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1.

Diverse wetenschappers wijzen erop dat de zware gezondheidscrisis waar we net uit

lijken te komen, bij ongewijzigd gedrag en beleid, slechts een voorproef is van de rampspoed
die, met versnelling, op ons afkomt1. De wijze waarop ondernemingen en hun eigenaars,
gedreven door vermogensaccumulatie en door continue economische groei, hun economische
en financiële activiteiten voeren, zorgt voor klimatologische en ecologische ontregelingen, met
o.a. gezondheidscrisissen als gevolg, voor een steeds groter wordende patrimoniale
ongelijkheid en voor onvrede met het democratisch gedachtengoed.

2.

Die activiteiten en de toe-eigening van de inkomsten- en rijkdom die eruit voortvloeit,

kunnen maar plaatsvinden krachtens het privaatrecht, en bij uitstek een combinatie van het
vennootschaps- en het verbintenissenrecht. Dankzij deze rechtsregels kunnen de eigenaars van
ondernemingen als rechtspersoon of vennootschap aan het economisch verkeer deelnemen. Het
verbintenissenrecht, gecombineerd met het vennootschapsrecht, geeft hen, via het mechanisme
van de (organieke) vertegenwoordiging, de mogelijkheid afspraken te maken die juridisch
afdwingbaar zijn. Diezelfde regels maken het ook mogelijk om excessieve winsten binnen te
rijven ten koste van de collectiviteit en de planeet, onder andere doordat de risico’s en de kosten
van hun activiteiten kunnen worden afgewenteld. Een aantal van de meest treffende en
daardoor bekende voorbeelden zijn de financiële crisis in 2007, de Dieselgate, het
CumExschandaal, de Shell-zaak, en recent de 3M-zaak.

3.

De Kamer buigt zich nu over het Boek 1 ‘algemeen deel’2 en het Boek 5

‘verbintenissen’ van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW). Gelet op het verband tussen het
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Zie o.a. J. HICKEL, Less is more. How degrowth will save the world, London, Penguin Random House, 2020, 336p; H. RAWORTH, Doughnut
Economics, London, 2017, Random House, 309p.; T. JACKSON, Prosperity without growth, Routledge 2016, 350p.
Het gaat om twaalf gewijd aan een amalgaam van onderwerpen: de bronnen; de toepassing van de wet in de tijd; de noties rechtshandeling,
wilsuiting, kennisgeving, tijdsbepaling en voorwaarde; de berekening van termijnen; de vertegenwoordiging; de subjectieve goede trouw;
het rechtsmisbruik; het oogmerk om te schaden en de afstand van recht.
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privaatrecht en de aangegeven maatschappelijke uitdagingen, waarvoor we nu staan,3 en op de
ordenende functie van rechtsregels4, lijkt het voor de hand te liggen dat de wetgever bij deze
codificatie de bestaande regels evalueert in het licht van hun bijdrage aan het bestaan en de
neutralisering van die uitdagingen. Uit de tekstvoorstellen en de erbij horende toelichtingen, is
echter af te leiden dat deze uitdagingen de opstellers van de voorstellen niet hebben beroerd.5
In de voorstellen ontbreekt elke aandacht voor het verband tussen de, door het
verbintenissenrecht gestuurde, economische activiteiten, enerzijds, en de klimaat- en
ecologische ontregelingen, het pijnlijke ongelijkheidsvraagstuk en het democratisch deficiet,
anderzijds. “Meer van hetzelfde” blijkt het devies, hoewel de toepassing daarvan tot deze
uitdagingen heeft geleid. Erger nog, de mechanismen om de hogervermelde ontregelingen
tegen te gaan die het BW reeds bevat, maar die in de laatste decennia door de rechtspraak
onbenut werden gelaten, worden afgebouwd of zelfs geschrapt.

4.

Om deze vaststelling te duiden, gaan we hierna in op twee voorbeelden6. Momenteel

bevat artikel 2 oud BW een regeling die ervoor zorgt dat particuliere afspraken geen afbreuk
kunnen doen aan het samenlevingsbelang en de collectiviteit: door overeenkomsten of andere
rechtshandelingen mag geen afbreuk worden gedaan aan wetten die de openbare orde (of de
goede zeden) betreffen. Deze bepaling heeft tot gevolg dat overeenkomsten (of ruimer
rechtshandelingen) die met de openbare orde of met wetten van openbare orde strijden, in
rechte geen uitwerking kunnen krijgen. Dat verbod vergezelt de overeenkomst en de overige
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Wie nog twijfelt over dat verband leze o.a. K. PISTOR, The Code of Capital, How the law creates wealth and inequality, Princeton
University Press, 320p. en de boekbespreking daarvan door L. CORNELIS IN dit tijdschrift (TRV-RPS 2021, 192); U. MATTEI en A.
QUARTA, The turning point of private law, 2019, Edward Elgar Publishing, 192p.
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De toelichting bij Boek 5 geeft wel aan dat naar een “nieuw evenwicht” wordt gezocht “tussen de wilsautonomie van de partijen en de rol
van de rechter als behoeder van de belangen van de zwakke partij en van het algemeen belang”. Volgens de voorstellen zou alle heil niet
van de wetgever, maar van de wilsautonomie van de partijen en van de ‘wijsheid’ van de rechter moeten komen. Die opvatting geldt nu al
volop in het oude verbintenissenrecht dat mede tot de huidige ontregelingen heeft geleid, maar strookt niet met de Grondwet en het EVRM.
Er zijn er meer. Voor wat betreft boek 1 verwijzen wij naar onze analyse in de reeks “Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel) :
zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen”, mei-juni 2021, te raad plegen
via https://corporatefinancelab.org/tag/cornelisfeltkamp/

6

3

Dit editoriaal werd gepubliceerd in het TRV-RPS 2021/5 van 15 augustus 2021 (p. 535-536)

rechtshandelingen vanaf hun totstandkoming tot hun laatste snik7. Er, ten onrechte, van
uitgaande dat deze bepaling geen autonome functie heeft, wordt voorgesteld ze te schrappen.
Een nieuw artikel 1.3 bepaalt wel dat met rechtshandelingen van de openbare orde niet “kan”
(sic!) worden afgeweken en dat “bijgevolg (…) elke rechtshandeling een geoorloofd voorwerp
en geoorloofde oorzaak [moet] hebben”. De voor dit artikel cruciale notie “openbare orde”
wordt niet gedefinieerd. Evenmin wordt voor de Boeken 1 en 5 aangeven welke bepalingen al
dan niet van openbare orde zijn. Het is derhalve gissen voor de rechtsonderhorige, aan de hand
van de “klassieke” definitie van DE PAGE waarnaar in de toelichting wordt verwezen. Ultiem
zal het aan de rechtspraak toekomen om, naar eigen inzichten, over de openbare orde te
beschikken. Krachtens de Grondwet en het EVRM, komt het evenwel aan de wetgever, en niet
aan de rechter, toe om de openbare orde te bepalen door de wetten te maken die, slechts
wanneer de wetgever dit bepaalt, met een afwijkingsmogelijkheid gepaard gaan. Los van de
vaststelling dat de definitie van DE PAGE nietszeggend is en dus niet geschikt is, wordt
bovendien het “verbod” op miskenning van de openbare orde limitatief beperkt tot het
ongeoorloofde voorwerp en de ongeoorloofde oorzaak, die – volgens de toelichting – enkel bij
de totstandkoming van de rechtshandeling relevant zouden zijn. Er wordt derhalve geen
rekening mee gehouden dat de strijdigheid met de openbare orde bij de totstandkoming van
een rechtshandeling ook met andere zaken verband kan houden (afwezigheid van een
rechtsgeldige wilsuiting, een wilsgebrek, rechts- en handelingsbekwaamheid of met de
miskenning van een wettelijke of jurisprudentiële rechtsregel die de openbare orde of de goede
zeden aanbelangt of die van openbare orde is). De miskenning van de openbare orde kan zich
overigens ook in de uitvoerings- of uitdovingsfase van een rechtshandeling voordoen.
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Zie o.m. J. DE CONINCK, “De toetsing van een overeenkomst aan de openbare orde naar Belgisch recht” in J. SMITS en S. STIJNS (ed),
Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 215-218; J. BAECK, Restitutie
na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 175; T. TANGHE, Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van
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2020, 205-208.

4

Dit editoriaal werd gepubliceerd in het TRV-RPS 2021/5 van 15 augustus 2021 (p. 535-536)

Het voorgestelde artikel 1.3 verkleint zo de kans dat handelingen van o.a. rechtspersonen en
vennootschappen waardoor afbreuk wordt gedaan aan het samenlevingsverband kunnen
worden gesanctioneerd. Deze bepaling vormt, samen met het voorstel om in artikel 5.57,
tweede lid aan de rechterlijke macht de vrijbrief te geven om de nietigheidssanctie naast zich
neer te leggen, een aanmoediging om te speculeren op ongeoorloofd handelen.
Een even fundamentele regel voor het (voort)bestaan van het samenlevingsverband, is het
algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit. Volgens dit beginsel zal een rechtspersoon of
vennootschap die handelt met het oogmerk om een ander te schaden8 zich niet op de gestelde
handeling kunnen beroepen om daarmee, in zijn/haar voordeel, een rechtsgevolg te verkrijgen.9
Volgens de toelichting zou artikel 1.1110, dit algemeen rechtsbeginsel wettelijk verankeren en
verfijnen. Artikel 1.11 introduceert evenwel een heel ander concept, door de opzettelijke fout
als vereiste te stellen en de sanctie van voordeelsafroming voor te schrijven. De “morele
doorbraak” met artikel 1.11 is daardoor veel beperkter dan aangekondigd.

5.

Deze twee voorbeelden hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij rechtspersonen

en vennootschappen, die het niet al te nauw nemen met de openbare orde en met de rechten en
vrijheden van anderen, toelaten om daarmee verder te gaan en aldus hun inkomsten en
rijkdommen te ontwikkelen ten koste van het samenlevingsverband. Zo we een duurzaam en
leefbaar samenlevingsverband willen, moet de koe nu bij de horens gevat worden, ook wat het
privaatrecht betreft, door de invoering, via wetgeving in overeenstemming met de
democratische beginselen, van mechanismen die het tij doen keren. Kordaat niet meer van
hetzelfde.
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A.K. LENAERTS, Fraus omnia corrumpit in het privaatrecht, Brugge, Die Keure, 2013, 318-320.
A.K. LENAERTS, o.c., 324-328.
Waarvan de tekst luidt: “de opzettelijke fout, gepleegd met het oogmerk te schaden of uit winstbejag, mag de dader geen voordeel
verschaffen”.
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