ook voor de beperking gegrond op de oorzaak: VAN OMMESLAGHE, P., 
,Observations sur la theorie de la cause dans la jurisprudence et la doctrine moderne", 
R.C.J.B., 1970, 328. 
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de verplichting te goeder trouw te handelen bij het sluiten van de 
overeenkomsten overmatig wordt benadrukt door de rechter of door 
de wetgever. 
Dieux schrijft: ,,L'envahissante notion de bonne foi s'avere inutile ... 
On ne peut pas pousser le souci de collaboration entre les parties et 
de moderation dans le chef du creancier, jusqu'a la meconnaissance 
de !'opposition d'interets qui est tout naturellement a la base des 
contrats, a !'exception peut-etre du contrat de societe"(18). Het recht 
onbillijke overeenkomsten te bedingen is niet volledig door de wet 
uitgesloten, doch wordt marginaal beperkt, wat heel anders is dan 
de verplichting steeds billijk te zijn(19). 
Het wetsontwerp 826 (Kamer, 1986-87, nr.l) dat de nieuwe wet 
handelspraktijken zou moeten worden en de bezwarende bedingen 
reguleert, zal voor de in de wet bedoelde overeenkomsten een ver
plichting inbouwen de wederzijdse prestaties gelijkwaardig te ma
ken(20). Hiermede wordt een beslissende stap gezet naar een nieuw 
stelsel van verbintenissenrecht waar de normatieve aard van de 
overeenkomst meer op de voorgrond treedt en de vrije wil steeds 
verder wordt afgezwakt. 

10. Wilsautonomie betekent niet dat gelijk welk misbruik mag ge
maakt worden van de individuele vrijheid bij het sluiten van overeen
komsten. De rechter waakt er over dat de wilsmacht zonder storingen 
wordt uitgeoefend. In die kontekst hebben de rechters vaak , ,overval 
taktieken" verworpen (zoals de gedwongen aankopen). 
Die bekommernis strekt er slechts toe de ware wil van partijen te 
achterhalen en betekent in feite niet dat de vrijheid van de contrac
tanten wordt begrensd. 

(18) O.c., R.C.J.B., 1983, 395; zie ook verder, onder de bindende kracht van de overeen
komst, nr. 13. De uitzondering gemaakt voor de vennootschapsovereenkomst zou ook kunnen 
gelden voor andere overeenkomsten bij dewelke loyale samenwerking essentieel is, zoals bij 
langdurige aannemingsovereenkomsten: zie VAN GERVEN, W., ,Langdurige overeenkom
sten", in Hulde aan Rene Dekkers, 377 e.v .. 
(19) De informatieplicht is, behoudens uitzonderingen, geen algemene plicht van de contrac
tanten. Dirix drukt dit kernachtig uit: ,Er bestaat geen principie!e plicht tot een volledige 
informatie" (R. W., 1985-86, 12). Zie ook: MASSON, J.P., ,Les fourberies silencieuses", 
R.C.J.B., 1979, 534-535; FAGNART, J.L., ,Les obligations de renseignement du vendeur 
fabricant", R.C.J.B., 1983, 228-259. 
(20) Zie hierover BALATE, E. en BouRGOIGNIE, T., ,Le traitement des clauses abusives en 
droit beige: examen critique au regard du projet 826 sur les pratiques du commerce et sur 
!'information et Ia protection du consommateur", T.B.H., 1989, 651. 
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3. De informele overeenkomst 

11. Het kanoniek recht had het , ,nudus consensus obligat'' reeds tot 
een rechtsregel verheven: de vormloze overeenkomst met causa werd 
als bindend geacht(21). Het belang in de ogen van de auteurs van het 
B.W. van de wil als rechtscheppende factor had voor voorspelbaar 
gevolg dat vormen slechts uitzonderlijk vereist worden voor het tot 
stand komen van contracten. De bescheiden terugkeer naar een zeker 
formalisme- meestal om de bewijsproblemen op te lossen- houdt 
niet in dat de wetgever fundamenteel zijn visie wijzigde(22). 

4. De bindende kracht van de overeenkomst 

12. De bindende kracht van de overeenkomst is het noodzakelijk 
corrolarium van een vooruitstrevende en dynamische samenleving: 
wie een prestatie Ievert moet er ook op kunnen vertrouwen dat de 
bedongen tegenprestatie geleverd wordt. In gelijk welk type organisa
tie van de maatschappij zijn een zekere contractsvrijheid en de 
bindende kracht van de overeenkomst vereisten van een ordentelijke 
en progressieve samenleving(23). Het is echter een positieve rechts
norm - artikel 1134 B.W. - die bepaalt dat overeenkomsten 
bindend zijn. Dit betekent meteen dat de overeenkomst potentieel 
vatbaar is voor een normatief ingrijpen van de overheid (o.m. door 
een normatieve uitlegging door de rechter). 

13. De eerbied voor de overeenkomst moet even groot zijn als de 
eerbied voor de wet. De rechter mag de noden van het maatschappe
lijk verkeer zoals hij die begrijpt niet Iaten voorgaan op systeemge
bondenheid. De legitieme verwachtingen waaromtrent in de samenle
ving eensgezindheid bestaat, zijn precies dat de overeenkomsten voor 
partijen bindend zijn en dat vrije en doelgerichte wilsuitdrukkingen 
rechtsgevolgen moeten hebben. 
Twee voorbeelden worden vaak als bewijs van de relativiteit van de 
bindende kracht aangehaald. Het eerste is de mogelijke reductie van 

(21) Ret oud-Belgische recht van de 18de eeuw kent ook de vormloze overeenkomst. In de 
Instituts du droit Belgique, van 1758, ontleedt de Ghewiet de voorwaarden waaronder een 
vormloze samenwerking tot een contract van vennootschap kan geconstrueerd worden. 
(22) Een recent voorbeeld is de regeling voor de vergoeding van arbeidsongevallen. 
(23) Zie hierover TuNc, A., ,La possibilite de comparer le contrat dans des systemes 
juridiques it structures economiques differentes", Rabels Zeitschrift, 1962-63, 478; A TALI, J., 
Au propre et au figure- Une histoire de Ia propriete, Fayard, 1988, 476; zie ook JossERAND, 
,Aper9u general des tendances actuelles du droit des contrats", Rev. Tr. Dr. Civ., 1937, 1; 
SIMONT, L., ,Observations sur !'evolution du droit des contrats", J. T., 1982, 285-291. 
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het loon van de lasthebber, het tweede de leer van de gekwalificeerde 
benadeling. Geen van beide voorbeelden lijkt mij overtuigend. Het 
eerste voorbeeld berust niet aileen op een oude traditie maar ook op 
een - in de rechtsleer fel bekritiseerd - arrest van het Hof van 
Cassatie(24); het ander stoelt op een benadering van de oorzaak 
(ongeoorloofde oorzaak) of zou kunnen gelden als een onbewuste 
toepassing van artikel 1382 B.W.(25). 

14. Meer fundamenteellijkt mij de opwerping dat de wilsautonomie 
wordt afgezwakt door de vervaging tussen twee momenten van de 
overeenkomst, met name haar totstandkoming en haar uitvoering. 
Dit gebeurt op tweeerlei wijze: vooreerst door de overeenkomst uit 
te leggen of op haar geldigheid te toetsen op grond van gegevens die 
slechts later gekend of ervaren worden, vervolgens door de uitvoe
ring van de overeenkomst te onderwerpen aan de beperkende wer
king van de goede trouw. 
De toetsing op grond van latere gegevens wordt vaak aangetroffen 
in de rechtspraak betreffende de strafbedingen. De onrechtmatigheid 
van die bedingen wordt in beginsel onderzocht op grond van de 
toestand bij het sluiten van de overeenkomst(26). De invloed van 
latere factoren weegt echter door omdat de reele schade voor de 
feitenrechter de facto als toets geldt voor de appreciatie van het 
buitensporige van het strafbeding. Aldus zal bv. een vertragingsin
trest van 120Jo geenszins buitensporig lijken op een ogenblik dat de 
inflatie op hoog niveau staat doch wei als buitensporig beoordeeld 
worden indien er een nulinflatie is. 
Daar de contractspartners niet alles kunnen voorzien noch alles 
uitdrukken wat zij gewild hebben, zal de rechter de leemten in de 
wilsuitdrukking aanvullen. Die zoektocht leidt in praktijk naar een 
constructie die niet steeds overeenstemt met hetgeen partijen in het 
verleden subjectief gewild hebben of zouden gewild hebben indien 
zij over de vraag hadden nagedacht. De rechter die op een later 
tijdstip beslist, oordeelt onvermijdelijk met een a posteriori-wijsheid, 

(24) Cass., 6 maart 1980, B.R.H., 1980, 308, cone!. adv. gen. CHARLES; zie DIRIX, E., ,La 
reductibilite du salaire du mandataire", R.C.J.B., 1982, 522; een eenparige en overvloedige 
rechtsleer heeft dit arrest grondig bekritiseerd. 
(25) Zie o.m. DE BERSAQUES, ,L'abus de droit en matiere contractuelle", R.C.J.B., 1969, 
501. 
(26) Vgl. voor Nederland: H.R., 19 mei 1967, NJ, 1967, 261 inzake Saladin; H.R., 25 april 
1986, RvDW, 1986, 87. 
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zodat billijkheid en redelijkheid een ondergeschikte invloed uitoefe
nen(27). 
Aldus wanneer er geen leveringstermijn is voorzien, wordt er van 
uitgegaan dat de levering binnen een redelijke termijn moet gebeu
ren. De rechter houdt rekening met de normale verwachtingen van 
de koper en de gebruiken van de sector(28). 
Tenslotte betekent de derogerende werking van de goede trouw 
ogenschijnlijk een verdere beperking van de verbindende kracht van 
de overeenkomsten. De rechtspraak van het Hof van Cassatie m. b. t. 
de beperkende werking van de goede trouw - thans gegrond op 
artikel 1134lid 3 - zet de beginselen echter niet op de helling(29). 
Het Hof van Cassatie heeft in zijn Brouwerij Maes arrest van 18 
februari 1988 het beginsel van de eerbied van het gegeven woord 
m.b.t. strafbedingen nog bevestigd. De vraag in dit arrest was of een 
verhuurder die geen gebruik had gemaakt van zijn recht de uitvoering 
van een strafbeding te eisen, na verloop van tijd die uitvoering nog 
kon verlangen op een ogenblik dat dergelijke uitvoering bijzonder 
bezwarend was voor de huurder. Zoals terecht opgemerkt door Dirix 
in zijn annotatie onder dit arrest(30), is de leer dat misbruik van de 
uitoefening van een recht tot reductie van een strafbeding kan lei den, 
geenszins in strijd met de verbindende waarde van de overeenkomst. 
Het beding in se wordt niet aangetast, aileen de onzorgvuldige of 
onbetamelijke uitoefening van de rechten voortvloeiend uit het straf
beding wordt geweerd: 
De kern van de vraag is de verhouding tussen lid 1 en lid 3 van artikel 
1134 B.W .. Het derde lid is verbintenisscheppend in die zin dat zich 
beroepen op een contractueel beding in bepaalde omstandigheden 

(27) Goede trouw heeft een interpretatieve functie die op een ander vlak staat dan de 
interpretatieregels van de artikelen 1156 en vgl. B.W., daar zij meer abstraherend werkt. Zij 
kan niet voor gevolg hebben, zoals onder meer door VAN DUNNE voorgesteld (Normatieve 
uitlegging van rechtshandelingen, 1971, inz. 241 en e.v.) dat de rechter op die wijze de 
overeenkomst volledig zou ordenen aan de vereisten van het maatschappelijk verkeer; zij kan 
wel een aanvullende functie hebben (over die begrippen, zie STIJNS, S., I.e., J. T., 1990, 34-35. 
(28) Zie in dit verband de problematiek van de verkoop van goederen die onderhevig zijn aan 
srielle waardeschommelingen of aan spoedig bederf. Zelfs indien er geen uitdrukkelijk beding 
is, wordt toch aangenomen dat, als de levering wordt uitgesteld, geen levering meer moet 
geschieden. vAN R YN en HEENEN, die de a parte plaats van het handelsrecht in het privaat recht 
beklemtonen, breiden die regel uit tot alle koopovereenkomsten (d. III, 2e uitg., 538). De 
strekking om naast een subjectieve wil ook een objectieve wil te introduceren- d.i. de aan 
de persoon toe te rekenen wil - is een uiting van dezelfde gedachtengang. 
(29) De banden tussen artikel 1134 lid 3, B.W. en het rechtsmisbruik werden ophelderend 
beschreven door SOET AERT, R., , ,Rechtsbeginselen en marginate toetsing in cassatie'', in Liber 
amicorum Ronse, Story-Scientia, 1986, 57-58. 
(30) ,Over de beperkende waarde van de goede trouw", T.B.H., 1988, 665; contra, voor een 
andere lezing, STORME, M.E., ,De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvor
deringen", R. W., 1989-90, 137. 
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strijdig is met de goede trouw, zodat de overeenkomst effectief op 
een andere wijze wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk was over
eengekomen. Dit laat de rechter niet toe de overeenkomst te herzien. 
Het objectieve recht dwingt de partijen aileen hun overeenkomst 
anders uit te voeren dan zij voorzien hadden. Deze regel zal matig 
worden toegepast en is onderworpen aan eigen voorwaarden die 
wijzen op beperkingen waarop hier niet kan worden ingegaan(31). 

15. Het Hof van Cassatie houdt een strenge hand aan het behoud 
van het beginsel dat de rechter de wil van de contractanten moet 
eerbiedigen. Indien de partijen hun wil in een geschreven tekst 
hebben uitgedrukt, mag de rechter die wilsuitdrukking niet ignore
ren. Onder de mom van uitlegging mag hij de ,bewijskracht" van 
overeenkomsten niet miskennen. De rechter die een overeenkomst 
uitlegt is evenmin als bij de uitlegging van een wettekst, verplicht te 
doen aan letterknechterij(32) en kan bij de uitlegging rekening hou
den met extrinsieke elementen(33), wat hierop neerkomt dat de 
overeenkomst wordt uitgelegd in functie van de concrete gegevens 
van de zaak (vnl. de voorwaarden van totstandkomen) en aldus, in 
zekere zin wordt geobjectiveerd(34). 
De grenscontrole die het Hof van Cassatie uitoefent door na te gaan 
of de bewijskracht van de overeenkomst niet werd miskend, is 
onmisbaar om het id quod scriptum te doen eerbiedigen. Wie aan 
de overeenkomst een uitlegging geeft die volstrekt onverzoen.baar is 
met de uitgedrukte wil van partijen, miskent tenslotte de verbindende 
kracht van de overeenkomst(35). Het Hof moet ongetwijfeld zelf 
uitleggen om te komen tot de vaststelling dat de bewijskracht van 

(31) ZieCass., 16december 1982,Arr. Cass., 1982-83, nr. 231; 26oktober 1984,Arr. Cass., 
nr. 456: rechtsmisbruik is aanwezig als iemand zijn recht uitoefent op een wijze die kennelijk 
de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en 
bedachtzaam persoon. Zie ook hierover SoETAERT, R., a.w., Liber Amicorum Ronse, p. 64. 
(32) Zie hierover, DUM ON, F., , ,De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht 
van de akten", openingsrede 1978; ,La motivation des jugements et arrets et la foi due aux 
actes", J. T., 1978, 474; zie ook de uitlegging gegeven door Cassatie aan 1162 B.W. in Cass., 
22 maart 1979, Arr. Cass., 1986-87, 861 en R.C.J.B., 1981, 189 en de noot van L. CoRNELIS. 
(33) Zie Cass., 17 april 1980, Arr. Cass., 1979-80, nr. 529. 
(34) Over de objectivering, zie VANRYN en HEENEN, Principes de droit commercial, t. I, 2e 
uitg., nr. 26. 
(35) Voor het Hof van Cassatie moet artikel 1134 B.W. niet worden ingeroepen nu een 
cassatiemiddel gestoeld op 1319 vlg. B.W. reeds volstaat om tot het gepaste gevolg te komen. 
SOETAERT, R., schrijft terecht dat goed bezien, het niet volkomen logisch is de miskenning 
van de bewijskracht van akten vast te knopen aan de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W. en 
dat dit vast knopen in elk geval berust op een zeer extensieve uitlegging van bedoelde artikelen 
(I.e., in Liber amicorum Ronse, 61-62). 
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akten werd miskend: die uitlegging is echter van een volledig ander 
gehalte dan de uitlegging gegeven door de feitenrechter(36). 
Het Hofvan Cassatie moet ook nagaan of de verbindende kracht van 
de overeenkomst niet werd miskend door de feitenrechter. Het 
volstaat dus niet dat het ,id quod scriptum" wordt geeerbiedigd. De 
rechter moet ook in zijn beslissing het gepaste gevolg geven aan de 
wil door partijen uitgedrukt. Overeenkomsten uit vrije wil aangegaan 
dienen door de rechtsorde te worden gehonoreerd(37). 
De feitenrechter mag de draagwijdte van de overeenkomst apprecie
ren, zodat het soms moeilijk is te beoordelen in welke mate de 
feitenrechter zich heeft laten leiden door de analyse van de subjectie
ve wil van de partijen of door de meer (semi)objectieve factor en zoals 
de positie van partijen, hun resp.gelijkheid, de gebruiken of zelfs de 
redelijkheid. De uitleggingsmethodes van het B.W. laten de feiten
rechter toe zowel de overeenkomst vanuit een objectiverende hoek 
te bekijken als vanuit een meer subjectief gezichtspunt(38). 

(36) Over de taak en opdracht van het Hof zie Cass., 13 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1197 
en vlg. met de conclusies van Proc. Gen. Krings: ,De bedoeling van de steller van de akte 
of van de partijen die de akte hebben ondertekend, moet door de feitenrechter worden bepaald. 
Het Hof gaat enkel na of hetzij uit de feiten en omstandigheden die de rechter heeft vastgesteld 
en die derhalve in zijn beslissing worden weergegeven, hetzij uit de blote termen die in de akte 
voorkomen en waarvan de rechter niet heeft beslist dat ze anders dan in hun gebruikelijke 
betekenis moeten worden uitgelegd, de rechter van de akte een interpretatie geeft die ermee 
bestaanbaar of ermee niet onverenigbaar is". 
(37) Indien de overeenkomst strijdig lijkt met de menselijke waardigheid is zij eventueel nietig. 
DrRrx, E., ,Overeenkomsten en menselijke waardigheid", R. W., 1989-90, 686, zinspeelt op 
de mogelijkheid dat stripteaseovereenkomsten geoorloofd zouden zijn en toch niet in rechte 
kunnen worden afgedwongen. Dit standpunt schijnt mij niet verdedigbaar: ofwel is de 
overeenkomst geoorloofd, en kan zij worden afgedwongen, ofwel is zij niet geoorloofd. 
(38) In de bruidsjaponzaak (Cass., 3 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1151) besliste het Hof 
dat ,de wil van de partijen geen resultaats- maar een middelverbintenis te doen ontstaan 
doorslaggevend is; dat te dezen de vrederechter die wil hieruit afleidt: , de veelvuldigheid der 
textielwaren die thans in de handel zijn, waarvan de ene vervaardigd zijn op basis van 
natuurlijke stoffen, de andere op basis van chemische produkten en die aile verschillende 
behandelingswijzen vereisen, is zodanig dat geen wasserijuitbater, bij ontstentenis van vermel
ding der reinigingsmaterialen een optimaal resultaat kan waarborgen"; dat de vrederechter 
aldus de wil van de partijen afleidt uit een zodanige onzekerheid bij de uitvoering dat het risico 
zo groot is dat de schuldenaar het niet op zich neemt". 
In feite mocht deze bruidsjapon niet drooggereinigd worden en kwam beschadigd uit de 
machine. Subjectief was de wil (en verwachting) van de toekomstige bruid wellicht dat haar 
bruidskleed optimaal zou gereinigd zijn, terwijl de wasserijuitbater slechts tot redelijke 
inspanningen bereid was. Formeel stond aileen vast dat het kleed werd toevertrouwd tot 
droogreiniging (operatie die gedoemd waste mislukken en oorzaak was van de beschadiging). 
In casu worden de redelijke wilsuitdrukkingen in acht genomen door de feitenrechter onder 
de mom van een uitlegging van de subjectieve wil van partijen. Het was niet redelijk te 
verwachten, voor de toekomstige bruid, dat haar kleed door die wasserijuitbater keurig zou 
worden gereinigd, en dus, kan zij dit niet bedongen hebben. Gefingeerde wilsuitdrukkingen 
leiden dus niet automatisch tot censuur van het Hof van Cassatie. Vee! hangt af van de wijze 
waarop de feitenrechter de wilsuitdrukking vaststelt. In een analoge zaak besliste de vrederech
ter te Aarlen in een volledig andere zin en toonde meer begrip voor de bruid (J.L., 1977-78, 
144). 
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Billijkheid machtigt de rechter niet geen gevolg te geven aan een 
rechtmatig aangegane overeenkomst. Het Hof van Cassatie heeft 
herhaalde malen beslist dat de rechter niet kan weigeren aan een 
overeenkomst haar bindende waarde toe te kennen zonder vast te 
stellen dat er een wettelijke oorzaak is van nietigheid, opschorting 
of beeindiging van de overeenkomst(39). 
De feitenrechter zou de verbindende kracht van een overeenkomst 
miskennen indien hij zijn beslissing grondt op niet bedongen voor
waarden(40), of andere verplichtingen oplegt dan diegene die bedon
gen waren(41). 
De stelselmatige verwerping door de rechtspraak van toepassingen 
van de imprevisieleer zetten nog kracht bij aan de effectieve handha
ving van de verbindende kracht van overeenkomsten(42). Indien 
partijen het will en staat het hun vrij , ,hardship clauses'' te bedingen, 
maar zij kunnen niet verlangen dat de rechter, indien hij hiertoe door 
de wetgever niet is gemachtigd, het contract zou herschrijven indien 
belangrijke externe gebeurtenissen de uitvoering ervan moeilijk rna
ken. 

16. Waar de vrije wil vaststaat zich te verbinden, zijn de partijen 
gebonden en moet de rechter ook gevolg geven aan de vrije wil van 
partijen. 
Indien de wetgever wil dat de rechter de overeenkomsten uitlegt of 
toepast op een wijze die het algemeen belang dient, zal hij dit 
uitdrukkelijk bepalen. Wanneer hij dit niet gedaan heeft, mag de 

(39) Cass., 31 oktober 1935, Pas., 1936, I, 22; Cass., 13 juni 1963, Pas., 1963, I, 1078. Vo!gens 
ScHOORDIJK, I.e., 15, is het niet meer juist te zeggen dat in Nederland de wilsovereenstemming 
niet onderworpen is aan het billijkheidsoordeel van de rechter. Voor Belgie, zie oak DUMON, 
F., ,La mission des cours et tribunaux", J. T., 1975, 430. 
(40) Cass., 25 september 1974, Arr. Cass., 1975, 104, Pas., 1975, I, 93; 23 januari 1976, Arr. 
Cass., 1976, 614, Pas., 1976, I, 590; 20 mei 1977, Pas., 1977, I, 960. 
(41) Cass., 16 maart 1972, Pas., 1972, I, 663. Het arrest van 25 september 1974 (Arr. Cass., 
1975, 104, Pas., 1975, I, 93) is een goed voorbeeld. Onder vorm van uitlegging van een 
verzekeringspolis had de feitenrechter een uitsluitingsbeding verworpen door aan dit beding 
een voorwaarde toe te voegen die het beding niet inhield. 
(42) Zie Cass., 30 oktober 1924, Pas., I, 1924, I, 565; Cass., 13 maart 1947, Pas., 1947, I, 
108 conclusies HAYOIT DE TERMICOURT; Cass., 10 april 1979, Pas., I, 950; zelfs Cass., 21 
maart 1975, Pas., 1975, I, 745. Cfr. echter KRUITHOF, R., ,L'obligation de Ia partie lesee 
de restreindre le dommage", R.C.J.B., 1989, 12-55. 
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rechter zijn eigen maatschappijvisie niet opdringen noch het even
wicht dat partijen zelf gevonden hebben verstoren(43). 
De kans is nochtans groot dat de rechter door de constructie van de 
vermoede wil van partijen de redelijkheid - dat typisch wapen van 
de rechter- in de overeenkomst zal distilleren en o.m. de vertrou
wensleer ingang zal doen vinden. 
Invullen dat de partijen in iets hebben toegestemd terwijl het aftasten 
van de wil van partijen er toe zou moeten leiden te beslissen dat zij 
subjectief in werkelijkheid niet toestemden, is onwettelijk, welke ook 
het sociaal nut of het nut voor een van de partijen een dergelijke 
constructie zou opleveren. De verwarrende uitdrukking goede trouw 
laat inz. niet toe uit gelijk welke contacten af te leiden dat er een 
contract ontstaan is waarvan de inhoud daarenboven grotendeels 
door de rechter zou bepaald worden. 

Ill. DE VERTROUWENSLEER(44) 

A. Algemeen 

17. Aan de orde is de vraag of het vertrouwen opgewekt door een 
niet met de wil overeenstemmende verklaring van iemand bescher
ming verdient. In positief geval zal een slechts ogenschijnlijk aanwe
zig feit(45) ten gunste van degenen, die met gerechtvaardigd vertrou
wen op het bestaan van bedoeld feit hebben gehandeld, dezelfde 
rechtsgevolgen teweeg brengen als die welke zouden ingetreden zijn 
als bedoeld feit werkelijkheid was geweest. 
Het opgewekt vertrouwen dat hier bedoeld wordt ligt in de rechts
sfeer(46), alhoewel het onderscheid tussen rechtssfeer en feitelijke 
sfeer niet steeds gemakkelijk herkenbaar is. Om het onderwerp te 
beperken wordt hier slechts onderzocht de op het tot stand komen 

(43) Cfr. FARIAT, G., L 'ordre public economique, 479; Droit economique, Paris, 1971, 49. 
Fariat verdedigt terecht de stelling dat de rechter, als hem door de wetgever gevraagd wordt 
de openbare economische orde te handhaven, zich niet mag Iaten leiden door ,privatistische 
reflexen", in die zin dat hij het belang van particulieren geen voorrang mag geven wanneer 
de wet uitdrukkelijk aan de rechter de taak toevertrouwt die economische orde te handhaven. 
(44) Zle de algemene uiteenzetting van VAN GERVEN, W., Algemeen dee/, 210 e.v .. 
(45) Dit kan een juridische toestand zijn of een !outer feit. 
(46) Ditter onderscheid van het opgewekt vertrouwen in de zuiver feitelijke sfeer (bv. de 
redelijke verwachting dat een voetpad effen is, of een liftdeur uitgeeft op een lift en niet op 
een holte). Voor onder broken onderhandelingen, zie HR 18 juni 1982, N.J., 1983, 723, noot 
CJHB. 
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van een rechtshandeling verrichte wilsverklaring waaraan geen wer
kelijke wil beantwoordt. 

18. Scholten(47) maakt terecht een onderscheid tussen het verschijn
sel vertrouwen enerzijds als grondslag van de overeenkomst in de 
verhouding tussen twee contractanten en anderzijds als grondslag 
van verbintenissen in de verhouding met derden. In het eerste geval 
moet beslist worden of de wilsverklaring die aldan niet beantwoordt 
aan de werkelijke wil doch het vertrouwen wekt dat die wil bestaat, 
de overeenkomst kan tot stand brengen (infra nrs. 19 vlg.). In dit 
hoofdstuk wordt de eenzijdig ongerichte rechtshandeling eveneens 
behandeld (inz. het aanbod aan onbepaalde bestemmelingen). 
In het tweede geval - de externe gevolgen van het vertrouwen -
moet beslist worden of derden op de uiterlijke schijn mogen voort
bouwen en aldus of die uiterlijke schijn bran is van verbintenissen. 
Dit probleem kan gebracht worden onder de gemene deler bevoegd
heid: bevoegdheid door volmacht en lastgeving, bevoegdheid in een 
rechtspersoon, bevoegdheid tot overdracht van eigendom en rechten, 
bevoegdheid door bezit van een inschuld (hierna sub C). 

B. Het opgewekt vertrouwen: intern 

I. Algemeen 

19. In de logica van de wilsautonomie zou, wanneer het vertrouwen 
vanuit het gezichtspunt van de verwekker ten onrechte is opgewekt, 
dit vertrouwen niet door het recht mogen worden gehonoreerd. Per 
definitie is er immers geen wilsovereenstemming. 
Het nieuw NBW, dat de opvattingen in het Zuiden geruisloos om
vormt, bepaalt (3 .2.2) dat: , , Tegen hem die eens anders verklaring 
of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan in de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als 
een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde 
strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een 
met deze verklaring overeenstemmende wil". Die bepaling objecti
veert de verhouding tussen partijen en wei in die zin dat degene die 
het vertrouwen wekte gebonden is door zijn (gebrekkige) wilsverkla
ring. Het nieuw NBW sluit eerder aan bij de verklaringstheorie die 
in het voordeel van de rechtszekerheid meer belang hecht aan de 

(47) SCHOLTEN, G.J., ,Opgewekt vertrouwen in het privaatrecht", R.M.T., 1984, 501. 
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verklaring dan aan de subjectieve wil. De onjuiste voorstelling van 
zaken heeft dus wei rechtsgevolgen. Een zuivere toepassing van de 
verklaringstheorie is het artikel toch niet: indien de wederpartij 
immers begrijpt of moet begrijpen dat de wil van de verklarende niet 
met de inhoud van de verklaring overeenstemt, mag zij de declarant 
aan die verklaring niet houden. 

20. Het Belgische recht - de lege lata - is, zelfs nog meer dan het 
Franse recht, getrouw gebleven aan de oorspronkelijke Code civil. 
De Code civil negeert geenszins de objectieve inbreng of het belang 
van de verklaring doch hecht een determinerend belang aan de 
werkelijke wil van de partijen. De diverse constructies aangewend om 
de vermoede wil van partijen aan te vullen, uit te leggen zelfs aan 
de hand van latere gegevens, of nog inhoudelijk aan te passen, 
bevestigen onrechtstreeks dat de subjectieve wil de grondslag is van 
de gebondenheid. 
De schijnleer en het vertrouwensmotief zijn nodige aanvullingen van 
een stelsel gebonden aan de verklaring doch niet van een stelsel van 
wilsautonomie(48). Het komt er op aan, voor de wilsleer, te weten 
wat de contractanten over een weer subjectief gewild hebben; wat zij 
bona fide konden afleiden uit een verklaring is secundair. 
Het vertrouwensmotief wordt desondanks toch ingeroepen als een 
correctie op de wilsleer, in die zin dat de wilsleer minder stringent 
wordt toegepast door aan een uiting die weliswaar niet overeenstemt 
met de werkelijke wil maar door de tegenpartij als zodanig mocht 
worden opgevat, dezelfde werking toe te kennen als een wilsverkla
ring. De juistheid van die gedachtengang zal geanalyseerd worden 
door een beperkt aantal rechtstoestanden te beschrijven waarin het 
vertrouwensmotief een zeker belang zou kunnen hebben. Dit wordt 
opvolgend onderzocht in een aantal gevallen waar de declarant zich 
niet wilde verbinden(bij aanbod, precontractuele verhoudingen, ver
schrijvingen of versprekingen), gedwaald heeft in zijn verklaring, of 
zich formeel verbonden heeft tot iets waar hij zich niet toe wilde 
verbinden(de standaardvoorwaarden). 

(48) In een arrest van 26 rnaart 1980 (Arr. Cass., 1979-80, 928) laat het Hof van Cassatie in 
het midden of het gerechtvaardigd vertrouwen een beginsel is van het verbintenissenrecht, doch 
beslist dat het niet volstaat dit beginsel in te roepen als een grond voor cassatie. Een 
nauwkeurige wetsbepaling rnoet worden aangevoerd. 
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2. Gevallen waar de declarant zich niet wit verbinden 

a. Het aanbod 
21. Het Hof van Cassatie erkent principieel de theorie van verbinte
nis door eenzijdige wilsuiting(49). In twee arresten van 9 mei 1980 
wordt gezegd , ,dat de bindende kracht van een aanbod haar grand
slag vindt in een door een eenzijdige wilsuiting aangegane verbinte
nis". De belangrijke vraag is bier of de pollicitant de bedoeling heeft 
gehad zich te verbinden, wat de pollicitant, indien er betwisting is, 
in de regel zal ontkennen. 
Indien de pollicitant die bedoeling niet had, doch indien de uiterlijk 
waarneembare gegevens een volledige verklaring inhouden van de 
pollicitant en de fidens te goeder trouw kon denken dat de pollicitant 
de bedoeling had zich te verbinden, zou, volgens de vertrouwensleer, 
de pollicitant contractueel gebonden zijn. 
De rechter zal zich, vooral in consumentengeschillen, laten leiden 
door de uiterlijk waarneembare gegevens en hecht dus een doorslag
gevend belang aan het vertrouwensmotief(50). De invloed van de 
Wet handelspraktijken is hier merkbaar, ook in gevallen waar de 
WHP niet zo onmiddellijk toepasselijk is. Bij een niet gericht aanbod 
aan een onbepaald aantal consumenten is dergelijk standpunt volko
men verdedigbaar. 
Het aanbod gericht aan welbepaalde mogelijke contractanten vereist 
echter meer dan de vermelding in het aanbod van aile door de partij 
substantieel geachte elementen. Ook de bedoeling van de aanbieder 
om zich definitief door het aanbod te verbinden en door de aanvaar
ding een overeenkomst te laten ontstaan wordt vereist(51). De beoor
deling van die bedoeling hangt af van feitelijke omstandigheden, 
doch het zou niet kunnen volstaan vast te stellen dat de pollicitant 

(49) Zie Cass., 18 december 1974, Arr. Cass., 1975, 460; Cass., 9 mei 1980, Arr. Cass., 
1979-80, 1132 en 1139. 
(50) Dit legt uit dat de uitstalling van goederen in een handelsinrichting met prijsaanduiding 
het vermoeden doet ontstaan dat zij worden aangeboden: dit aanbod volstaat echter niet, doch 
de koper mag het vermoeden inroepen en de verkoper mag het tegenbewijs leveren (CORNELIS, 
L., ,Ret aanbod bij het totstandkomen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, 6). 
(51) In die zin CoRNELis, L., ,Het aanbod bij het totstandkomen van overeenkomsten", 
T.B.H., 1983, 20; Cass., 23 september 1969, Arr. Cass., 1970, 84; Cass., 13 januari 1966, Pas., 
1966, I, 613; Liege, 7 juli 1947, Pas., 1947, II, 58. Zie ook Cass., 13 april1981, R. W., 1981-82, 
2152: een kloosterzuster had t.a.v. haar kloostergemeenschap aanvaard les te geven mits 
betaling van een overeengekomen loon, doch de subjectieve wil een arbeidsovereenkomst te 
sluiten ontbrak. 
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een volledige verklaring aflegde en dat de tegenpartij hierop in 
redelijkheid mocht vertrouwen(52). 

b. Precontractuele verhoudingen 
22. De uiteenlopende benadering van opgewekt vertrouwen v. wil 
komt ook tot uiting in de oplossing van de problemen gesteld met 
betrekking tot de precontractuele verhoudingen. 
Complexe overeenkomsten komen geleidelijk tot stand, soms met 
tussenovereenkomsten die slechts bedoeld zijn om de wijze van 
onderhandelen te regelen. Zoals door Schrans opgemerkt, glijdt men 
geruisloos van de vooronderhandelingen naar het contract. ,Bij 
onderhandelingen die normaal voortgezet werden, kan het onder 
omstandigheden gebeuren dat de partners het gebied van de vrijblij
vende voorstellen en tegenvoorstellen geruisloos verlaten om een 
contractuele binding tot stand te brengen zonder dat zij zulks nood
zakelijk bedoelden en terwijl zi} steeds dachten aan het onderhande
len te zijn"(53). Fontaine vermeldt nogal schamper dat de overeen
komst slechts in schijn vrijblijvend is omdat de onderhandelingspart
ners de gevoeligheden van hun juridische dienst hebben willen sparen 
door een formeel niet bindende overeenkomst te sluiten(54). 
Het standpunt van Schrans vraagt enige nuancering. In een zuivere 
logica van de wilsleer is de vorm van de waarneembare verklaring 
niet doorslaggevend. De wilsverklaring is echter nodig om de ware 
wil van partijen te achterhalen. 
De correcte toepassing van de wilsleer geeft de rechter een grote 
soepelheid daar hij steeds- zelfs met een gebrekkige wilsverklaring 
- de vermoede wil kan construeren. 
De rechter kan uit de gegevens van de zaak en de uitgedrukte 
verklaringen afleiden dat er wilsovereenstemming bestond en dat de 
partijen bedoeld hebben dater een akkoord zou tot stand komen(55). 
Indien een der partijen de onderhandelingen afbreekt en dit afbreken 
onzorgvuldig geschiedt, zal de sanctie hiervoor uitsluitend liggen op 
het quasi-delictuele vlak (of anders uitgedrukt, de culpa in non 

(52) Een onderscheid is hier denkbaar naar gelang het geschil gaat om een niet gerichte 
eenzijdige handeling of om een specifiek gericht aanbod. In het eerste geval kan de vertrou
wensleer beter verantwoord worden. 
(53) ScHRANS, G., ,De progressieve totstandkoming der contracten", T.P.R., 1984, 17. 
(54) FoNTAINE, M., D.P.C.I., 1977, 81: in dergelijk gevalis er uiteraardeen overeenstemmen
de verklaring en wil. 
(55) Voor een dergelijke redenering, zie Brussel, 14 juni 1984, T.B.H., 1985, 473 verbroken 
doch op andere gronden. Cfr. eveneens voor het belang van de uitdrukking: ,gentleman's 
agreement", Cass., 11 januari 1978, Pas., 1978, I, 530. 
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contrahendo, die een ongewilde toepassing is van de onrechtmatige 
daad). De sanctie kan er niet in bestaan dat de tegenpartij gedwongen 
wordt de overeenkomst te sluiten(56). lndien bewezen is dat er 
toestemming was aan beide zijden is de overeenkomst gesloten. Van 
enige tussenformule is nergens sprake. Volgens Schoordijk ,situeert 
de Hoge Raad de gehoudenheid die haar grondslag vindt in opgewekt 
vertrouwen tussen de verbintenis uit onrechtmatige daad en contract. 
Het twee-sporige denken: er is of gehoudenheid uit onrechtmatige 
daad of uit contract( .. ) wordt verlaten. Wij staan hier voor het begin 
van een rechtsontwikkeling"(57). Of dit kan gelezen worden in het 
arrest Plas/Valburg dat door Schoordijk als bewijs wordt aange
voerd(58) is niet meteen duidelijk. Het is in elk geval niet de strekking 
van de arresten van het Belgische Hof van Cassatie(59). 

c. De feitelijk onbekwamen 
23. Vertrouwen kan verwekt zijn door feitelijk handelingsonbekwa
men. 
Het probleem dat hier behandeld wordt is niet dit van de juridisch 
onbekwamen of geesteszieken waarvoor specifieke regels bestaan 
doch van degene die in feite niet in staat is zijn wil te bepalen. Dit 
kan het geval zijn bij degene die een verklaring aflegt onder invloed 
van drank, hallucinogenen of van een bijzonder geladen gemoeds
toestand. 
De wet kent slechts een beperkt aantal wilsgebreken die de toestem
ming aantasten(bedrog, dwaling, benadeling en geweld). Die gebre
ken geven niet altijd een oplossing aan het probleem van een verkla
ring afgelegd door een nolens, inz. wanneer de wederpartij niet kon 
of moest weten dat de declarant onbekwaam was een wilsverklaring 
af te leggen(indien de fidens dit kon weten, zal bedrog in de meeste 
gevallen het probleem oplossen). 
Dit probleem kreeg enige aandacht in Nederland m.b.t. het ontslag 
van buitenlandse werknemers die tengevolge van een misverstand, 
gebrek aan taalkennis of een bijzonder geladen gemoedstoestand 

(56) Vgl. voor Nederland, H.R., 18 juni 1982, N.J., 1983, 723. 
(57) O.c., 32. 
(58) H.R., 18 juni 1982, N.J., 1983, 723. 
(59) Een casus dat contractueel of quasi-delictueel kon opgelost worden, werd behandeld door 
Cass., 17 april1986 (Arr. Cass., 1985-86, 1115): op verwijzing koos de feitenrechter voor de 
quasi-delictuele weg (Luik, 20 oktober 1989, J.L.M.B., 1990, 95; T.B.H., 1990, nr. 5, noot 
X. DIEUX). 
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beslisten hun dienstbetrekking op te zeggen wat ook door de werkge
ver werd aanvaard(60). 
In Belgie zijn er enige betwistingen geweest m.b.t. verklaringen 
afgelegd in staat van dronkenschap. 
Een lineaire oplossing op grond van de wilsleer zou zijn de overeen
komst als onbestaande te beschouwen(61). Het Hof van Cassatie 
geeft in een arrest van 21 oktober 1971(62) die stelling noch verwor
pen noch aanvaard, daar de overwegingen van het bestreden arrest 
desbetreffende overtollig waren. 
Die lineaire oplossing wordt door de rechtsleer bijna eenparig ver
worpen(63). De reden is dat in werkelijkheid tussen bestaans- en 
geldigheidsvoorwaarden meestal slechts een gradatie bestaat en dat 
de rechter, op grond van de nietigheidssanctie, de gepaste maatregel 
kan nemen en de gevolgen van de nietigheid kan beperken. Er is 
immers een schijn van rechtshandeling aanwezig en het behoort aan 
de rechter toe die schijn uit te wissen, in zoverre dit nodig mocht 
blijken. In het geval van dronkenschap zal de rechtshandeling slechts 
betrekkelijk nietig zijn en de declarant zal door de latere uitvoering 
van de overeenkomst de nietigheid kunnen dekken. 
De rechter zal in het geval van dronkenschap de belangen niet moeten 
afwegen van declarant en fidens. Het komt er slechts op aan nate 
gaan of de declarant gewild heeft wat hij gezegd heeft. De enige 
nuancering die hier moet op aangebracht worden is dat de wil van 
de declarant zal onderzocht worden op grond van een aantal bijko
mende omstandigheden, zoals de voorbereidende onderhandelingen 
of zelfs de aard van de verbintenis die kunnen doen vermoeden dat 
de declarant, ondanks zijn subjectieve toestand, toch heeft willen 
toestemmen. 

(60) Zie b.v. H.R., 15 april1988, N.J., 1988, 951 (benAmram); H.R., 5 december 1975, N.J., 
1976, 223 (overspannen verkoopleider); H.R., 12 september 1986, N.J., 1987, 267 (Westhof
Spronsen). Vgl. voor het Belgische recht, met de overweging dat een verzaking aan opzegver
goeding niet mag vermoed worden: Cass., 4 september 1989, J.L.M.B., 1989, 1119; zie ook 
Cass., 21 oktober, 1971 en de noot RIGAUX, F., ,L'etat d'ebriete d'un cocontractant cause 
de nullite relative de la vente", R.C.J.B., 1972, 418. 
(61) Zie bv. MARTY, G. en RAYNAUD, P ., Droit civil, t. II. Les obligations, Sirey, 1962, nr. 
95; DE PAGE, d. I, nr. 81. 
(62) Arr. Cass., 1972, 139 en Pas., 1972, I, 174. 
(63) Zie hierover, RENARD en VIEUJEAN, ,Nullite, inexistence et annulabilite en droit civil 
belge", Ann. fac. dr. Liege, 1962,243 e.v.; RIGAUX, F., ,Annulation, nullite d'existence des 
actesjuridiques en droitjudiciaire prive belge'', J. T., 1962, 243; VAN GERVEN, W., Beginselen 
van Belgisch privaat recht, Algemeen dee/, nr. 128. 
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d. Verschrijvingen (of versprekingen) 
24. Indien bedoeling en uiting niet met elkaar in overeenstemming 
zijn, zal de overeenkomst onder omstandigheden toch tot stand 
kunnen komen indien de afgelegde verklaring door de wederpartij 
als waarachtig wordt ervaren. 

Dit hoofdstuk wordt behandeld bij de leer van de dwaling in het 
klassiek Franse recht. Het kan ook behandeld worden in deze kon
tekst: de schijn is dat ik een huis verkoop voor 3M; in werkelijkheid 
bedoelde ik 6M, doch ik schrijf een 3 op de akte. 

Onder de declaratieleer ben ik zonder meer gebonden, indien de 
wederpartij niet moest begrijpen dat ik in feite 6M had bedoeld, en 
dus rechtmatig erop mocht vertrouwen dat verkocht werd voor 3M. 
De oplossing van het probleem verschilt niet van die welke zou 
gegeven worden bij de klassieke toepassing van de leer van de dwaling 
en van het bewijs tegen akten (of in voorkomend geval, bij toepassing 
van de benadeling). 

3. Wilsgebreken: dwaling en het vertrouwen 

25. Het opgewekt vertrouwen kan als een grondslag beschouwd 
worden van de dwalingregeling. 

Contractanten zijn verbonden door hun vrije wil. Het leven in de 
maatschappij steunt op de eerbied voor het gegeven woord wat 
meteen verklaart dat de rechter verplicht is dit beginsel te handhaven. 
Het beginsel wordt getemperd door de leer van de dwaling: wie 
gedwaald heeft nopens hetgeen waartoe hij zich wilde verbinden is 
in beginsel ook niet verbonden. 

De dwaling kan echter niet onbeperkt worden ingeroepen op gevaar 
af de zekerheid van de transacties in gevaar te brengen. 

Bij verhinderende dwaling(error in negotio, in corpore of in causa) 
is er geen wilsovereenstemming: dit behoeft geen andere uitleg. Bij 
essenW!le dwaling die inhoudt dater weliswaar wilsovereenstemming 
bestaat, maar dat een van de partijen tengevolge van een waanvoor
stelling haar toestemming heeft gegeven, kan het vertrouwensmotief 
wel relevant zijn. 

Het begrip zelfstandigheid van de zaak in artikel 1110 B.W. heeft 
op grond van de leer van de wilsautonomie a priori een subjectieve 
en psychologische draagwijdte en de bedoeling van partijen wordt 
dan ook in concreto onderzocht. Te vergaande toepassingen van de 
dwaling worden op grond van de theorie van de verschoonbare 
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dwaling ingedijkt (de onverschoonbare dwaling is de vergissing die 
geen redelijk mens zou begaan)(64). M.a.w., in de logica van de 
wilsautonomie, heeft degene die een onverschoonbare dwaling be
gaat, niet gedwaald en is zijn toestemming niet gebrekkig. Of de 
vergissing verschoonbaar was wordt onderzocht in functie van de 
persoonlijkheid van de errans, wat logisch is in de geest van de 
wilsautonomie(65). In een consequent doorgevoerde redenering 
moet degene die dwaling inroept niet aileen bewijzen dat hij ge
dwaald heeft maar tevens ook dat zijn dwaling verschoonbaar is. 
Hier stuit men op twee grenzen van de wilsautonomie: vooreerst is 
het een fictie te beweren dat een onverschoonbare dwaling geen 
dwaling is; vervolgens is het in praktijk niet zo dat de errans steeds 
het bewijs moet leveren van de aard van zijn dwaling. De bewijslast 
verspringt in de mate de onjuiste voorstelling te wijten is aan de 
fidens(66). 
Het zou a priori eenvoudig zijn de problematiek op te lossen op grond 
van de vertrouwensleer. Dwaling kan in beginsel, gelet op de eisen 
van het rechtsverkeer, niet gelden als een reden tot vernietiging van 
de overeenkomst. Wie een onverschoonbare dwaling begaat, begaat 
een precontractuele fout (het bewijs van de fout berust op de fidens 
en niet op de errans). Indien degene die gedwaald heeft er zelf de 
oorzaak van is dat hij gedwaald heeft - door bv. nalatig te zijn bij 
het nagaan van de aard van zijn verbintenissen - zal een vordering 
in nietigverklaring worden afgewezen(67). Sommige zien hierin een 
toepassing van de leer van het rechtmatig vertrouwen: de medecon
tractant wordt beschermd tegen de lichtzinnigheid van de dwalende. 
De goede trouw is rechtscheppend: zij belet de errans zich te beroepen 
op dwaling die veroorzaakt is door zijn eigen lichtzinnigheid(68). 
De rechter weegt, bij dwaling, de belangen af van de errans en de 
fidens. Op grond van de vertrouwensleer zal hij overhellen naar de 
fidens indien de dwaling, gemeten aan maatstaven van de bonus 
paterfamilias, onverschoonbaar is. In toepassing van de wilsleer zal 
de rechter onderzoeken in concreto of het slachtoffer, gelet op zijn 

(64) Cass., 6 januari 1944, Pas., 1944, I, 133, noot R.H.; Cass., 20 april1978, Arr. Cass., 
1978, 705 en R.C.J.B., 1980, 210, noot FONTAINE. 
(65) Zie hierover COJPEL, M., ,L'erreur de droit inexcusable", R.C.J.B., 1978, 213; SACE, 
noot onder Bergen, 19 maart 1980, Rev. Not., 1980, 260. 
(66) COJPEL, M., o.c., 213. 
(67) GHESTIN, J., La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Parijs, 1963, 145 e.v .. 
(68) GHESTIN, J., La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Parijs, 1963, 101, 139. 
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leeftijd, vorming en ervaring een onverschoonbare dwaling heeft 
begaan(69). 

4. De niet gewilde inhoud:de algemene voorwaarden 

26. De verklaring van degene die standaardvoorwaarden aanvaardt 
wordt terecht door de rechter steeds nauwkeurig getoetst, omdat de 
declarant in de meeste gevallen niet de moeite doet om kennis te 
nemen van die voorwaarden en de gevolgen van de aanvaarding van 
die voorwaarden soms onbillijk kunnen zijn. 
In toepassing van de vertrouwensleer zou het volstaan, voor degene 
die de voorwaarden opstelt, te bewijzen dat er een verklaring van 
aanvaarding is geweest en dat de opsteller er redelijkerwijze op mocht 
vertrouwen dat de declarant die voorwaarden had aanvaard. De 
wilstheorie legt een andere benadering op (steeds in de veronderstel
ling dat de standaardvoorwaarden niet indruisen tegen openbare 
orde en goede zeden). 
Om de zwakkere partij te beschermen zal de Belgische rechter soms 
de verklaring relativeren en de werkelijke wil van partijen pogen te 
construeren. De wilsmacht moet zonder storingen worden uitgeoe
fend en de rechters hebben overvaltaktieken verworpen. De aanvaar
ding van standaardbedingen is onder veelvuldige kritiek geko
men(70). Indien iemand door ondertekening of op andere wijze de 
indruk geeft de inhoud van een geschrift te aanvaarden, is hij niet 
daaraan gehouden indien bij het sluiten van de overeenkomst zijn 
wederpartij begreep of moest begrijpen dat hij de inhoud ervan niet 
kende(71). De declarant moet bewijzen dat hij niet verbondenis door 
zijn verklaring. 
De leer van de toerekenbare schijn heeft i.d.v. geen enkel nut. De 
declarant heeft zich effectief subjectief verbonden tot het uitvoeren 
van de algemene voorwaarden ( ook al had hij ervan geen kennis 
genomen). De verkoper of dienstverlener (bv. een bank die haar 
algemene voorwaarden inroept) hoeft dan ook geen beroep te doen 
op haar rechtmatig vertrouwen dat de uitgedrukte wil van de decla-

(69) Zie bv. Cass. fr., 18 juli 1956, Bull. civ., nr. 428, p. 436. 
(70) De kritiek tegen de vorm van de standaardbedingen of de verwijzing naar enige gedepo
neerde voorwaarden is in vergaande mate voorbijgestreefd door de veralgemening van tekstver
werkers die algemene voorwaarden ad libitum ophoesten. 
(71) Zie hierover BosMANS, M., ,Les conditions generales en matiere contractuelle", J. T., 
1981, 17; BOSMANS, M., ,Standaardbedingen", T.P.R., 1984, 33-94; DESMET, R., noot 
R.C.J.B., 1974, 192-203; LECLERCQ, MAHAUX en LIMPENS, Quelques aspects des contrats 
standardises, Brussel, 1982. 
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rant ook beantwoordde aan zijn werkelijke wil. Maar de declarant 
mag bewijzen dat hij, in de concrete omstandigheden, de inhoud van 
de verklaring niet heeft gewild of dat hij gedwaald heeft. Zodra de 
rechter, na dit onderzoek, heeft vastgesteld dat de declarant de 
bedingen had aanvaard, moet hij daaruit de nodige consequenties 
trekken. Hij zou bv. niet mogen weigeren een beding toe te passen 
dat bet recht van een verzekerde bij late aangifte van bet schadegeval 
inperkt om reden dat de verzekeraar geen schade leed(72). 

27. De rechtspraak m.b.t. standaardvoorwaarden, buiten de consu
mentensfeer, wordt gekenmerkt door een objectiverende tendens. De 
eisen van een vlot handelsverkeer zetten de rechter er meestal toe aan 
nogal gauw de inhoud ervan als verbindend te aanvaarden of aan te 
nemen dat partijen zich over en weer stilzwijgend verbonden hebben 
zekere algemene voorwaarden te aanvaarden. 

a. Wie regelmatig in handelsrelaties treedt met eenzelfde medecon
tractant, en steeds dezelfde algemene voorwaarden oplegt, zal er op 
vertrouwen dat ook in de toekomst dergelijke voorwaarden de over
eenkomsten zullen beheersen(behoudens andersluidend beding). 
De vertrouwensleer brengt te dezen niets bij. De toetreding van een 
partij tot een beding dat vrijstelling of beperking van aansprakelijk
heid inhoudt, kan, behoudens andersluidende wetsbepaling, niet 
slechts uitdrukkelijk doch ook stilzwijgend tot uiting komen en deze 
partij dientengevolge binden(73). De feitenrechter kan in feite (en 
dus onaantastbaar) beslissen of er aldan niet een overeenkomst werd 
gesloten, en zo ja, wat die overeenkomst inhield. 
Het reconstrueren van de vermoede wil van de partijen doet inder
daad soms kunstmatig aan. Die verplichting tot een voorzichtig 
aftasten van de wil en de beslissingen behoorlijk te motiveren ver
mijdt arbitraire beslissingen. Het moet waarschijnlijk blijven dat 
partijen de overeenkomst zouden gewild hebben, zoals zij door de 
rechter wordt geconstrueerd. 
b. De gebruikelijke bedingen tussen partners van dezelfde industriele 
of handelssector worden meestal als bindend aangevoeld. Het Hof 

(72) Cass., 8 mei 1971, Pas., 1971, I, 819; Bergen, 7 oktober 1981, R.G.A.R., 1983, nr. 10614 
en de noot FAGNART. 

(73) Cass., 11 december 1970, Arr. Cass., 1971, 369; Cass., 17 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 
224; Cass., 20 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1239; Kh. Antwerpen, 3 maart 1978, B.R.H., 
1979, 468 noot I.V.; zie ook BosMANS, M., ,Les conditions generales en matiere contractuel
le", J. T., 1981, 22-23. 
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van Cassatie vestigt de rechtskracht van bet gebruik op de stilzwij
gende bedoeling van de partijen: hiertoe is vereist dat bet gebruik bet 
karakter vertoont van een regel die in een bepaalde streek algemeen 
en door iedereen wordt geacht van toepassing te zijn op een bepaalde 
soort overeenkomsten. In dat geval moet immers als vaststaand 
worden aangenomen dat de partijen dienaangaande niet onwetend 
konden zijn en derhalve, door bet gebruik niet uitdrukkelijk uit te 
sluiten , geacht worden met de toepassing ervan te hebben inge
stemd(74). 
Dergelijke contacten leiden inderdaad tot contracten, zonder diep
gaand onderzoek van de subjectieve wil van partijen. De omstandig
heid dat de contractanten allebei lid zijn van een bepaalde beroeps
vereniging (bv. expediteurs of vervoerders) kan inderdaad bet ver
moeden wekken dat de twee partijen ook gewild hebben dat hun 
bilaterale overeenkomsten zouden beheerst worden door de voor
waarden die de beroepsvereniging aan haar leden aanbeveelt, zodat 
de mogelijkheid bestaat toch een subjectieve wil te ontdekken. 
Het wordt moeilijker dit aan te nemen, zelfs tussen handelaars, 
indien de contractanten deel uitmaken van een verschillende vereni
ging of aan een verschillende bedrijfssector toebehoren. 
Het betoog dat de fidens mocht vertrouwen op de wil van de 
declarant bepaalde voorwaarden te aanvaarden, volstaat aldus niet 
in de huidige rechtspraktijk. Zelfs de verwijzing naar bet gebruik 
wordt nog gebonden aan de wilsautonomie: de schijn lost bier niets 
op. Ofwel slaagt de fidens erin te bewijzen dat er een wilsovereen
stemming was betreffende de bedingen ofwel slaagt hij niet in dit 
bewijs. Het kan niet volstaan de goede trouw in te roepen waarvan 
beide partijen zouden moeten doen blijken en bet rechtmatig vertrou
wen van degene die de algemene voorwaarden stelde te poneren. 

C. Vertrouwen en de derde 

1. Algemeen 

28. Het vertrouwen kan opgewekt zijn door de vermeende bevoegd
heid. 

(74) DIRIX, E., Defactuur, 119; FORIERS, P .A., ,Les contrats commerciaux", T.B.H., 1983, 
124 e.v.; MAHAUX, LECLERCQ en LIMPENS, o.c., 35; KRUITHOF, MoONS en PAULUS, 
,Overzicht...", T.P.R., 1975, 462-463 en T.P.R., 1983, 544; Cass., 29 mei 1947, Pas., 1947, 
I, 217, noot R.H.; Cass., 17 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 224; Cass., 29 maart 1976, Arr. 
Cass., 1976, 874. 
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Dit kan voorvallen indien de schijnlasthebber de lastgever verbindt 
terwijl hij hiertoe geen opdracht kreeg, indien de onbevoegde be
stuurder de vennootschap verbindt of nog indien een schijnbare 
eigenaar een goed verkoopt dat hem niet toebehoort.De bescherming 
van de derde zal hier vaker noodzakelijk zijn, omdat de derde node 
moet voortgaan op uiterlijk waarneembare feiten. 
In het deel B was de vraag of het vertrouwen opgewekt door rechts
handelingen (aldan niet gericht) verbintenisscheppend kon zijn. In 
dit deel gaat het meer om rechtstoestanden die voor de derde gevol
gen kunnen hebben. Ben dergelijke rechtstoestand is bv. een lastge
ving, een bezit, gelijk welke bestaande rechtsbetrekking tussen ande
re partijen. 

29. De wet kent meerdere gevallen waar de ogenschijnlijke toestand 
bepaalde uitwerkingen heeft die gelijk zijn aan de gevolgen die een 
reele toestand zou hebben(75). Volgens artikel 1240 B.W. is de 
betaling te goeder trouw gedaan aan iemand die in het bezit is van 
een schuldvordering, geldig, ook al wordt de bezitter naderhand uit 
dat bezit ontzet. 
Volgens artikel 1321 B.W. kunnen tegenbrieven niet tegen derden 
werken: de derden kunnen m.a.w. voortbouwen op de zichtbare 
akte. Artikel2279 B. W. laat aan de bezitter toe bepaalde eigendoms
rechten uit te oefenen. 
Artikel13 lid 2 van de vennootschappenwet bepaalt dat de nietigheid 
van de vennootschap slechts gevolgen kan hebben ex nunc. 
De gemeenschappelijke noemer van deze voorbeelden is dat de fidens 
er node op moet vertrouwen dat de gegevens die hij waarneemt ook 
beantwoorden aan de werkelijkheid: feitelijke (rechts)toestanden 
kunnen moeilijk met zekerheid worden vastgesteld zodat de 'Natur 
der Sache' vereist dat de contractant zou mogen voortgaan op de 
schijn(76). 
Ben algemene rechtsgrond van de schijnleer ontbreekt in het Belgisch 
recht. 
Het adagium ,error communis facit ius"- dat vooral in Frankrijk 
een zekere toepassing vond - is niet van aard enige bijkomende 

(75) Voor een definitie van de schijnleer, zie DERRIDA, F., V0 Apparence, Encycl. Dalloz, Drt 
Civil, 2eme ed.; GHESTIN et GouBAUX, Traite de droit civil, Intr. generale, nr. 779 e. v. 
(76) Zie hierover GEELHAND, N., .,Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het 
huwelijksvermogensrecht", T.P.R., 1989, 993 e.v .. 
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uitlegging te geven, tenzij eventueel in het eng kader van publiekrech
telijke problemen(77). 
Schijn en simulatie zijn twee van elkaar onderscheiden begrippen die 
een afzonderlijke functie vervullen. Simulatie is aanwezig indien 
contractanten willens en wetens de schijn wekken een welbepaalde 
rechtshandeling te hebben verricht, terwijl ze in werkelijkheid hun 
rechtsverhouding anders hebben geregeld of willen regelen. Er zijn 
dus twee tegenstrijdige overeenkomsten die beogen twee onderschei
den juridische realiteiten te scheppen. Wat de schijn betreft, bestaat 
er slechts een juridische realiteit; zij impliceert het bestaan van een 
andersluidende openlijk blijkende feitelijke toestand, voldoende ge
karakteriseerd om een rechtmatig vertrouwen te doen ontstaan in 
hoofde van derden(78). 

2. De schijnlastgeving 

30. Alhoewel een algemene positieve rechtsbron ontbrak heeft het 
Hof van Cassatie, in de bevoegdheidssfeer, de schijnleer aanvaard. 
In het Cuivre et Zinc arrest, in de aanhef van dit artikel genoemd, 
volgt het Hof- volgens de doctrine, onder invloed van Cass.fr. 13 
december 1962 - de leer dat toerekenbare schijn volstaat om de 
lastgever te verbinden, ook al werd er geen fout begaan. Deze 
oplossing is ook die van het NBW: , , Tegen hem die als derde op 
grond van een verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij 
daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht 
toekennen, het ontstaan, of tenietgaan van een bepaalde rechtsbe
trekking heeft aangenomen in redelijk vertrouwen op de juistheid 
van die veronderstelling heeft gehandeld, kan door degene om wiens 
verklaring of gedraging het gaat met betrekking tot deze handeling 
op de onjuistheid van die veronderstelling geen beroep worden 
gedaan" (3.2.3a). 
De wilsautonomie staat er niet aan in de weg dat derden bepaalde 
543rechten kunnen inroepen indien zij handelen op grond van een 
toerekenbare schijn. De wilsautonomie geldt inter partes, de gevol-

(77) Zie hierover DAVID-CONSTANT, S., ,Error communis facit ius: un adage subversif?", 
inLiberamicorumDumon, d. I, 107; Cass., 29 mei 1947, Pas., 1947, I, 216, noot R.H.; Cass., 
7 november 1940, Pas. I, 283, concl. GESCHE; in Cassatie 1 oktober 1976 (Pas., 1977, I, 133) 
wordt er ook op gealludeerd, doch uit dit arrest kan m.b.t. het adagium niets afgeleid worden. 
(78) VINCENT, L., ,La theorie de l'apparence", in Travaux et Conferences de Ia jaculte de 
droit de l'ULB, V, Brussel1957, 169 e.v.; LIEFSOENS, ,Een toepassing van de schijnleer op 
fusie door opslorping en het lot van overeenkomsten intuitu personae", T.B.H., 1989, 
894-895. 

1189 



gen van overeenkomsten t.a.v. derden en de bevoegdheidsregels zijn 
een andere zaak. 
Voor het specifiek geval van de lastgeving kan hieraan nog toege
voegd worden dat de lasthebber de facto niet de wil uitdrukt van de 
lastgever en dat het slechts een nuttige fictie is te beschouwen dat de 
lastgever zijn wil uitdrukt door tussenkomst van de lasthebber. 
Het ongewisse van de rechtsgrond van de schijnleer heeft lange jaren 
de Belgische rechters er toe aangezet slechts rechten te erkennen ten 
voordele van de fidens te goeder trouw in zoverre degene aan wie de 
schijn toerekenbaar was een fout had begaan. Aldus werd de schijn
lastgever slechts verbonden geacht, in zoverre hij ook een fout had 
begaan door de schijnlasthebber de mogelijkheid te geven hem te 
vertegenwoordigen(79). 
Pout volstaat echter niet om de draagwijdte van de schijnleer uit te 
leggen. Calais-Auloy(80), van Gerven in zijn Algemeen deel(81) en 
later van Ommeslaghe(82) hebben gedemonstreerd dat de extracon
tractuele aansprakelijkheid in feite met de schijnleer niets te maken 
had. De grond is de loutere noodzaak van de rechtszekerheid in een 
contactuele wereld waar het praktisch niet doenbaar is de rechtstoe
standen meer dan oppervlakkig te onderzoeken(83). De sancties bij 
extracontractuele aansprakelijkheid zijn overigens volledig onaange
past aan hetgeen de derde wil bekomen, d.i. dat de schijn voor 
werkelijkheid zou gehouden worden. 
Moet er verder gezocht worden dan de 'Natur der Sache'? Volgens 
P .A. Foriers in navolging van van Gerven is de schijnleer gegrond 
op de goede trouw (in objectieve zin). Degene die een bepaalde schijn 
verwekt, zou ook verplicht zijn de gevolgen van de verwekte schijn 
te aanvaarden; doet hij dit niet dan is hij te kwader trouw en zou 
(quasi-delictueel of contractueel?) aansprakelijk zijn. Aldus zou de 
schijnlastgever die aan iemand een welbepaalde bevoegdheid toe
kent, te kwader trouw zijn indien hij de beperkingen van de volmacht 
ten aanzien van een derde inroept(wanneer de derde normaliter geen 

(79) Zie hierover de verwijzingen gegeven door P.A. FORIERS, o.c., 543, inz. Cass., 30 mei 
1979, Pas., I, 1123 besproken door FoRIERS, P .A., in ,Les contrats commerciaux", T.B.H., 
1983, 145 e.v.; zie inz., voor die traditionele rechtsgrond, DE PAGE, d. V, nr. 448. 
(80) Essai sur Ia notion d'apparence en droit commercial, L.G.D.J., Parijs, 1961. 
(81) VAN GERVEN, o.c., 497 e.v .. 
(82) VAN 0MMESLAGHE, P., ,L'apparence comme source autonome d'obligations et le droit 
belge", Revue de droit international et de droit compare, 1983, 145 en e.v .. 
(83) Zie reeds Cass., 29 mei 1947, Pas., I, 216, noot R.H. die onderstreept dat de Gemeente 
op grond van de nodige rechtszekerheid verbonden is door de handelingen van haar orgaan 
ook wanneer dit orgaan buiten zijn bevoegdheid optreedt. 
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bijzondere voorzorgen moest nemen om de omvang van de opdracht 
van de lasthebber te controleren). Foriers construeert bier een fout
begrip (,tromper les tiers en refusant les consequences de l'apparen
ce creee"). 
Goede trouw leidt o.i. tot verwarring. Het element redelijkheid dat 
in de goede trouw schuilt - met zijn objectieve connotatie - is in 
deze kontekst niets anders dan een loutere optie voor de rechtszeker
heid en een dynamische benadering van de rechtsbetrekkingen. Het 
is een zuivere fictie te beschouwen dat iedereen a priori, op grond 
van de goede trouw, de verbintenis heeft geen schijn te verwekken 
zonder de gevolgen ervan te dragen(84); de belangen die gevrijwaard 
worden zijn die van het vlot verkeer van rechtsbetrekkingen en niet 
de private belangen van de ene of andere partij. Daarenboven zal de 
goede trouw zodanig geobjectiveerd worden en geordend naar maat
staven van redelijkheid dat zij volledig losgekoppeld zal zijn van 
hetgeen de goede trouw is in de gebruikelijke zin van het woord (dit 
is, een combinatie van billijkheid en redelijkheid). 

31. De voorwaarden gesteld voor de toepassing van de schijnleer (of 
leer van het rechtmatig vertrouwen) vloeien voort uit de grond van 
die leer, d.i. de vereiste rechtszekerheid. 
Die voorwaarden hebben betrekking zowel op de persoon van degene 
aan wie een bepaalde schijn wordt toegerekend, als op de persoon 
van de fidens als tenslotte op de rechtsbetrekking zelf. Zij worden 
bier opgesomd m.b.t. de lastgeving doch kunnen evengoed worden 
toegepast op de andere gevallen waar rechtmatig vertrouwen rechts
gevolgen heeft. 
a. Er moet een discrepantie zijn tussen schijn en werkelijkheid (,une 
realite visible que l'observateur considerera comme revelatrice de la 
situation de droit")(85). 
b. Vervolgens moet het vertrouwen van de fidens rechtmatig zijn, 
d.i.de fidens moet verantwoorden dat hij in de omstandigheden kon 
voortbouwen op de uiterlijke schijn. Dit onderzoek wordt gedaan in 

(84) Zie DERRIDA, F., Jurisclasseur, verb. Apparence, 29. 
(85) In de woorden van GHESTIN, Introduction gem!rale, o.c., 794. 
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concreto(86), op grand zowel van de subjectieve goede trouw van de 
fidens als van de objectieve maatstaven van zorgvuldigheid waarvan 
een redelijke persoon in dezelfde omstandigheid zou blijk geven. Dit 
is een vraag van feitelijke appreciatie: gelet op de belangen die 
beschermd worden zal de rechtspraak - zowel in Frankrijk, in 
Nederland als in Belgie- de gebruikelijke zorgvuldigheid beklemto
nen die personen in dezelfde toestand als de fidens aan de dag zouden 
gelegd hebben. 
c. De zorg die de fidens aan de dag zalleggen zal afhankelijk zijn 
van de aard van de vertrouwenwekkende daad. Uit de specifieke aard 
van de lastgeving kan afgeleid worden dat de lastgever naar redelijk
heid, wanneer hij een toestand in het leven roept waarbij iemand hem 
ten opzichte van derden kan vertegenwoordigen, moet verwachten 
dat hij zou verbonden zijn, zodat de fidens correlatief niet steeds 
verplicht is een diepgaand onderzoek te verrichten naar de omvang 
van de opdracht van een lasthebber. 
d. Verder - maar dit kan betwist worden - moet de fidens schade 
lijden indien de gevolgen van de schijnbare toestand worden ge
weerd. Blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad is het een 
vaststaand feit dat er rechtsgevolgen kunnen verbonden worden aan 
een wilsverklaring die niet overeenstemt met de werkelijke innerlijke 
wil van de declarant, doch hiervoor moet het vertrouwen door de 
declarant opgewekt zijn en moet tengevolge van de verklaring de 
fidens ,iets prijs gegeven hebben" of ,in ongunstiger toestand 
gekomen zijn" (zie bv. H.R., 11 december 1981, N.J., 1982, 70). 
Eenzelfde oplossing prevaleert in Frankrijk(Req.,lO april 1888, 
D.P.89.I.278). De stelling van de Franse en Nederlandse opperste 
gerechtshoven schijnt mij juist: afwijken van de normale gang van 
zaken in naam van de rechtszekerheid is aileen verantwoord indien 
er ook te beschermen individuele ( econornische) be lang en op het spel 
staan. 
e. Vervolgens - maar dit is vanzelfsprekend - moet de schijn 
toerekenbaar zijn. Indien een bepaalde schijn niet toerekenbaar is, 
zal het vertrouwen van de derde meestal niet rechtmatig zijn. 
f. Tenslotte mag de wetgever niet zelf, impliciet of expliciet, de 

(86) In die zin, FORIERS, P .A., o. c., 543; CALLENS, P ., en STUNS, S., ,Schijnvertegenwobrdi
ging: een keerpunt", T.R. V., 1989, 542. De omstandigheid dat het Hof van Cassatie de 
zinsnede van bet Frans precedent van 1962 niet overneemt volgens dewelke de scbijnlastgever 
verbonden is ,si la croyance du tiers a l'etendue des pouvoirs du mandataire est legitime, ce 
caractere supposant que les circonstances autorisaient le tiers a ne pas verifier les limites exactes 
de ces pouvoirs", is in casu zonder belang: dit was bet punt niet van de betwisting voor bet 
Hof van Cassatie. 
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toepassing van het rechtmatig vertrouwen uitgesloten hebben of 
beperkt. Specifieke regels hebben voorrang op de steeds subsidiaire 
toepassing van de leer van het rechtmatig vertrouwen. 

32. Tengevolge van de toerekenbare schijn komt tussen de lastgever 
en de derde de rechtshandeling op geldige wijze tot stand. De 
lastgever is aldus verbonden ook wanneer een schijnlasthebber zijn 
bevoegdheid heeft overschreden. 

3. Enkele andere toepassingen van de schijnleer 

33. Toepassingen van de schijnleer worden teruggevonden in de 
meest uiteenlopende materies. Zij beantwoorden aan dezelfde be
hoefte, de rechtszekerheid te bevorderen ten voordele van degene die 
de juiste draagwijdte van een rechtstoestand redelijkerwijze niet 
moet onderzoeken. 
In zijn fraaie bijdrage over de vertrouwensleer in het huwelijksver
mogensrecht(87) verdedigt Geelhand de stelling dat a priori moet 
aangenomen worden dat de vertrouwensleer moet worden toegepast, 
wanneer de derde redelijkerwijze niet volledig of niet voldoende 
ingelicht kan zijn nopens de bestaande rechtstoestand behalve wan
neer de wetgever zulks uitdrukkelijk en bewust uitsluit. Als voor
beeld citeert Geelhand de verkoop, zonder de medewerking van de 
andere echtgenoot, van de gezinswoning. In toepassing van de hier
boven genoemde regels zal de derde-koper meestal behoren te weten 
dat het verkochte huis de gezinswoning was, zodat zijn vertrouwen 
niet moet gehonoreerd worden. 
In de sfeer van het handelsrecht zal de vertrouwensleer vaak worden 
toegepast omdat de eisen van het rechtsverkeer moeilijk verzoenbaar 
zijn met een uitgebreid onderzoek naar feitelijke rechtstoestanden. 
De toepassing van het faillissement op de meester van de zaak is in 
werkelijkheid een toepassing van de vertrouwensleer. De bestuurder 
heeft de schijn verwekt dat hij optrad in eigen naam en voor eigen 
rekening. Derden kunnen hem dan ook in faillissement dagvaarden. 
Men lette er evenwel op de vertrouwensleer niet te onpas te gebrui
ken, wat door het volgend voorbeeld kan worden toegelicht. Ab
stracte bankgaranties hebben voor eigenschap dat de garant verplicht 
is op eerste verzoek rechtstreeks aan de schuldeiser te betalen.Hij 

(87) GEELHAND, N., ,Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwen in het huwelijksvermo
gensrecht", T.P.R., 1989, 923, 994. 
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mag aan de schuldeiser-begunstigde noch excepties tegenwerpen 
betreffende de relatie met zijn klient, noch excepties uit de onderlig
gende verhouding. De schuldeiser wordt beschermd door de relativi
teit van de contracten doch niet door zijn vertrouwen dat er een 
geldige dekkingsverhouding bestaat(88). 
In het algemeen verbintenissenrecht kan het geval aangehaald wor
den van de persoon die zich de hoedanigheid aanmatigt van genees
heer en de schijn wekt dat zijn prestaties kunnen terugbetaald worden 
door het RIZIV. Indien de schijn toerekenbaar is aan het Rijksinsti
tuut - dat bv. door onachtzaamheid of anders een tijdlang die 
prestaties zou terugbetaald hebben - zou de patient recht hebben 
op vergoeding(89). 
De mogelijke toepassingsgevallen zijn talrijk in alle takken van het 
recht. Zij vertonen allen het gemeenschappelijk kenmerk dat het 
vertrouwen slechts een subsidiaire rechtsbron is. Indien de wetgever 
expliciet of impliciet gewild heeft dat de derde nauwkeurige inlichtin
gen zou nemen betreffende de rechtstoestand, indien een specifieke 
wettekst de derde beschermt tegen schijnhandelingen, of nog, indien 
de wetgever aan de bescherming van degene aan wie een handeling 
wordt toegerekend voorrang geeft op de belangen van de wakkere 
fidens, zal de vertrouwensleer de fidens niet kunnen baten. 

V. CONCLUSIES 

34. Het Burgerlijk Wetboek heeft aangenomen dat de wil van de 
partijen - in de zin van de subjectieve wil - verbintenisscheppend 
is. Met die grondslag van de gebondenheid moet de rechtspracticus 
rekening houden, omdat het ganse B.W. daarop is gefundeerd. 
Andere stelsels waren denkbaar: het is nu eenmaal zo dat de Belgische 
wetgever gekozen heeft voor de wilsleer. 
De contractanten hebben het recht hun rechtsbetrekkingen naar 
eigen goeddunken te regelen, binnen de wettelijke grenzen. De bepa
lingen van het B.W. laten toe de misbruiken te beperken, door een 
correcte toepassing van de toestemmingsvereisten en van de causa-

(88) Over de bankgaranties en het vertrouwen, zie DIRIX, E., Obligatoire verhoudingen tussen 
contractanten en derden, Maklu, 1984, 157. 
(89) Zie bv. Cass. fr., 15 oktober 1964, Gaz. Pal., 1964,2, 433; voor een vergelijkbaar geval 
in Nederland, H.R., 5 november 1982, N.J., 1984, 125. Dit geval is niet zo denkbeeldig. Men 
denke bv. aan de betalingen verricht door mutualiteiten voor de opvang van patiiO:nten in een 
instelling waarvan de erkenning geruisloos werd ingetrokken of geschorst. 
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leer. De beteugeling van misbruik van recht in de uitvoering van de 
overeenkomst kan eveneens kennelijk onredelijke praktijken verhin
deren. 

De strekking om de rechtsbetrekking te objectiveren en om de 
wederzijdse verbintenissen te toetsen- a posteriori- aan maatsta
ven van objectieve redelijkheid is niet verzoenbaar met de wet die in 
beginsel de contractanten vrij laat te handelen zoals zij het goed 
vinden. Het maatschappelijk belang wordt niet vooruitgeholpen 
door een stelselmatig element van onzekerheid in de overeenkomsten 
in te planten. Hetgeen partijen vandaag overeenkomen zou morgen 
arbitrair kunnen omgetoverd worden door de rechter, indien hij niet 
zou verplicht worden eerst de overeenkomst uit te leggen met behulp 
van de wettelijke interpretatieregels om slechts vervolgens en uitzon
derlijk de misbruiken in de uitvoering weg te snoeien. 

Dit is ongetwijfeld niet gewenst. Aan de rechter wordt niet gevraagd 
een moraliserende taak te vervullen noch zelf subjectief te beslissen 
wat billijk is. Wanneer hij dit wei moet doen - en dit is geenszins 
uitzonderlijk - wordt hem dit opgedragen door de wetgever. 

De goede trouw is vaak een dekmantel voor een paternalistisch beleid 
van de rechter. Goede trouw is wei belangrijk bij de uitvoering van 
de overeenkomst, zoals trouwens uitdrukkelijk in de wet bepaald. Zij 
mag geen voorwendsel worden om aan de contractanten hun con
tractvrijheid te ontnemen. 

35. Rechtmatig vertrouwen is geestelijk verwant met bepaalde as pec
ten van de goede trouw. Indien de klemtoon wordt gelegd op de 
rechtsbetrekking en op de redelijkheid tussen contractspartijen, zal 
de rechter ook minder aandacht schenken aan de subjectieve wil van 
de partijen dan aan de uiterlijke verklaring en aan de gevolgen die 
een dergelijke verklaring had op de wederpartij. 

In een gerichte eenzijdige verklaring of tussen toekomstige contrac
tanten, volstaat in beginsel het vertrouwen gewekt door de verklaring 
niet om een overeenkomst tot stand te brengen. Het recht verplicht 
eerst na te gaan wat de beweerde contractanten effectief gewild 
hebben. De rechtszekerheid bestaat erin dat de contractanten of 
toekomstige contractanten weten dat de rechter, bij ,niet-kloppen
de" verklaring, eerst de subjectieve wil zal onderzoeken. 

De rechtsfiguur van het rechtmatig vertrouwen kan in een rechtsstel
sel gesteund op de subjectieve wil geen oplossing bieden voor de 
problemen ontstaan doordat de declarant zich niet wilde verbinden 
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of doordat hij zich niet wilde verbinden tot hetgeen waartoe hij zich 
schijnbaar heeft verbonden of nog,doordat hij gedwaald heeft. 
Die rechtsfiguur is wei belangrijk in zoverre derden moeten voort
bouwen op rechtstoestanden waarover zij slechts - als peritus 
extranei - onvolledig zijn ingelicht. De rechtszekerheid vereist dat 
derden op een uiterlijke schijn kunnen voortbouwen. Het vertrouwen 
zal slechts door het recht gehonoreerd worden in zoverre dit vertrou
wen ook redelijk is gelet op de concrete omstandigheden, en onver
minderd de specifieke wettelijke regelingen. Indien de derden effec
tief beschermd worden, zal dit niet zijn omdat degene die de schijn 
verwekt in strijd met de goede trouw zou handelen door de gevolgen 
van de door hem verwekte schijn niet aan te nemen, doch wei omdat 
de ,Natur der Sache" het zo wil. .. Het polyvalent begrip van de 
goede trouw is dan toch niet zo universeel dat aile rechtsbetrekkingen 
eraan volledig onderworpen worden. Dit aanvaarden zou leiden tot 
een veralgemeend afwegen van be Iangen door de rechter, zowel 
tussen contractanten als tegenover derden, en tot een steeds groeien
de rechtsonzekerheid. 

1196 



SOMMA IRE 

VOLONTE ET CONFIANCE DANS LA NAISSANCE DES OBLIGATIONS 

1. L'autonomie de la volonte est la pierre angulaire du droit des obligations. Le 
Code civil est entierement construit sur la valeur sociale de la libre expression de 
la volonte des contractants qui fixent, a leur convenance, le contenu de leurs 
relations juridiques. 

L'autonomie de la volonte- egalement dans !'esprit des auteurs du C.c. - n'est 
pas illimitee. Le consentement des parties doit etre etabli; la convention ne peut aller 
a l'encontre de l'ordre public ou des bonnes mreurs et doit avoir une cause licite. 
Ces limitations n'empechent pas que l'autonomie de la volonte et la liberte indivi
duelle se trouvent a la base de cette autonomie et ·constituent le fondement des 
structures de l'Etat et de la societe. 
2. La protection de la libre volonte se heurte a une limite conceptuelle. La plupart 
des contrats etant conclus par des representants ou par des groupements auxquels 
une volonte n'est reconnue que par le biais d'une fiction (la personnalite juridique), 
!'importance de la libre volonte doit etre relativisee. 
3. La libre volonte et l'autonomie de la volonte se trouvent limitees, dans une 
importante mesure, par de nombreuses dispositions legales imperatives restreignant 
la liberte des contractants. Ces dispositions legales constituent une exception a la 
regie de la liberte et, du meme coup, confirment indirectement la liberte de principe 
des contractants. 

4. Les juges ont tendance, ces dernieres annees, a «trouver» une regie obligeant les 
parties a se comporter de fac;on raisonnable et loyale. Cette atteinte a l'autonomie 
de la volonte, sur base d'une bonne foi a peine definie, ne se justifie que dans 
certaines limites. 

L'equite peut avoir une fonction interpretative en ce sens que, si un element n'a pas 
ete prevu de fac;on expresse par les parties dans leur convention, elles se sont 
neanmoins engagees a toutes les consequences que l'equite lie ala parole donnee. 
La bonne foi ne peut cependant avoir un effet suppletif qui permettrait au juge, 
sur base de la seule circonstance que les parties se sont engagees, d'imposer certaines 
consequences qu'il croirait pouvoir fonder sur l'ordre s'imposant dans la societe; 
le legislateur lui-meme permet aux contractants de se montrer inequitables et 
n'empeche pas comme tels - sauf cas d'exception - des desequilibres dans les 
relations contractuelles. Des donnees heteronomes ne peuvent etre distillees dans le 
contrat par un pouvoir discretionnaire du juge. 

La fonction limitative de la bonne foi, qui se situe exclusivement dans la phase 
d'execution de la convention, est compatible avec l'autonomie de la volonte dans 
les limites etroites admises par la Cour de Cassation. 

Le legislateur a voulu que le progres de la societe se trouve assure par la liberte 
contractuelle individuelle, meme si celle-ci peut, dans certains cas, entralner des 
consequences inequitables. Une atteinte grave est portee a cette liberte si des juges 
peuvent, sur base d'une sagesse a posteriori, remettre en cause les conventions et 
les regler suivant leur vision de la societe. Ceci est particulierement dangereux pour 
la securite juridique et des lors aussi pour le progres de la societe. 
5. La protection de la confiance legitime tres souvent invoquee tant quasi-delictuel
lement que contractuellement, semble prima facie tres proche de la bonne foi, en 
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ce sens que les exigences de la bonne foi empecheraient celui qui a fait une 
declaration ou a suscite une apparence, de se soustraire aux consequences de celle-d. 
Cette protection semble cependant difficile a integrer dans un systeme qui se trouve, 
comme le systeme beige, fonde sur l'autonomie de la volonte; elle convient mieux 
dans des systemes ou prime non la volonte subjective mais la volonte declaree. 
Entre contractants, il n'y a en principe pas de place pour une quelconque protection 
de la confiance legitime. 11 importe de verifier la volonte subjective des parties: des 
contacts ne conduisent pas a des contrats mais bien, le cas echeant, a une responsabi
lite quasi-delictuelle. 
Un recours ala doctrine de la confiance n'est cependant pas exclu lorsque des tiers 
sont en cause. Si des relations entre deux contractants ont donne a des tiers 
!'impression, soit qu'un contrat est intervenu entre ces deux parties, soit qu'une des 
parties peut representer l'autre, cette apparence peut faire que le declarant se trouve 
lie par une declaration qui lui est imputable. Ceci n'a pas ou guere de rapports avec 
la bonne foi mais bien avec les exigences du commerce juridique, qui s'opposent 
a ce que des tiers soient obliges, avant d'agir, de s'informer sur tous les faits 
juridiques possibles. 

ZUSAMMENFASSUNG 

WILLE UND VERTRAUENSSCHUTZ BEl DEM EINGEHEN VON VERTRAGEN 

1. Die Autonomie des Willens ist der Eckstein des Obligationenrechtes. Das Btirger
liche Gesetzbuch sttitzt sich v6llig auf den gesellschaftlichen Wert der freien Willens
iiuBerung der Kontrahenten die nach eigenem Gutdtinken ihre Rechtsbeziehungen 
inhaltlich ausftillen. 
Die Autonomie des Willens ist - sicher im Geiste der Autoren des BOB - nicht 
unbegrenzt. Die Einwilligung der Parteien mull feststehen; der Vertrag darf gegen 
die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten nicht verstoBen und mull eine erlaubte 
Ursache haben. Diese Einschriinkungen verhindern nicht, daB die Autonomie des 
Willens, und die individuelle Freiheit die dieser Autonomie zugrunde liegt, die 
Grundlage der staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen bilden. 
2. Der Schutz des freien Willens st6J3t auf eine konzeptuelle Grenze. Weil die 
meisten Vertriige von Vertretern oder von Gruppierungen, denen nur mittels einer 
Fiktion (der Rechtsfiihigkeit) ein Wille zuerkannt wird, geschlossen werden, mull 
die Bedeutung des freien Willens dennoch relativiert werden. 
3. Der freie Wille und die zwingende Autonomie des Willens werden durch zahlrei
che zwingende, die Freiheit der Kontrahenten begrenzende Gesetzbestimmungen 
erheblich eingeschriinkt. Diese Gesetzbestimmungen bilden eine Ausnahme von der 
Regel der Freiheit und bestiitigen damit indirekt die grundsiitzliche Freiheit der 
Kontrahenten. 
4. Auch die Richter haben in letzter Zeit die Tendenz eine Regel zu ,finden", kraft 
deren die Parteien verpflichtet werden sich billig und loyal zu verhalten. Dieser 
Angriff auf die Autonomie des Willens aufgrund eines kaum definierten guten 
Glaubens ist nur beschriinkt zu verantworten. 
Billigkeit kann eine interpretative Funktion haben, in dem Sinne, daB wenn Parteien 
im Vertrag nicht ausdrucklich etwas vorgesehen haben, sie dennoch zu dem was die 
Billigkeit an das gegebene Wort koppelt, verpflichtet sind. 
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Guter Glaube kann allerdings nicht ergiinzend wirken, in dem Sinne, daB der 
Richter, an den reinen Umstand daB Parteien verbunden sind, jene Folgen koppeln 
wiirde, die er aufgrund der gesellschaftlichen Ordnung glaubt auferlegen zu konnen: 
der Gesetzgeber selbst erlaubt den Kontrahenten unbillig zu sein und verhindert 
nicht als solches - es sei denn in Ausnahmefiillen - Unausgewogenheiten in den 
vertragsmiiBigen Verhiiltnissen. Heteronome Gegebenheiten konnen durch eine 
diskretioniire richterliche Politik im Vertrag nicht distilliert werden. 

Die einschriinkende Wirkung des guten Glaubens, die sich nur in der Ausfiihrungs
phase des Vertrags ergibt, kann innerhalb der engen Grenzen in denen er vom 
Kassationsgericht akzeptiert wird, mit der Autonomie des Willens zusammengehen. 

Der Gesetzgeber hat gewollt, daB der Fortschritt der Gesellschaft durch die individu
elle Vertragsfreiheit gewiihrleistet wird, auch wenn diese in gewissen Fallen zu 
unbilligen Folgen fiihrt. Diese Freiheit wird ernsthaft beeintrachtigt, wenn die 
Richter aufgrund einer a posteriori Weisheit, die Vertrage in Frage stellen und ihrer 
gesellschaftlichen Vision unterwerfen. Dies ist fiir die Rechtssicherheit besonders 
storend, zumal fiir den Fortschritt der Gesellschaft. 

5. Der Vertrauensschutz der sowohl quasi deliktmiiBig als vertragsmliBig oft ange
rufen wird, zeigt, prima facie eine enge Verwandtschaft mit dem guten Glauben, 
in dem Sinne, daB die Erfordernisse des guten Glaubens verhindern konnen daB 
derjenige der eine Aussage macht oder dazu den Anschein gibt, sich den Folgen 
dieser Aussage entziehen konnte. Dieser Schutz scheint jedoch in ein System wie das 
belgische, das sich auf die Autonomie des Wiilens stiitzt, schwer einzupassen, 
sondern schlieBt sich besser den Systemen von Aussagen an, in denen nicht der 
subjektive Wille sondern die Aussage vorherrscht. 

Zwischen Kontrahenten ist grundsiitzlich kein Spielraum fiir einen Vertrauens
schutz. Es kommt darauf an, den subjektiven Willen der Parteien zu iiberpriifen: 
Kontakte fiihren nicht zu Vertriigen, sondern bei Bedarf zu quasi-deliktmiiBiger 
Haftung. 
Wenn Dritte im Spiel sind, ist allerdings die Anwendung des Vertrauensschutzes 
nicht ausgeschlossen. Wenn Dritte aus der Beziehung zwischen Kontrahenten den 
Eindruck bekommen konnen, daB entweder zwischen heiden ein Vertrag dazwi
schengekommen ist, oder daB eine der Parteien die andere vertreten kann, kann sich 
aus diesem Anschein tatsachlich ergeben, daB der Aussagende durch seine Aussage, 
fiir die er haftet, gebunden ist. Dies hat kaum etwas mit dem guten Glauben zu tun, 
sondern mit den Erfordernissen des Rechtsverkehrs, die verhindern, daB Dritte 
gezwungen werden sich nach allen moglichen Rechtshandlungen zu erkundigen 
bevor sie handeln konnen. 

SUMMARY 

THE PARTIES' FREEDOM OF ACTION AND GOOD FAITH IN THE CONCLUSION 

OF CONTRACTS 

1. The parties's freedom of action is the very bedrock of the law of contracts. The 
Code Civil is based entirely on the value to society of the freedom of action of the 
parties to a contract who may give to their legal relations the contents of their choice. 

Freedom of action, even in the spirit of the authors of the Code, is not entirely 
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unrestricted. The parties' consent must be definitely established; the contract may 
not be contrary to public policy or public morality and must have a legitimate cause. 
These restrictions do not prevent freedom of action and individual freedom from 
constituting the basis for the autonomy which governs that freedom of action on 
which the various state and social structures rest. 
2. The protection of individual freedom is obstructed by a conceptual limit. Since 
the majority of contracts are concluded by representatives or groups who only enjoy 
legal personality as a result of a fiction, the importance of freedom of action must 
be seen in its proper perspective. 
3. Individual freedom and the freedom to act are to a considerable extent restricted 
by a large number of mandatory legislative provisions which limit the individual's 
freedom to contract. These provisions constitute an exception to the principle of 
freedom and at the same time indirectly confirm the contracting parties' freedom 
in principle. 
4. The courts have also recently displayed a tendency to ,find" a rule under which 
the parties are compelled to behave in a reasonably honourable fashion. This 
restriction of individual freedom, based as it is on the notion of good faith which 
can hardly boast a proper definition, is only partly justified. 
Reasonableness may have an interpretative role to play in the sense that where the 
parties have failed expressly to include the relevant terms in their contract, they are 
bound by that which the reasonableness test attaches to the giving of one's word. 
However, good faith cannot be optional, in the sense that the courts could draw 
from the mere fact that the parties are bound such conclusions as they deemed best 
for in the interests of social order. The legislature itself allows parties to contracts 
to act unequitably and does not, except in exceptional circumstances, prevent 
imbalances in contractual relationships. Heteronomous data cannot be integrated 
into contracts by the courts relying on their discretion. 
The restrictive effect of good faith, which is felt purely at the level of the perfor
mance of the contract, is, to the limited extent to which it is accepted by the Cour 
de Cassation, reconcilable with the freedom of choice. 
The intention of the legislature was to ensure progress in society through the 
individual's freedom to contract, even where the latter could have inequitable 
results. This freedom is considerably undermined if the courts, acting with the 
benefit of hindsight, loosen the fundamental aspects of the contract and shape it , 
in the light of their vision of society. This is particularly damaging as regards legal 
certainty and consequently also for the cause of progress in society. 
5. The protection of legitimate expectation, which is often relied upon both in the 
field of liability for technical offences and in the law of contracts, appears on the 
face of it to be narrowly related to the notion of good faith, inasmuch as the 
requirements of good faith would appear to prevent a situation whereby the person 
who made a certain statement or gave a certain appearance should elude the 
consequences of such a statement. This type of protection, however, appears to be 
difficult to integrate into a system which, like that which applies in Belgium, is based 
on freedom of choice in contracts, but systems based on statements in which it is 
the statement rather than a person's subjective will which takes precedence. 
Between contracting parties, there is in principle no scope for any protection of 
legitimate expectation. Here, the main object is to establish the subjective will of 
the parties: other forms of contact do not give rise to contracts, but to liability for 
technical offences. 
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It must be conceded, however, that the use of legitimate expectation is not totally 
excluded in the field of contracts where third parties become involved. Where it is 
possible for third parties to gain the impression from a certain relationship between 
two contracting parties either that a contract had been concluded between them, 
or that one of the parties was empowered to represent the other, this apparent 
situation may result in the person in question being bound by a statement which 
is attributable to him. Although this has little or nothing to do with the notion of 
good faith, it does have implications for the requirements of propriety in legal 
relations, which avoid a situation whereby third parties are obliged to obtain 
information about every possible fact having legal implications before engaging in 
legal transactions. 

RESUMEN 

VOLUNTAD Y CONFIANZA EN LA REALIZACION DE OBLIGACIONES 

I. La autonomia de la voluntad es Ia piedra angular del derecho de las obligaciones. 
El C6digo civil esta fundamentado completamente en el valor social de Ia libertad 
en Ia declaraci6n de voluntad por las partes contratantes que, de este modo, dan 
un contenido a sus relaciones juridicas. 

La autonomia de Ia voluntad no est ilimitada - incluso en el espiritu de los autores 
del C6digo civil. El consentimiento de las partes tiene que ser un hecho; el contrato 
no puede atentar contra el orden publico o contra las buenas costumbres y tiene 
que tener una causa licila. Esas limitaciones no impiden que la autonomia de Ia 
voluntad y la libertad individual fundamental para esa autonomia constituyan Ia 
base de las estructuras sociales y del Estado. 

2. La protecci6n de la libre voluntad tropieza con un limite conceptual. Alii donde 
la mayoria de los contratos estan celebrados por representantes o por entes juridicos 
que s6lo obtienen una voluntad mediante una ficci6n (Ia personalidad juridica), hay 
que relativizar algo Ia importancia de Ia libre voluntad. 

3. La libre voluntad y Ia autonomia de Ia voluntad estan restringidas de una manera 
importante por numerosas disposiciones legales imperativas que limitan Ia libertad 
de los contratantes. Esas disposiciones legales constituyen una excepci6n a Ia regia 
de Ia libertad contractual y afirman a! mismo tiempo indirectamente Ia libertad 
fundamental de los contratantes. 
4. En los ultimos afios, los jueces tambien parecen inclinados a ,encontrar" una 
regia en virtud de Ia cuallas partes deben comportarse razonable y lealmente. Ese 
ataque contra la autonomia de la voluntad, en base a una buena fe apenas definida, 
s6lo esta justificado en medida limitada. 

La equidad puede tener une funci6n interpretativa en el sentido de que, a pesar de 
que las partes hayan omitido una estipulaci6n contractual explicita en el contrato, 
ello no obstante, estan obligadas a lo que la equidad confiere a la palabra dada. 

Pero Ia equidad no puede tener un efecto supletorio en el sentido de que el juez, 
en virtud de Ia pura circunstancia de que las partes estan vinculadas juridicamente, 
imponga las consecuencias que estime razonables, por motivo de la ordenaci6n de 
Ia sociedad: ellegislador mismo permite a los contratantes ser no equitativos y no 
impide por lo tanto - salvo en casos excepcionales - desequilibrios en las 
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relaciones contractuales. Datos heter6nomos no pueden destilarse del contrato a 
traves de la discrecionalidad judicial. 
Dentro de los estrechos limites en que esta aceptado por el Tribunal Supremo, el 
efecto restrictivo de la buena fe que se situa meramente en la fase de ejecuci6n del 
contrato es compatible con la autonomia de la voluntad. 
Ellegislador ha querido que el progreso de la sociedad sea avalado por la libertad 
individual de contrataci6n, aunque en ciertos casos esta pueda llevar a consecuencias 
no equitativas. Esa libertad esta afectada seriamente silos jueces, basandose en un 
conocimiento ,a posteriori", ponen los contratos en tela de juicio y los hacen 
concordar con su propia vision de la sociedad. Esto es particularmente peligroso 
para la seguridad en el trafico juridico y por eso tambien para el progreso de la 
sociedad. 
5. La protecci6n de la confianza legitima, invocada frecuentemente tanto en cuasi
delitos como en contratos, resulta ,prima facie" tener mucho en comun con la 
buena fe, puesto que aparentemente las exigencias de la buena fe impiden que quien 
la efectuado una declaraci6n o ha suscitado una apariencia se substraiga a las 
consecuencias de esa declaraci6n o simulaci6n. Sin embargo, parece que es dificil 
insertar esa protecci6n en un sistema, tal como el belga, que esta fundamentado en 
la autonomia de la voluntad; en cambio, se relaciona mejor con los sistemas de 
declaraci6n donde no es la voluntad subjetiva, sino la declaraci6n la que est 
dominante. 
Fundamentalmente, entre los contratantes no hay Iugar para la protecci6n de la 
confianza legitima. Lo importante es averiguar la voluntad subjetiva de las partes: 
los contactos no conducen a contratos, pero si eventualmente ala responsabilidad 
civil en el cuasidelito. 
Bien es cierto que una utilizaci6n de la doctrina de la confianza no esta excluida 
en el caso de la implicaci6n de terceros. Si la relaci6n entre los contratantes puede 
provocar en la mente de terceros la impresi6n de que, 0 bien ha intervenido un 
contrato entre esos dos, o bien una de las partes puede representar a la otra, la 
apariencia puede efectivamente tener como consecuencia que el declarante tiene una 
obligaci6n en virtud de una declaraci6n que le puede ser imputada. Esto tiene poco 
o nada que ver con la buena fe, sino son las exigencias de las relaciones de derecho 
que impiden que los terceros esten obligados a informarse con anterioridad acerca 
de todos los hechos juridicos posibles. 
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