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Advies over het wetsvoorstel nr. 51/0122 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat 
de interesten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft 

 
 
 
 
Op 19 oktober 2001 werd er door mevrouw de Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer en 
de heer Volksvertegenwoordiger Henk Verlinde een wetsvoorstel ingediend (Parl. St., Kamer, 
2001-2002, Doc. 50, nr. 1457/001) "tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de 
interesten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft”. Dit voorstel werd 
hernomen door Mevrouw De Meyer in de huidige legislatuur 1 (Parl. St., Kamer, Doc. 51, nr. 
0122/0012). 
  
Op grond van artikel 35, § 3, tweede lid, WHPC besliste de Commissie tijdens haar algemene 
vergadering van 19 februari 2002, zoals bekrachtigd op de algemene vergadering van 19 
maart 2002, om dit wetsvoorstel ambtshalve aan een onderzoek te onderwerpen en hierover 
een advies uit te brengen. 
 
Op basis van een voorbereidend advies, uitgewerkt door mevrouw Biquet-Mathieu en de heer 
Dubuisson, experten, en een nota van de heer Swennen, expert, kwam de Commissie tot de 
bevindingen, hierna weergegeven. Er wordt hierbij uitdrukkelijk verwezen naar de 
Aanbeveling betreffende strafbedingen die de Commissie uitvaardigde op 21 oktober 1997. 
 
 
I. Doelstelling van het wetsvoorstel nr. 51/0122 
 
Het wetsvoorstel nr. 51/0122 strekt ertoe de regeling inzake interesten en strafbedingen bij 
contractuele wanuitvoering in het Burgerlijk Wetboek op 4 belangrijke punten te wijzigen 
(wijziging van de artikelen 1153 en 1231, § 1, van het Burgerlijk Wetboek).  
 
Met name de volgende wijzigingen worden voorgesteld: 
 
- in de aanmaning te vermelden dat deze de loop der nalatigheidsintresten met zich 

meebrengt, alsook de rentevoet en de berekeningsbasis van de aangerekende 
nalatigheidsintresten mee te delen (cf. infra, punt II.1); 

- duidelijkheid scheppen over de omstandigheid dat de matigingsbevoegdheid van de 
rechter de mogelijkheid van een nietigheidssanctie niet uitsluit (cf. infra, punt II.2); 

- de afschaffing van de minimumdrempels inzake de matigingsbevoegdheid (cf. infra, punt 
II.3); 

- de uitbreiding van de matigingsbevoegdheid tot andere schadebedingen dan die welke 
bestaan in het betalen van een geldsom (cf. infra, punt II.4.). 

 
 

                                                 
1 Hierna genoemd het wetsvoorstel nr. 51/0122. 
2 http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=flwb.cfm 
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II. Bespreking van de voorgestelde wijzigingen 
 
 
a. Bijkomende vermeldingen in de ingebrekestelling 3 
 
In de aanmaning of ingebrekestelling zou uitdrukkelijk medegedeeld moeten worden dat deze 
de loop der nalatigheidinteresten met zich meebrengt, en zou eveneens moeten vermeld 
worden aan welke rentevoet en op welke berekeningsbasis (de bedragen waarop deze 
nalatigheidintrest wordt berekend) deze aangerekend worden. 
 
Dit voorstel roept de volgende opmerkingen op bij de Commissie: 
 
1. Hebben deze verplichte bijkomende vermeldingen wel enige zin, gezien de principiële 

geldigheid van bedingen tot vrijstelling van ingebrekestelling (artikel 1139 B.W.)? 
 
Artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldenaar ook in gebreke kan 
worden gesteld door de overeenkomst zelf, wanneer deze bepaalt dat de schuldenaar in 
gebreke zal zijn zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verstrijken van de 
betalingstermijn. Uit het wetsvoorstel valt niet af te leiden of  er al dan niet afgeweken wordt 
van de principiële geldigheid van bedingen tot vrijstelling van ingebrekestelling. 
 
Er kan in dit opzicht ook gewezen worden op de tegenstelling met de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S., 7 augustus 
2002), die de Europese richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties omzet. 
Krachtens deze wet heeft de schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op 
de betaling van een nalatigheidintrest vanaf de dag volgend op de overeengekomen 
betalingstermijn4, of, bij gebreke hiervan, binnen een termijn van 30 dagen volgend op die 
van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot 
betaling5. 
 
Indien het de bedoeling zou zijn van de auteurs van het wetsvoorstel om een ingebrekestelling 
verplicht te maken voor het doen lopen van de nalatigheidintresten, zou deze verplichte 
ingebrekestelling dus geschrapt moeten worden in handelstransacties. 
 
Zou men een verplichte ingebrekestelling wenselijk achten, dan zou men deze bijgevolg beter 
niet in het Burgerlijk Wetboek, dat een algemene draagwijdte heeft, invoegen, maar zou deze 
eerder beperkt moeten worden tot de overeenkomsten aangegaan tussen verkopers en 
consumenten. 

                                                 
3 Zie artikel 2, A) van het wetsvoorstel, waarbij een tweede zin in het derde lid van artikel 1153 B.W. zou 
worden toegevoegd. 
4 Zie artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002. 
5 De wet (en de richtlijn) voorziet in een ander aanvangspunt van deze termijn van 30 dagen in drie hypotheses, 
namelijk wanneer de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, wanneer de schuldenaar de factuur 
eerder ontvangt dan de goederen of diensten, of wanneer is voorzien in een procedure voor aanvaarding of 
controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, zie artikel 4, 2° en 
3° van de wet van 2 augustus 2002.  
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2. Wat met de aanmaning ad futurum? 
 
Het Hof van Cassatie heeft de principiële geldigheid van een ingebrekestelling aanvaard 
vooraleer de vordering opeisbaar wordt (aanmaning of ingebrekestelling ad futurum)6 en vóór 
er bijgevolg sprake zou kunnen zijn van enige wanprestatie in hoofde van de schuldenaar. In 
de veronderstelling dat de voorafgaande aanmaning verplicht zou worden in overeenkomsten 
gesloten tussen verkopers en consumenten, zou de schuldeiser reeds een aanmaning kunnen 
sturen in een afzonderlijk document, kort na het sluiten van de overeenkomst. 
 
De Commissie gaat ervan uit dat een dergelijke hypothese niet onder ogenschouw werd 
genomen door de auteurs van het wetsvoorstel. 
 
3. Wat met de kennisgeving omtrent andere soorten strafbedingen? 
 
In de veronderstelling dat de ingebrekestelling verplicht zou worden voor het doen lopen van 
de nalatigheidintresten, stelt zich de vraag waarom deze verplichte mededeling beperkt wordt 
tot strafbedingen die de verwijlintrest bepalen bij foutieve laattijdige nakoming van een 
contractuele verplichting. 
 
De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar Aanbeveling betreffende strafbedingen van 21 
oktober 1997, waar geoordeeld werd dat vooral strafbedingen die een forfaitaire 
schadevergoeding vaststellen bij laattijdige nakoming van de contractuele verbintenissen, 
draconisch zijn wanneer zij door het louter feit van laattijdige nakoming worden toegepast, 
zonder dat de partijen uitdrukkelijk wordt gewezen op de inhoud van die bedingen7. 
 
4. Wat met de overige gevolgen van een ingebrekestelling? 
 
In de veronderstelling dat een voorafgaande ingebrekestelling verplicht zou worden, stelt zich 
de vraag of de schuldenaar dan niet geïnformeerd zou moeten worden over alle juridische 
gevolgen die de ingebrekestelling met zich meebrengt. 
 
Zou de wetgever een dergelijk formalisme wenselijk achten, dan ware het weerom 
aangewezen dit te beperken tot de overeenkomsten gesloten tussen verkopers en 
consumenten. 
 
5. Welke sancties? 
 
Het wetsvoorstel verduidelijkt niet welke sanctie er zou zijn in geval de verplichte 
vermeldingen niet in de ingebrekestelling zouden voorkomen. Uit de huidige tekst van het 
wetsvoorstel zou kunnen afgeleid worden dat de sanctie bestaat in het niet lopen van de 
verwijlinteresten. 

                                                 
6 Zie Cass. 19 juni 1989, Pas., 1989, I, p. 1132, Cass. 25 februari 1993, Pas. , 1993, I, p. 210. 
7 Inzonderheid overwegingen 6 en 7, en aanbeveling nr. 5. 
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b. De herintrede van de nietigheidssanctie 
 
Krachtens de wet van 23 november 1998 tot wijziging, wat het strafbeding en de moratoire 
interest betreft, van het Burgerlijk Wetboek8, werd aan de rechter de bevoegdheid toegekend 
om respectievelijk nalatigheidintresten die kennelijk de ten gevolge van de vertraging geleden 
schade te boven gaan, dan wel bedingen tot forfaitaire verhoging9 waarbij het forfaitair bedrag 
kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade wegens 
niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden, te verminderen. 
 
Hiermee werd als sanctie op dergelijke strafbedingen het matigingsrecht door de rechter 
ingevoerd, in plaats van de nietigheid.   
 
De auteurs van het wetsvoorstel zijn van mening dat het wenselijk blijft dat de 
nietigheidssanctie mogelijk moet blijven voor strafbedingen die strijdig zijn met de openbare 
orde en de goede zeden (artikel 6 B.W.). 
 
De Commissie is echter van mening dat de wetgever met de wetswijziging van 23 november 
1998 uitdrukkelijk afstand heeft willen nemen van de nietigheidssanctie  die op basis van de 
toen vigerende rechtspraak10 algemeen aanvaard werd, en kan de stelling aangehouden door 
de auteurs van het wetsvoorstel dus niet volgen. 
 
Wat de praktische toepassing van dit voorstel betreft, verduidelijkt de tekst niet aan wie het 
toekomt om tussen deze twee sancties te kiezen: aan de rechter of aan de schuldenaar die zijn 
verbintenis niet nagekomen is? Evenmin wordt verduidelijkt onder welke 
toepassingsvoorwaarden dergelijk keuzerecht zou gelden. 
  
Ook op het vlak van de wenselijkheid van het behouden van de nietigheidssanctie naast het 
matigingsrecht, kan de Commissie de redenering van de auteurs van het wetsvoorstel niet 
volgen. Wordt een buitensporig strafbeding nietig verklaard, dan sluit dit de mogelijkheid niet 
uit om het herstel van de effectief geleden schade  te verkrijgen of, indien het om de 
toepassing van verwijlintresten gaat, hun toekenning aan de wettelijke intrestvoet vanaf de 
dag van de ingebrekestelling. De rechter kan bij de vernietiging van een strafbeding de vraag 
om schadevergoeding niet eenvoudigweg verwerpen; hij dient daarentegen de debatten te 
heropenen teneinde aan de schuldeiser de mogelijkheid te geven om herstel van het door hem 
geleden nadeel te verkrijgen volgens de principes van het gemene recht. Er kan hieruit 
besloten worden dat de nietigheidssanctie in de praktijk niet efficiënter zal zijn om op te 
treden tegen buitensporige strafbedingen. Dit geldt des te meer als men de minimumdrempels 
voor het matigingsrecht zou willen afschaffen. 
 
Als algemeen besluit kan gesteld worden dat een duidelijke en coherente regeling van 
strafbedingen niet gediend kan zijn met een dualiteit van sancties, gestoeld op nagenoeg 
dezelfde toepassingscriteria. 

                                                 
8 B.S., 13 januari 1999. 
9 Waarbij hier worden bedoeld “bedingen waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de 
overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten 
gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst.” (artikel 51/01226 B.W.) Dit zijn de zogenaamde 
strafbedingen van de derde categorie, zoals geclassificeerd in de Aanbeveling betreffende strafbedingen, zie 
hieromtrent punt 4 van de Gronden. 
10 In het bijzonder het in het wetsvoorstel geciteerde arrest van het Hof van Cassatie van 17 april 1970. 
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c. De afschaffing van de minimumdrempels 
 
Wordt een verwijlinterest of een beding tot forfaitaire verhoging als bovenmatig bestempeld 
door de rechter, dan kan de rechter deze verwijlintrest of dit beding tot forfaitaire verhoging 
verminderen tot minimaal de wettelijke intrest (artikel 1153, laatste lid, Burgerlijk Wetboek), 
dan wel de werkelijk geleden schade (artikel 1231, § 1, tweede lid B.W.). 
 
De auteurs van het wetsvoorstel zijn van oordeel dat deze drempels eerder een aansporing 
voor de schuldeiser vormen om buitensporige strafbedingen in hun contractvoorwaarden in te 
voeren, en stellen voor deze minimumdrempels af te schaffen. 
 
Dit voorstel zou tot gevolg hebben dat een schuldeiser die in een strafbeding zou voorzien, 
minder bescherming zou genieten dan een schuldeiser die hierin niet voorzien zou hebben.  
 
Bij afwezigheid van een strafbeding heeft de schuldeiser immers recht op de volledige 
vergoeding van het nadeel dat hij ten gevolge van de niet-uitvoering heeft geleden; hij dient 
wel zijn schade te bewijzen. Voor de verwijlinteresten kan hij in aanvullende orde beroep 
doen op het wettelijk forfait van artikel 1153 B.W. Is er wél een strafbeding, en oordeelt de 
rechter dat dit buitensporig is, dan zou de rechter krachtens dit voorstel de schuldeiser een 
lagere vergoeding dan de werkelijk geleden schade kunnen toekennen. 
 
Er kan bovendien opgemerkt worden dat geen gelijkaardige maatregel voorgesteld wordt 
indien de nietigheidssanctie zou toegepast worden. 
 
Een dergelijke maatregel is naar het oordeel van de Commissie niet proportioneel aan de 
doelstelling van het tegengaan van misbruik van de contractuele vrijheid. 
 
Dit geldt vooral voor de contractuele relaties tussen ondernemingen onderling, waar opnieuw 
kan gewezen worden op de strijdigheid ervan met de bepalingen van de wet van 2 augustus 
2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. 
 
d. De uitbreiding van de matigingsbevoegdheid tot andere strafbedingen dan die welke 
bestaan in het betalen van een geldsom 
 
Uit de huidige formulering van artikel 1231, § 1, B.W. blijkt dat de matiging door de rechter 
slechts kan worden toegepast in de gevallen waarbij de straf bestaat in het betalen van een 
bepaalde geldsom. Door de auteurs van het wetsvoorstel wordt voorgesteld de woorden “die 
bestaan in het betalen van een bepaalde geldsom” te schrappen. 
 
Deze beperking is inderdaad weinig zinvol, en de Commissie gaat akkoord met de 
voorgestelde schrapping. 
 



 7

CONCLUSIE 
 

 
Wat de voorgestelde wijzigingen betreft, komt de Commissie tot het volgende besluit: 
 
a. Bijkomende vermeldingen in de ingebrekestelling 
 
- Bijkomende vermeldingen in de ingebrekestelling worden opgelegd, terwijl bedingen tot 

vrijstelling van ingebrekestelling in principe geoorloofd blijven.  
- Indien de wetgever zou opteren voor het verplicht maken van een voorafgaande 

ingebrekestelling, dan zou deze verplichting beperkt moeten worden tot de 
overeenkomsten aangegaan tussen verkopers en consumenten, teneinde niet in strijd te 
zijn met de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties.  

- Een diepgaander onderzoek naar bijkomende vragen dringt zich op: Wat met de 
aanmaning ad futurum? Wat met de kennisgeving omtrent andere soorten strafbedingen, 
zoals de bedingen tot forfaitaire verhoging? Wat met de overige gevolgen van een 
ingebrekestelling? Welke sancties? 

 
b. de herintrede van de nietigheidssanctie 
 
De Commissie is van mening dat de wetgever met de wetswijziging van 23 november 1998 
uitdrukkelijk afstand heeft willen nemen van de nietigheidssanctie op onwettelijke 
strafbedingen. Een duidelijke en coherente regeling van strafbedingen is naar haar mening 
niet gediend met een dualiteit van sancties, nagenoeg gestoeld op dezelfde toepassingscriteria. 
 
c. de afschaffing van de minimumdrempels 
 
Dit voorstel zou tot gevolg hebben dat een schuldeiser die in een strafbeding zou voorzien, 
minder bescherming zou genieten dan een schuldeiser die hierin niet voorzien zou hebben. 
Een dergelijke maatregel is naar het oordeel van de Commissie niet proportioneel aan de 
doelstelling van het tegengaan van misbruik van de contractuele vrijheid. 
 
d. de uitbreiding van de matigingsbevoegdheid tot andere strafbedingen dan die welke 

bestaan in het betalen van een geldsom 
 
De Commissie gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van artikel 1231, § 1, B.W. 
 
 
 

--------------------------------------------- 


