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TEN GELEIDE

- - - “Even if we cannot see any
difference between an original
painting
and
a
forgery
or
between an edible mushroom and a
poisonous one, that difference
matters in the bearing it has on
our behaviour. We can either
look harder for a difference or
avoid paintings and mushrooms
entirely.” 1 - - -

1. “What we are all striving for is authenticity!” – Zweert u ook bij echte boter? Weet u
echte champagne wel te smaken? U schenkt ongetwijfeld ook liever echte bloemen, of heeft
misschien wel een zwak voor echte Italiaanse mode. Schrijft u met een authentieke MontBlanc? Tracht men ook u te verleiden tot Duitse wagens voor authentiek rijplezier en mijdt u
op vakantie de platgetreden paden om toch ook dat stukje authentieke zuiden te beleven? Ik
hoorde het Oprah Winfrey enige tijd geleden dan ook graag verkondigen, toen ze het had over
de belangrijke dingen des levens: “What we are all striving for is authenticity!”2
Niet eens zo slecht gevonden van Amerika’s mediatycoon, in een consumptiemaatschappij
met een aanzienlijk deel van de economie gericht op surrogaat en reproductie. “Was
Menschen gemacht hatten, das könnte immer von Menschen nachgemacht werden”3,
proclameerde de filosoof Walter BENJAMIN in de dertiger jaren al. Sindsdien is het
reproducerend vermogen er met de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie
natuurlijk niet op achteruit gegaan en heeft dit zelfs een symbolisch eindpunt bereikt, daar in
de huidige samenleving technisch gezien een levend wezen, zoals een schaap of zelfs een
mens kan worden gedupliceerd.4
Parallel met die evolutie is de vraag naar authenticiteit in heel het maatschappelijk bestel op
het voorplan getreden. De “authenticiteit” of “echtheid” van een voorwerp of beleving is een
economische/publicitaire factor van betekenis geworden in een samenleving die heeft moeten
1

2
3
4

N. GOODMAN: "Authenticity" Grove Art Online, Oxford University Press, [Accessed 07 April 2007],
http://www.groveart.com/.
O. WINFREY, O, The Oprah Magazine, maart 2002.
W. BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt, Suhrkamp, 2007, 10.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, in J. GHESTIN (ed.), Bibliothèque de droit privé,
CDLI, Parijs, L.G.D.J., 2006, 1.
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leren aanvaarden dat de dingen vaak niet zijn wat ze lijken. De ironie wil daarbij dat het
authentieke, oorspronkelijke product soms economisch gezien tot de uitzondering verwordt,
vermits, paradoxaal genoeg, het onechte oneindig meer courant is dan het echte.
2. De authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel – Geruime tijd bestond die
gevoeligheid voor het authentieke vooral in de kunsthandel. Al van in het begin van de
negentiende eeuw nam de authenticiteitskwestie daar het voortouw, op een moment dat in
andere economische sectoren of geledingen van de samenleving de bezorgdheid om
authenticiteit ronduit onbestaande was. Daarvan kan de rechtspraak getuigen, aangezien de
koper van een kunstwerk het gebrek aan authenticiteit vanaf die tijd in elk geval voldoende
belangrijk acht om naar de rechter te stappen.5
Niet alleen was de kunsthandel wellicht de eerste sector om het belang van de “echtheid” of
“authenticiteit” ten volle te onderkennen, ook lijkt de kwestie op dat terrein onmiskenbaar de
grootste impact te hebben. Zo kan wat een fraaie kindertekening, een banaal schilderij of een
doodgewoon urinoir lijkt, zonder dat dit voorwerp fysiek ook maar enigszins van gedaante
hoeft te veranderen, financieel van onschatbare waarde worden door het loutere feit dat zij
van een groot kunstenaar blijken te stammen. Op 22 maart 2007 berichtte The Art Newspaper
bijvoorbeeld nog dat het zeventiende-eeuws schilderij dat een koper op een publieke veiling
voor $ 288.000,- op de kop wist te tikken plots op $ 18.000.000,- werd geschat, toen het werk
door Frankrijks barokgigant Nicolas Poussin (1594-1665) bleek te zijn geschilderd. Het
schilderij bleef onveranderd, maar de waarde verzestigvoudigde. Op dezelfde manier bleek
een schijnbaar onooglijk beeldje een bravourestuk van de renaissancebeeldhouwer Agostino
Zoppo. De prijs rees hierdoor van FF. 4500,- naar maar liefst FF. 3.200.000,-. Hetzelfde beeld
werd zo op slag ruim zevenhonderd maal duurder!6 Het omgekeerde kan ook. Het nieuws dat
het portret van de jongeman dat in Sotheby’s veilingcatalogus stond afgebeeld niet van
Rembrandt was, deed de geschatte prijs van FF. 70.000.000,- naar FF. 4.000.000,- tuimelen.7
De lange traditie, gecombineerd met de verregaande impact die de authenticiteitsproblematiek
in de kunsthandel heeft, verklaren waarom de doorsnee burger tot op heden de notie
authenticiteit haast spontaan met de handel in kunstvoorwerpen in verband brengt. Bovendien
lijkt het gegeven bij het publiek tot de verbeelding te spreken, aangezien
authenticiteitsproblemen in de pers uitvoerig worden belicht. Dat gebeurt heus niet alleen in
gespecialiseerde bladen als The Burlington Magazine, Artnews, The Art Newspaper,
L'estampille - L'objet d'art of Connaissance des arts, maar ook in de traditionele pers.8
5

6
7
8

Jendwine v. Slade (1797) 170 Eng. Rep. 459; Lowther v. Lord Lowther (1806) 33 Eng. Rep. 230; Lomi v. Tucker (1829)
172 Eng. Rep. 586; Hill v. Grey (1816) 171 Eng. Rep. 521; Pennell v. Woodburn (1835) 173 Eng. Rep. 52; De
Sewhanberg v. Buchanan (1832) 172 Eng. Rep. 1004; CA Parijs, 17 juni 1813, S. 1814, II, 85; Trib. civ. Seine, 14 maart
1840, Le Droit 15 maart 1840.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 15 november 1990, Juris-Data nr. 1990-025479.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 1.
Zo berichtte De Standaard op 30 juni 2007 bijvoorbeeld over de verhandeling van betwiste Brillo-zeepkisten van Warhol
door de legendarische Zweedse curator Pontus Hulten. Op 8 juli 2004 haalde de veiling (voor € 24,2 miljoen) van een
twijfelachtige Vermeer dezelfde krant. Op 28 oktober 2003 andermaal nieuws van het Warholfront. In oktober 2003
besloot de Andy Warhol Authentification Board immers alleen nog die werken als authentiek te erkennen waarvan het
zeker is dat Warhol zelf bij de productie ervan betrokken was. Dit had een golf van verontwaardiging in de kunstmarkt tot
gevolg. Hetzelfde bericht stond een dag eerder al paginagroot in De Morgen. Op 30 juni 2006 bracht De Standaard het
verhaal hoe het Antwerpse KMSKA zich in het verleden bij de aankoop van werk van Rembrandt meermaals had laten
rollen. De polemiek rondom het schetsboek dat volgens het Ichtegemse veilinghuis Ecris van James Ensor was, vormt
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De vraag of de authenticiteit van een kunstvoorwerp zich laat gevoelen bij de esthetische
beleving ervan, komt verderop meer uitgebreid aan bod. Uit het voorgaande onthouden we in
elk geval dat de authenticiteit zich onmiskenbaar financieel laat gevoelen. In het
commercialiseringsproces van het kunstvoorwerp speelt de authenticiteit inderdaad de eerste
viool. Het is net de hand van de meester die de kunsthistorische en financiële waarde bepaalt.
Dat Picasso bij een van zijn kubistische doeken ooit de volgende reactie liet optekenen, moge
daarvan getuigen: “Ce que cela représente, Madame?…Eh ben…, cela représente un million”.
Men kan zich echter de vraag stellen waarom de authenticiteit bij kunstvoorwerpen zich op
financieel vlak dermate laat gevoelen. Sommigen zien hierin een van de laatste manifestaties
in onze Westerse samenleving van wat de Franse socioloog, Lucien LEVY-BRUHL, de
primitieve mentaliteit noemde.9 De voorstelling die de moderne en postmoderne mens zich
van het kunstvoorwerp maakt, vertoont inderdaad opvallende gelijkenissen met de wijze
waarop het primitieve denken de verhouding tussen levende wezens en hun voorwerpen
beleeft. De primitieve mentaliteit, zoals LEVY-BRUHL haar beschrijft, getuigt van een zekere
vorm van animisme, aangezien het denken uitgaat van het geloof dat voorwerpen die een
zekere tijd in contact hebben gestaan met een bepaald individu voor de rest van hun bestaan
doordrongen blijven van diens persoonlijkheid. LEVY-BRUHL benadrukt dat die blijvende
band tussen mens en voorwerp het sterkst bestaat bij objecten die het individu zelf
voortbracht. “Ces objets sont inséparables de sa personne: ils sont lui-même.”10 Het
verzamelgedrag van de Westerse samenleving maakt duidelijk dat zij nooit geheel gebroken
heeft met de animistische benadering van het primitieve denken. De verering van, en als
gevolg daarvan de handel in relieken is wellicht het klassieke voorbeeld van dergelijk
animisme. Geloofde de mens niet via de lijkwade van Christus, het Heilige kruis of de boeien
van Petrus in rechtstreeks contact te kunnen treden met het goddelijke? De handel in
historische souvenirs verschilt daarvan in se niet. In de hoed van Napoleon hoopt men op een
of andere wijze nog een stukje van de Franse keizer aan te treffen, in een brief van Picasso11
iets van de Spaanse meester.12 De laatste eeuw richt die verzamelwoede zich onmiskenbaar
het meest op kunstvoorwerpen, zoals zij zijn vormgegeven door het genie dat de kunstenaar
is. Doorheen hun kunst hoopt men in dialoog te kunnen treden met de creatieve geest van de
homo faber. Immers: “les tableaux sont le reflet de la sensibilité de leur auteur; ils portent en
eux les marques de la pensée et de la main de l’artiste.”13 Of nog: “l’artiste est tout entier
dans son oeuvre, et l’oeuvre révèle l’artiste”14. Het authentieke kunstvoorwerp onderscheidt
zich door zijn bijzondere verbondenheid met de kunstenaar, wat zich financieel laat gevoelen.
Per slot van rekening, “le lien entre l’oeuvre est son auteur subsiste toujours, même lorsque
l’artiste s’est séparé de sa création par le don qu’il en a fait au public.”15 Net zoals relieken
in het verleden het voorwerp waren van een intensieve en winstgevende handel, zo richt die
handel zich tegenwoordig op historische souvenirs en vooral op kunstvoorwerpen, waarbij de

9
10
11
12
13
14
15

wellicht het beste recente voorbeeld. Eind 2006 belandde de rel over de authenticiteit ervan tussen het Ensorcomité en het
veilinghuis meermaals op de voorpagina van de kranten.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 3.
L. LÉVY-BRUHL, La mentalité primitive, in Bibliothèque de philosophie contemporaine, Parijs, Alcan, 1922, 537 p.
Cass. Fr. 1e civ., 20 maart 2001, weergave op Juris-Data.
Zie daarover: F. DURET-ROBERT, Marchands d'art et faiseurs d'or, Parijs, P. Belfond/Connaissance des arts, 1998, 38.
M. HOURS, Les secrets des chefs-d'oeuvre, Parijs, Robert Laffont, 1988, 111.
J.-M. PONTIER, "La notion d'oeuvre d'art", RDP 1990, (1403) 1420.
H. BOURSIGOT, "Pour un statut de l'oeuvre d'art", JCP 1971, I, n° 2400bis 2400 bis.
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prijzen in essentie functie zijn van hun historische verbondenheid met de kunstenaar.16 De
toegevoegde waarde van de authenticiteit lijkt daarbij onmiskenbaar de overhand te halen op
de intrinsieke kwaliteiten van het product.
Een tweede, meer economische verklaring voor de financiële impact van de authenticiteit ligt
in de alom gekende wet van vraag en aanbod. Het zeldzame is duur, weet u.17 Van Vermeer
(ca. 1632-1675) zijn bijvoorbeeld slechts 35 schilderijen18 bekend en zijn oeuvre zal niet
spectaculair meer toenemen, al was het maar omdat Johannes al sinds 1675 geen enkel werk
meer afleverde. Wat een verzamelaar drijft “n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui
est beau, mais pour ce qui est rare, unique pour ce qu’on a et que les autres n’ont point”.19
De betaalde som verschaft hem niet alleen, of zelfs niet zozeer een voorwerp, maar vooral een
uitzonderlijke positie. Of zoals BERNARD het stelt: “la contrepartie de la dépense ce n’est pas
l’oeuvre d’art, mais une position exceptionnelle dans le club déjà fermé des propriétaires de
chefs-d’oeuvre”.20 Zeldzaamheid maakt volgens sommigen zelfs de voorwaarde uit om
überhaupt van een kunstvoorwerp te kunnen spreken. “C’est la rareté qui donne le certificat
artistique”, liet Marcel Duchamp optekenen.21 Welnu, indien zeldzaamheid tot het wezen van
het kunstwerk behoort, dan begrijpt men onmiddellijk het financiële belang in de markt van,
de fascinatie van het publiek voor, en bekommernis van de eigenaar om de authenticiteit. Het
predikaat “authentiek” zou dan voor het kunstvoorwerp per slot van rekening niets anders zijn
dan de bevestiging van de zeldzaamheid en de artistieke status ervan.
Het financiële belang van de authenticiteit lijkt bovendien alleen nog maar toe te nemen,
aangezien allerhande studies uitwijzen dat de prijzen op de kunstmarkt over de laatste veertig
jaar een exponentiële groei hebben gekend.22 Zo noteerde het Artprice marktrapport in januari
2008 voor het voorbije jaar alweer een stevige groei, waarvan het piekmoment in november
2007 bleek te liggen. Het ging de kunstmarkt met zijn zevende jaar van onafgebroken
prijsstijgingen recent inderdaad voor de wind. De gemiddelde jaarlijkse groei bedroeg maar
liefst 18%. We citeren enkele voorbeelden: een portret van Liz Taylor door Andy Warhol
mocht $ 21 miljoen kosten, terwijl de verkoper het zes jaar eerder verwierf voor “amper” $
3,25 miljoen. Waterloo Bridge van Monet werd in 2007 in Londen voor £ 16 miljoen, terwijl
hetzelfde werk in 1990 voor een tiende van de prijs van eigenaar veranderde. Bovendien zijn
dergelijke prijsstijgingen niet alleen het voorrecht van de “superrijken” van deze wereld. Ook
in de markt met prijzen onder € 10.000, die nog steeds 90% van het totale aantal transacties
uitmaakt, noteert men dezelfde opwaartse spiraal.23 De verkoop bij Christie’s - Parijs van een
16
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19

20
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S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 4. Zie ook daarover: E. PIERROUX, La
propriété des oeuvres d'art corporelles, I, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2003, 139.
R. MOULIN, "La genèse de la rareté artistique", Ethnologie française 1978, (241) 161.
Er bestaat onzekerheid over het 36e werk. Zie daarover: J. VAN HOVE, “Vermeer haalt 24,2 miljoen euro”, De Standaard
8 juli 2004.
LA BRUYERE, Les caractères, geciteerd door: S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art,
o.c., 5.
A. BERNARD, "Estimer l'inestimable", RTD civ. 1995, (271) 304.
R. MOULIN, "Remarques sur la définition sociologique de l'oeuvre d'art ", in VANDEN ABEELE (ed.), Le marché
commun et le marché de l’art, Brussel, ULB, 1982, (31) 31, voetnoot 2.
We noemen er enkele: Waardevol zijn de Art Market Trends, een lijvig rapport dat Artprice elk jaar publiceert
(www.artprice.com) en de analyses van Kusin & Company, een internationaal economisch onderzoeksinstituut voor de
handel in kunstvoorwerpen (http://www.kusin.com). Ook interessant zijn de onderzoeksrapporten van The European Fine
Art Foundation (www.tefaf.com). Daarnaast wijzen we op: Y. GAILLARD, Le marché de l'art français aux enchères,
Parijs, Economica, 2000, 249 p.
http://web.artprice.com/AMI/AMI.aspx.
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inkttekening van Odilon Redon, Jeune fille avec chat et fleurs, bracht € 3200 op, terwijl in
Londen de Sotheby’s-hamer drie maand later op € 9500 afsloeg. Voor de pastel Relief sur
l'idée du Requiem van Jean Tinguely had men in 2006 bij het Berlijnse Villa Grisebach €
4500 veil. Het werk veranderde eind december 2007 bij het Parijse huis Piasa voor € 10.100
van eigenaar. Aangezien zich door de speculatieve groei van de markt zelfs zonder
authenticiteitsbetwistingen enorme prijsschommelingen laten optekenen, behoeft het geen
betoog dat dit niet minder zal zijn, wanneer een kunstwerk wel degelijk inauthentiek blijkt.
Een eigenaar wordt daardoor immers niet alleen rechtstreeks in zijn vermogen geraakt.
Daarenboven misloopt hij daardoor financieel aanzienlijk wat rendement op zijn investering,
gelet op de winsten die hij in de markt door de opwaartse prijzenspiraal had kunnen maken.
Zodoende laat de inauthenticiteit zich zowel rechtstreeks als onrechtstreeks gevoelen, door de
aantasting van het basiskapitaal en het verspelen van de te verwachten winst.
Niet alleen staat de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel synoniem voor torenhoge
verliezen, bovendien blijkt de handel in inauthentieke kunstvoorwerpen geen zeldzaam
verschijnsel. Dat was het niet in het verleden – wat perfect kan blijken uit bijlagen II tot V bij
dit doctoraal onderzoek, waarin per jurisdictie de bestudeerde authenticiteitsgeschillen
worden opgesomd – en lijkt het ook in de toekomst niet te worden, aangezien het aantal
procedures in het derde millennium niet bepaald lijkt terug te lopen. Het beste bewijs
daarvoor is de berichtgeving in The Art Newspaper, die alleen al in het voorbije kwartaal,
zowel wat betreft Engeland24, Duitsland25 als wat betreft de Verenigde Staten26 de aandacht
vestigt op een veelbelovend authenticiteitsgeschil. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat
het recht bij dit alles een rol zal hebben te spelen. Het is precies de bedoeling van dit doctoraal
proefschrift aan te geven welke die rol in het verleden was, tegenwoordig is en in de toekomst
zou kunnen/moeten zijn.
3. Status quaestionis – Hoewel de kunsthandel economisch gezien een reëel gewicht heeft27,
stelt men echter vast dat de juridische omkadering ervan eerder beperkt is gebleven. Dat is bij
uitstek op wetgevend vlak het geval. Het juridische en het artistieke lijken inderdaad, en zeker
wat België betreft, hun best te hebben gedaan om netjes uit elkaars vaarwater te blijven.
Zodoende komt het voor dat de kunsthandel zich een prominent lid mag noemen van het
selecte clubje van ongereguleerde of tenminste erg weinig gereguleerde sectoren. Dat hoeft
echter niet te betekenen dat de juridische aspecten van de authenticiteitsproblematiek in de
rechtsleer van alle aandacht is verstoken gebleven. Dat is allerminst het geval. Zo werd aan
het onderwerp in de Belgische doctrine, gespreid over de voorbije vijfentwintig jaar, reeds zes
maal een overzichtsartikel gewijd, netjes verdeeld onder drie Nederlandstalige en drie
Franstalige auteurs.28 In de ons omringende landen is dat niet anders.29 Frankrijk kent op dat
24

25

26

27

28

Op 21 januari 2008 rapporteert The Art Newspaper over de verkoop van wat naderhand geen negentiende-eeuws Frans
wijnkruikje, maar een uiterst zeldzame 11e-eeuwse Fatimidische lampetkan bleek.
Op 13 december bericht het blad over de grote ontdekking van een Duits veilinghuis, dat zich plots met een van de
zeldzame vroege schilderijen van Max Beckmann geconfronteerd zag.
Op 12 december onthulde het Art Institute of Chicago dat het beeldje van een Faun, dat het tien jaar eerder als een van zijn
belangrijkste aanwinsten beschreef toch niet van Gauguin was. Het bleek helaas om een recente kopie te gaan.
Wie meer gegevens over het precieze economische gewicht van de kunsthandel wenst, raadpleegt daarvoor best het
marktrapport van The European Fine Art Foundation (www.tefaf.com) en de analyses van Kusin & Company
(http://www.kusin.com).
In chronologische volgorde: E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek", in K. RIMANQUE (ed.), Kunst
en Recht, Antwerpen, Kluwer, 1985, (95) 95-116; M. FONTAINE, "Les aspects juridiques de la commercialisation des
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vlak zelfs een echte traditie30, maar ook in de Verenigde Staten is er niet bepaald een gebrek
aan doctrine.31
4. Onvolkomenheden in de bestaande literatuur en positionering van het onderzoek –
Het overgrote deel van de auteurs beperkte de juridische analyse evenwel tot het eigen
rechtsstelsel, zonder het internationaal karakter van de kunsthandel te volle te onderkennen

29

30

31

oeuvres d'art", Ann. dr. Louvain 1988, (383) 383-413; M. DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen
bij de aankoop van kunstvoorwerpen", (noot onder Antwerpen, 20 januari 1988), T.B.B.R. 1990, (33) 33-45; M. VON
KUEGELGEN, "La responsabilité des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", Rev. not. b. 1994, (302) 302-341; J.
SACE, "Quelques réflexions sur l'erreur dans les ventes d'objets d'art", in K. BERNAUW (ed.), Liber amicorum Yvette
Merchiers, Brugge, Die Keure, 2001, (239) 239-252; B. TILLEMAN, "Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en
antiek", Liber Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, Kluwer, 2002, (443) 443-459.
Engeland kent al evenmin een gebrek aan doctrine. N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or
attributer of works of art under English domestic law", in Q. BYRNE-SUTTON en M.-A. RENOLD (eds.), L'expertise
dans la vente d'objets d'art, I, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1992, (19) 19-36; N. PALMER, "Misattribution
and the Meaning of Forgery: the De Balkany Litigation", A.A.& L. 1996, (49) 49-58; A. H. HUDSON, "A Tale of Two
Urns - Dating and Attribution of Art and Antiques", A.A.& L. 2005, afl. 3, (307) 307-316; A. H. HUDSON, "Attribution of
Paintings and Sale by Description", A.A.& L. 2003, afl. 2, (201) 201-208; S. MURDOCH, "The case of the unspotted
dogs", E.G. 1989, afl. 6, (139) 139; S. MURDOCH, "Auctioneers and careless advice", E.G. 1995, afl. 42, (133) 133; B.
W. HARVEY, "Selling Forgeries and Fakes by Auction", Tr. Law 1997, (96) 96-103; B. W. HARVEY, "Fakes and
Forgeries in the Salesroom", Tr. Law 1995, (190) 190-197; C. DEBATTISTA, "Authenticity, Merchantable Quality and
the Sale of Goods by Description", Int. J. Cult. Prop. 1992, (199) 199-205.
Voor Nederland verwijzen wij in de eerste plaats naar de geschriften van Prof. dr. E. SCHRAGE: E. J. H. SCHRAGE,
"Dwaling bij kunstaankopen", in W. M. J. RUSSELL (ed.), De regelen der Kunst, Amsterdam, VU Uitgeverij, 1989, (11)
11-48; E. J. H. SCHRAGE, De Regelen der Kunst II, Amsterdam, Russell Advocaten, 2003, 118 p.; E. J. H. SCHRAGE,
De Regelen der Kunst III, Amsterdam, Russell Advocaten, 2007, 67-110. Daarnaast kan men ook terecht bij: R.
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door deze vanuit rechtsvergelijkend oogpunt te beschouwen.32 Niet alleen verzuimden vele
auteurs zich globaal gezien op het aangewezen perspectief te plaatsen, ook gingen zij vaak
voorbij aan het typisch sectoriële aspect van hun studie door onvoldoende de eigenheden van
de kunsthandel te vatten of in elk geval doorheen hun onderzoek te benadrukken. Er bestaat
bondig gesteld een dubbel perspectiefprobleem: de kunsthandel is enerzijds een mondiaal
fenomeen, maar tegelijk als sector een wereld op zich. Het is de ambitie van dit doctoraal
onderzoek met dat dubbel perspectief afdoende rekening te houden en als een constante
doorheen dit onderzoek te weven. We leggen bij de bestaande literatuur tot slot nog een derde
pijnpunt bloot. Het leeuwendeel ervan mist scherpte en diepgang op kunsthistorisch,
kunstfilosofisch en cultuursociologisch vlak, door onvoldoende blijk te geven van de
interdisciplinariteit die een onderzoek naar de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel
veronderstelt. Dit proefschrift heeft dan ook zwaar geïnvesteerd in die interdisciplinariteit
teneinde met de nodige intellectuele bagage op genuanceerde wijze de complexiteit van het
authenticiteitscontentieux als auteur te kunnen vatten en aan de lezer te kunnen
verduidelijken.
5. Twee centrale onderzoeksvragen – In het licht van de aangegeven onvolkomenheden
neemt deze studie de weinig doordachte ‘ad hoc-aanpak’ van de authenticiteitsproblematiek
in de rechtspraak en de bestaande literatuur als uitgangspunt en richt zich in een eerste fase op
het terminologisch kader dat moet toelaten de authenticiteitsproblematiek in haar finesses te
vatten. Aansluitend op deze conceptualisering bestudeert dit proefschrift de rechtsgevolgen
van de verhandeling van een inauthentiek kunstwerk. Vanuit dit gegeven onderzoeken we of
de klassieke regels van het gemeen contracten- en aansprakelijkheidsrecht toelaten een
afdoende rechtsbescherming te realiseren voor de diverse partijen die bij de handel in
inauthentieke kunstvoorwerpen betrokken zijn, dan wel of een rechtszekere kunsthandel nood
heeft aan specifieke regels, gelet op de bijzondere positie van kunstwerken op de
goederenmarkt. Het onderzoeksproject is bijgevolg opgebouwd rond twee centrale
onderzoeksvragen die de structuur ervan bepalen: 1) Wat is authenticiteit? (DEEL I) en 2) In
welke mate heeft de kunsthandel nood aan specifieke normering teneinde de
rechtsbescherming van de partijen bij authenticiteitsgeschillen te verzekeren, zonder evenwel
een florissante kunsthandel te belemmeren? (DEEL II en DEEL III)
6. Het kunstwerk als voorwerp van controverse: een pragmatische invulling – Een
studie naar de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel vereist voorafgaand een nadere
bepaling van het precieze voorwerp van controverse: het kunstwerk. Maar wat is kunst en wat
heeft het recht daarover te vertellen? “Si on entend par esthétique l'expérience intime que
chacun fait avec une oeuvre d'art, il y a fort peu de chance qu'elle puisse avoir le moindre
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rapport avec le droit.”33 Zo verwoordt de Parijse filosoof GRIMALDI een intuïtief aanvoelen
van menig estheet. Het recht hanteert immers weinig adequate concepten om het
maatschappelijk fenomeen “kunst” in zijn finesses vatten. Zelfs de kunstfilosofie en de
kunstkritiek worstelen aardig met het wezen van de kunst, geconfronteerd met de vaak
gapende kloof tussen wat men “burgerlijke smaak” kan noemen en de zich steeds muterende
vormen van de concrete artistieke expressie. Inderdaad, “les innombrables définitions données
par les critiques d’art et les artistes eux-mêmes, témoignent de la difficulté de [la] qualifier
de manière incontestable.”34 Verwonderlijk is dat niet. De twintigste eeuw bracht ons immers
nieuwe, moeilijk te vatten vormen van artistieke expressie, met nieuwe materialen en nieuwe
technieken. Kenmerkend voor die evolutie is de vaststelling dat heel wat van de
vernieuwingen er zelfs op gericht waren afbreuk te doen aan wat men eeuwenlang als
essentieel voor het kunstvoorwerp had beschouwd. Zo is kunst niet langer materiële creatie,
vermits de kunstenaar steeds vaker beroep doet op voorwerpen die al op zich bestonden (e.g.
ready-made, land art, body art, arte povera). Het kan nog een stap verder, aangezien het
kunstwerk efemere vormen is gaan aannemen of zich zelfs geheel van zijn materialiteit is
gaan ontdoen (e.g. conceptuele kunst, installaties (lucht, licht, energie en geluid als kunst),
happenings en performances, video art).35
Niettemin zag het recht zich recent geroepen of genoodzaakt zijn banden met de kunst aan te
halen, doorheen de juridisering van het cultuurbeleid, de museumpolitiek, de
patrimoniumbescherming, de culturele economie met merchandising en digitalisering, de
legale en illegale kunsthandel…. Performante regelgeving vraagt duidelijke definities. De
veelzijdigheid van de artistieke expressie en het steeds wisselend opzet van de regelgeving
heeft in het recht geleid tot meerdere begripsomschrijvingen die vaak veeleer een inventaris
zijn van voorwerpen van “voldoende artistiek gehalte” om als “kunst” te worden beschouwd
en om aldus in – of net buiten – het toepassingsgebied van de betrokken regelgeving te vallen.
Zodoende kan men zich op fiscaalrechtelijk, douanerechtelijk, auteursrechtelijk,
strafrechtelijk, mensenrechtelijk, procesrechtelijk, … vlak herhaaldelijk met de vraag
geconfronteerd zien of een bepaald voorwerp volgens de regelgeving in kwestie als
kunstvoorwerp kan worden beschouwd.36
Het is niet onze ambitie daaraan nog een zoveelste (poging tot) definitie toe te voegen. Wij
verkiezen voor het verdere onderzoek immers een pragmatisch uitgangspunt, waarvoor wij
opnieuw aanknopen bij wat we zo-even opmerkten in verband met het financiële belang van
de authenticiteit. Wij begrepen de “authenticiteit” immers als de bevestiging van de
zeldzaamheid van een voorwerp, dat, in het licht van wat onder meer Marcel Duchamp
vooropstelde (“C’est la rareté qui donne le certificat artistique”37) daardoor, op zijn minst al
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voor de verzamelaar een artistieke status en een toegevoegde waarde verkreeg. Deze gedachte
verklaart waarom het niet noodzakelijk is voor de juridische studie van de
authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel voorafgaandelijk de precieze definitie van het
kunstvoorwerp uit te klaren. Dit doctoraal onderzoek zal immers niet alleen betrekking
hebben op wat men in de regel als “kunstvoorwerp” zal aanmerken, maar evenzeer andere
collector’s items betreffen. In se is de studie bijgevolg gewijd aan de
authenticiteitsproblematiek bij de handel in “rariteiten”: de meest uiteenlopende collector’s
items die met elkaar echter een relatieve zeldzaamheid gemeen hebben. Men denkt dan
natuurlijk in de eerste plaats aan de “kunstvoorwerpen” senso strictu (schilderijen, beelden,
grafiek, meubilair, juweelkunst, antiquiteiten…), maar evenzeer aan het bonte universum van
voorwerpen die zich, soms om de meest gekke reden onderscheiden van het banale door een
zekere zeldzaamheid te claimen. Wij zijn het stellige oordeel toegedaan dat deze pragmatische
invulling tegelijk de minst polemische en de meest correcte is. Uiteindelijk blijft deze studie
gewijd aan de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel, aangezien een blik op het terrein
meteen duidelijk maakt dat de economische sector die men “de kunsthandel” noemt zich in de
praktijk inderdaad een wat groter domein heeft toegeëigend. Zo organiseren veilinghuizen
bijvoorbeeld openbare verkopen van zeldzame wijnen, auto’s of unieke stukken uit de wereld
van mode en design. Gespecialiseerde handelaars drijven evenzeer handel in zeldzame
boeken, postzegels, munten, memorabilia. Beide richten zich bondig gesteld op de handel in
“rariteiten”, wat de hier gekozen benadering rechtvaardigt.
7. Methodologie van het gevoerde onderzoek – In het licht van de positionering van dit
doctoraatsonderzoek en zijn vooropgestelde onderzoeksvragen vereist deze studie een
sectoriële rechtsvergelijkende onderzoeksmethode, met een interdisciplinaire inslag.
8. Een sectoriële studie – Indien men wil onderzoeken in welke mate de kunsthandel
nood heeft aan specifieke normering teneinde de rechtsbescherming van de partijen bij
authenticiteitsgeschillen te verzekeren, zonder een florissante kunsthandel te belemmeren,
is het vanzelfsprekend precies deze sector als uitgangspunt te hanteren. Dit
doctoraatsonderzoek wil inderdaad in de eerste plaats een sectoriële studie zijn. Het is
immers niet gericht op één welbepaalde juridische figuur, maar op een economische sector
die zijn professionele activiteiten oriënteert rondom een welbepaald object (het
kunstvoorwerp/het collector’s item), dat het voorwerp uitmaakt van een waaier van
diverse juridische figuren. Waar de rechtsleer zich in de regel vooral richt op juridische
concepten, contracten of rechtsverhoudingen in hun algemeenheid, om deze op abstracte
wijze (los van het concrete en steeds veranderende object)en in de meest ruime zin te
analyseren, bekleedt dat voorwerp in deze sectoriële studie echter een sleutelpositie. Dit
voorwerp laat zich immers onderscheiden door zijn relatieve zeldzaamheid of zelfs
uniciteit. Vervangbaarheid is nagenoeg uitgesloten, wat zich onmiskenbaar laat gevoelen
op het vlak van de prijsvorming, de consumentenvoorkeur, de omkadering van de
transacties, etc. De handel in dergelijke niet of beperkt substitueerbare voorwerpen
(rariteiten) gebeurt, zoals we zo-even aangaven op de kunstmarkt. Deze brengt een bont
gezelschap aan spelers samen, die elk hun rol spreken bij de diverse transacties en die elk
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doorheen klassieke juridische figuren met het kunstvoorwerp en zijn eigenaar in relatie
staan.
Het sectoriële karakter komt in de eerste plaats tot uiting in de bijzondere positie die de
rechtspraak in deze studie inneemt. De verklaring daarvoor ligt voor de hand. De analyse
van de rechtspraak uit de diverse rechtsstelsels op het vlak van de authenticiteitsgeschillen
biedt immers het beste overzicht van de problemen die men in de praktijk daadwerkelijk
ervaart. De sectoriële kennis die men op basis van de rechtspraak kan opdoen, moest het
mogelijk maken specifiek voor de kunsthandel een aantal algemene principes te ontdekken
van the law in action. Dit proefschrift investeerde om die reden zeer zwaar in het opsporen
en analyseren van de rechtspraak op het vlak van de authenticiteitsdiscussies. Op dit vlak
claimt het dan ook de volledigheid te benaderen, althans wat de gepubliceerde rechtspraak
betreft. De bijlagen II, III, IV en V inventariseren het corpus van de bestudeerde
authenticiteitsgeschillen. Men kan daar per jurisdictie een chronologische/alfabetische
overzichtslijst van de verwerkte rechtspraak terugvinden. Het streven naar volledigheid,
wat deze rechtspraak betreft, krijgt des te meer betekenis in de wetenschap dat arbitrage in
deze sector een uiterst zeldzaam fenomeen is, ofschoon men op het eerste gezicht
inderdaad het tegendeel zou verwachten. Immers, “historically litigation has been the
preferred (and usually only) way to resolve art-related disputes”, zo merkt SHAPIRO
letterlijk op.38 Bijgevolg staat het onderzoek van de rechtspraak toe het
authenticiteitscontentieux quasi volledig in kaart te brengen.
Hoewel het onderzoek in de eerste plaats op klassieke wijze wordt gevoerd en bijgevolg
aanvangt met de studie van de rechtsleer, de rechtspraak en van de beperkte wetgeving
terzake, krijgt de klassieke methode toch uitbreiding. Waar mogelijk doet het onderzoek
immers aansluitend een beroep op sectorspecifiek bronnenmateriaal, zoals deontologische
codes, certificaten of typische contractsclausules. Verder ging heel wat aandacht naar de
studie van de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden of consignatiecontracten.
Hierbij ligt de keuze voor de Angelsaksische topveilinghuizen zoals Sotheby’s, Christie’s,
Bonhams of Philips-Le Pury al evenzeer voor de hand, gelet op hun economisch gewicht,
prestige en voorbeeldfunctie voor de kleinere marktspelers. Toch werden telkens ook
kleinere, locale spelers zo veel als mogelijk in de analyse betrokken.
9. Een fundamenteel rechtsvergelijkende studie – Het sectoriële karakter van het
onderzoek vertaalt zich op zijn beurt in een fundamenteel rechtsvergelijkend verloop
ervan. Waar de rechtsvergelijking in vele gevallen de noodzakelijke bijkomende inzichten
of creativiteit levert, is die voor deze sectoriële studie om een bijkomende reden
principieel vereist. De kunsthandel wordt immers gekenmerkt door een verregaande
economische globalisatie. Indien men de ambitie heeft een bepaalde markt te bestuderen,
moet men er rekening mee houden dit op de aangepaste schaal te doen. Vermits de handel
transnationaal verloopt, zal de studie ervan met dit mondiaal aspect terdege rekening
moeten houden. Het rechtsvergelijkend verloop van het onderzoek vloeit als logisch
noodzakelijk voort uit het sectoriële karakter ervan.
10. Een doordachte keuze van de rechtsstelsels – Een sectoriële rechtsvergelijkende
studie vraagt in de eerste plaats een doordachte keuze van de vergeleken rechtsstelsels.
38
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Die keuze moet immers verzekeren dat het onderzoek een voldoende massa van
transacties kan beslaan, zodat als het ware een “representatief staal” van de economische
sector aan analyse kan worden onderworpen. Deze overwegingen rechtvaardigen op
Europees vlak een comparatieve studie van Belgisch, Frans en Engels recht. Londen en
Parijs zijn immers leading cities op het vlak van de kunsthandel.39 In 2001 stonden de
Franse (17%), Engelse (56%) en Belgische markt (ca. 1%) samen voor ongeveer 74% van
de Europese kunstmarkt, of om en bij de 35% van de wereldhandel.40 De cijfers voor 2006
liggen in dezelfde lijn, al moest Europa lichtjes terrein prijs geven in vergelijking met de
Verenigde Staten. De Britse handel kon toen immers 26,9% van de wereldmarkt
wegkapen, terwijl Frankrijk en België daar samen nog eens 7% bovenop deden.41 De
Verenigde Staten waren in 2006 als geheel verantwoordelijk voor een kleine 50 % van de
wereldmarkt, zodat zij in deze sectoriële studie niet achterwege konden blijven.42
Aangezien binnen de Verenigde Staten, de staat New York het leeuwendeel van de
kunsthandel opslokt, concentreert dit proefschrift zich bij voorkeur op die staat. Men kan
immers niet blind blijven voor het reële gewicht van de New Yorkse handel. Zodoende
beslaat de analyse vier jurisdicties: België, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten,
waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar de staat New York. Met die
samenstelling heeft het onderzoek betrekking op om en bij 80% van wereldmarkt.
Veel meer nog dan de omzet is het aantal transacties betekenisvol. Het aantal
authenticiteitsgeschillen stijgt immers in de eerste plaats met het aantal transacties, niet
met de omzetcijfers. Plots lijkt de Angelsaksische hegemonie een stuk minder groot en
wordt een onderzoek van het Franse recht bijna onvermijdelijk. Met ongeveer 19% van het
aantal transacties laat Frankrijk immers alle andere landen ruim achter zich, aangezien de
Verenigde Staten en Engeland, de nummers twee en drie wat betreft het aantal transacties,
rond respectievelijk 16,5% en 14,5% blijven steken. Met de keuze voor Frankrijk, België,
Engeland en de Verenigde Staten (en in het bijzonder de staat New York) heeft het
onderzoek niet alleen betrekking op ongeveer 80% van de wereldhandel, maar beslaat het
ook ruim 50% van alle handelstransacties.43
Tot slot merken we nog op dat de Europese landen, en bij uitstek Frankrijk, hun
marktaandeel in de handel die voor dit onderzoek relevant is, nog weten te vergroten. De
authenticiteitsproblematiek stelt zich immers niet, of in elk geval in veel mindere mate bij
de verhandeling van naoorlogse kunst. New York is ontegensprekelijk het Mekka voor de
twintigste-eeuwse kunst, het is dat in iets mindere mate voor de oude meesters. Het
relatieve marktaandeel van Frankrijk (en België) neemt op grond van dezelfde redenering
enigszins toe, aangezien Frankrijk als “le grenier de l’Europe” meer dan voor de
hedendaagse kunst, voor de oude meesters en klassiek meubilair nog steeds een draaischijf
uitmaakt.44
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De keuze voor Frankrijk, België, Engeland en de staat New York als rechtsstelsels die
systematisch worden belicht, kan daarenboven resulteren in een uitdagende vergelijking
van de Anglo-Amerikaanse traditie met continentaal-Europese Napoleontische concepten.
11. Een interdisciplinaire insteek – De analyse van het authenticiteitsconcept (DEEL I)
kent daarenboven een interdisciplinaire inslag. Aan bod komen immers niet alleen
juridische vraagstellingen maar tevens incidentele vragen van kunsthistorische,
kunstfilosofische en cultuursociologische aard. De analyse werd opgebouwd op basis van
de toonaangevende literatuur uit de voornoemde domeinen. Bovendien hebben wij
getracht de lezer doorheen dit werk aanzienlijk wat kunsthistorische informatie te bieden
die als illustratie geldt van de uiteengezette principes of die moet toelaten zich in te leven
in de concrete casus. Alle kunsthistorische informatie over de kunstvoorwerpen,
kunstenaars of stijlperioden steunt op de webcatalogi van ‘s werelds toonaangevende
musea, die wij samenbrachten in een lijst met opgave van hun respectievelijke webpagina.
Die overzichtslijst vormt bijlage VII bij dit doctoraal proefschrift.
12. Een materieelrechtelijk, probleemgericht en geïntegreerd-thematisch onderzoek–
Het onderzoek naar de vraag in welke mate de kunsthandel nood heeft aan specifieke
normering om de rechtsbescherming van de partijen bij authenticiteitsgeschillen te
verzekeren, zal zich beperken tot materieelrechtelijke vraagstellingen, daar de complexe
IPR-discussies gelieerd aan de verhandeling van kunstvoorwerpen, een eigen grondige
studie verdienen.
Daarenboven wordt het onderzoek gevoerd vanuit de functionele vraag of de gekende
gemeenrechtelijke concepten de authenticiteitsproblemen bij kunsthandel wel op afdoende
wijze weten te vatten en te verhelpen, of er daarentegen nood is aan op de kunstsector
toegespitste afwijkende regels, ter vervanging of bijsturing van de gemeenrechtelijke
regels. In die zin is het onderzoek probleemgericht. De studie van de centrale
onderzoeksvraag zal worden gevoerd vanuit een aantal problemen die zich in de praktijk
voordoen.
Tot slot verloopt de studie geïntegreerd-thematisch, daar vanuit gekende normatieve
concepten (thematisch) een rechtsvergelijkend onderzoek wordt gevoerd om tot een
geïntegreerde comparatieve conclusie te komen.
13. Overzicht van het onderzoek – Dit doctoraal proefschrift is opgebouwd uit drie delen.
DEEL I biedt een interdisciplinair onderzoek naar het authenticiteitsbegrip dat niet alleen
juridisch, maar vooral ook kunsthistorisch, -filosofisch en cultuursociologisch uitdieping
krijgt. Achtereenvolgens wordt de authenticiteitsproblematiek vanuit het standpunt van het
kunstvoorwerp en van de kunstexpert benaderd. De delen II en III bouwen vervolgens verder
op het aldus ontwikkelde begrippenapparaat en laten de aandacht verschuiven van het object
en het subject van de authenticiteitsproblematiek naar de praktijk van de handel in
inauthentieke kunstvoorwerpen.
DEEL II richt zich op de authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse verhouding tussen de
koper en de verkoper van een kunstvoorwerp. De analyse is integraal rechtsvergelijkend,
gericht op de vier voormelde jurisdicties (België, Frankrijk, Engeland en de Amerikaanse
staat New York) en georiënteerd rond de meer algemene contractenrechtelijke vraag hoe de
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diverse jurisdicties omgaan met een verstoring van het evenwicht in de contractsprestaties,
waarvan inauthenticiteit een typevoorbeeld is. Deze aanpak resulteert in een conceptuele
(DEEL II – Eerste onderdeel) én functionele (DEEL II – Tweede onderdeel)
rechtsvergelijkende studie van basisfiguren uit het gemeen contractenrecht en het kooprecht.
Zodoende biedt DEEL II niet alleen een sectoriële studie van de rechtsbescherming bij de
verhandeling van kunstvoorwerpen in de directe verhouding tussen koper en verkoper, maar
koppelt het meteen ook terug naar het ruimere discours van één van de kernvraagstukken uit
het vergelijkend contractenrecht. Als gevolg van deze benadering pretendeert dit onderzoek
ook waardevolle rechtsvergelijkende inzichten te bieden voor wie zich niet op het vlak van de
authenticiteitsproblematiek begeeft.
DEEL III kent een gelijkaardige opbouw en ambitie, maar belicht de
authenticiteitsproblematiek in de verhouding tussen de koper/verkoper en tussenpersonen in
de professionele kunsthandel (veilinghuis & expert). Zij spelen in de kunsthandel immers een
belangrijke rol en liggen met veilingcatalogi en certificaten vaak (mede) aan de oorsprong van
de authenticiteitsgeschillen. De analyse is andermaal integraal rechtsvergelijkend (gericht op
dezelfde vier jurisdicties), maar vertrekt dan weer vanuit de meer algemene
verbintenisrechtelijke vraag naar de vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade, waarvan
inauthenticiteit eveneens een typevoorbeeld is. Zodoende levert de rechtsvergelijkende studie
van DEEL III, naast de sectoriële analyse van dergelijke handelsgerichte expertisevormen,
meteen ook een onderzoek op van een kernvraagstuk uit het vergelijkend
aansprakelijkheidsrecht.
De conclusies van dit doctoraatsonderzoek zullen zich op drie niveaus (intrasysteemconclusie, inter-systeemconclusie en supra-systeemconclusie) situeren. Op het eerste
niveau verduidelijkt/problematiseert het rechtsfiguren binnen elk van de jurisdicties (i.e.
intra-systeem). Zeer veel aandacht gaat uit naar het inter-systeemniveau, vermits het
proefschrift de focus sterk legde op een fundamenteel rechtsvergelijkende analyse van de vier
jurisdicties. Dit alles is uiteindelijk gericht op het supra-systeemniveau, aangezien het
proefschrift finaal het terrein van het vergelijkend verbintenissenrecht en contractenrecht
verlaat om op basis daarvan terug te koppelen naar de centrale onderzoeksvraag: in welke
mate heeft de kunsthandel nood aan specifieke normering teneinde de rechtsbescherming van
de partijen te verzekeren zonder een florissante kunsthandel te belemmeren.
14. Enkele richtlijnen voor een vlotte leesbaarheid – Alvorens u uit te nodigen tot de
lectuur van het eigenlijke onderzoek van de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel,
lijkt het ons raadzaam u nog enkele richtlijnen mee te geven die de toegankelijkheid van, en
de vlotte navigatie doorheen dit omvangrijke geschrift moeten verhogen.
In de eerste plaats hebben wij getracht door middel van kleine typografische ingrepen
extra reliëf te brengen in het betoog. Zo staan de paragrafen die naar onze mening
bijkomende verduidelijkingen bevatten, zonder voor de voortgang van het onderzoek
evenwel strikt noodzakelijk te zijn, afgedrukt met een insprong en in een kleiner
lettertype.
In dat verband behoeft de geciteerde rechtspraak enkele belangrijke verduidelijkingen.
Zoals aangegeven heeft dit proefschrift wat dat betreft naar volledigheid gestreefd, wat de
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prominente aanwezigheid ervan door het hele onderzoek verklaart. De Belgische en
Franse authenticiteitszaken zullen echter steeds louter door middel van hun
referentiegegevens in de tekst zijn opgenomen, desgevallend met kort excerpt, dat de
aangegeven gedachte kan illustreren. De feiten worden als zodanig niet toegelicht. De
werkwijze verschilt voor de Engelse en Amerikaanse cases. Alle authenticiteitszaken uit
de Anglo-Amerikaanse rechtstraditie werden immers met een voorafgaandelijke korte
beschrijving van de feiten in de tekst verwerkt, gelet op het precedentensysteem dat in
deze jurisdicties bestaat. Dit gebeurde echter steeds in kleine tekst en met insprong. De
excerpten uit de rechtspraak zijn op dezelfde, verkleinde manier opgenomen. Wie daaraan
wenst voorbij te gaan kan onmiddellijk aanknopen bij het vervolg van de redenering die in
de standaardtypografie doorloopt. Het belang van de rechtspraak voor het AngloAmerikaanse systeem komt bovendien tot uiting in het rechtspraakregister dat alle
verwerkte Engelse en Amerikaanse cases opsomt, voorzien van een verwijzing naar de
pagina(‘s) waarop ze in het onderzoek aan bod komen. Dit moet de lezer toestaan
trefzeker doorheen de tekst te navigeren.
Teneinde het zicht op het geheel niet te verliezen lieten we alle delen, onderdelen en
hoofdstukken daarenboven voorafgaan van een overzicht waarin kort de verdere structuur
van het betoog wordt aangegeven. Indien nodig benadrukten we daar de bijzonderheden
op methodologisch en terminologisch vlak.
Verder wijzen we erop dat elke paragraaf aanvangt met een samenvatting van de gedachte
die daarin uitwerking krijgt. De paragrafen kregen tot slot een randnummer dat het
aanknopingspunt vormt voor de interne kruisverwijzingen die zo royaal mogelijk
doorheen geheel de tekst werden aangebracht.
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DEEL I: AUTHENTICITEITSBEGRIP

- - - “When I am finishing a
picture I hold some God-made
object up to it – a rock, a
flower, the branch of a tree or
my hand – as a kind of final
test. If the painting stands up
beside a thing man cannot make,
the painting is authentic. If
there’s a clash between the two,
it is bad art.”45 - - -

15. Authentiek of inauthentiek, wat maakt het uit? – “Here is a painting. What do you
think of it?” – “Who painted it?” – “Never mind who painted it, you dolt! What do you think of
it?”46 Wat te denken van dit korte interludium? Beïnvloedt de identiteit van de kunstenaar het
esthetisch genot dat diens schilderij de toeschouwer bieden kan? Een uitdagende vraag,
waarop de wetenschap wellicht het definitieve antwoord schuldig moet blijven, hoewel er
vanuit filosofische hoek al heel wat inkt is gevloeid over de vraag naar het belang van
authenticiteit in de kunsthandel.47 Zonder de ambitie te hebben daarvan het zwaartepunt van
45
46
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dit doctoraatsonderzoek van te maken, lijkt het onmogelijk niet enkele gedachten aan deze
kwestie te wijden, om haar vervolgens evenwel op pragmatische gronden terzijde te schuiven.
16. Esthetisch belang van authenticiteit: functie van esthetica – De vraag naar het
esthetische belang van authenticiteit kan men niet eenduidig beantwoorden, omdat het
onmogelijk is haar los te beschouwen van de zienswijze die men heeft op kunst. Elke
stellingname in dit debat is immers onvermijdelijk functie van de esthetica die men aanhangt.
Eenieders waarneming berust tenslotte wel op een kunsttheorie, die bepaalt wat kunst doet of
in de ogen van de toeschouwer in kwestie zou moeten doen. Wie een kunstvoorwerp
beschouwt, doet dat noodzakelijkerwijs op grond van de esthetica die hij, hetzij bewust, hetzij
onbewust aanhangt.48
17. Vier typevormen van kunsttheorieën – De Amerikaanse literatuurcriticus Meyer
ABRAMS heeft in zijn onderzoek naar de esthetica van de romantiek, “The mirror and the
Lamp: romantic theory and the critical tradition”49, binnen het spectrum van literaire (en bij
uitbreiding artistieke) theorieën een viertal typevormen onderscheiden.
MIMETISCHE THEORIEËN nemen de verhouding van het werk tot de schepping als
ankerpunt voor elke esthetische appreciatie. Het kunstwerk wordt beoordeeld in functie
van zijn vermogen het heelal rondom zich of bepaalde elementen daaruit te imiteren. Van
kunst kan men dan pas spreken wanneer de creatie de werkelijkheid waarheidsgetrouw
uitbeeldt; de kunstenaar is de vakman die daartoe in staat is.50
PRAGMATISCHE THEORIEËN, daarentegen, nemen het vermogen van de creatie in te werken
op het publiek als esthetische maatstaf en willen slechts van kunst spreken wanneer het
werk het publiek iets doet (emotioneren, informeren, opvoeden).51
Wie de objectieve of FORMALISTISCHE THEORIE aanhangt, beschouwt het kunstvoorwerp
uitsluitend op basis van zijn zintuiglijk waarneembare kenmerken en tracht daarbij
abstractie te maken van alle externe factoren die samenhangen met de creatie, presentatie
of geschiedenis van het werk. In een formalistische theorie hangt het artistiek gehalte van
een voorwerp uitsluitend af van de vormen, kleuren, beelden en dynamiek van hun
samenhang.52
EXPRESSIEVE THEORIEËN, tot slot, focussen op de verhouding tussen het werk en de
kunstenaar door voor te houden dat een kunstvoorwerp de belichaming is van de
persoonlijkheid, het diepste wezen van de kunstenaar.53
18. Authenticiteit: irrelevant binnen mimetische of pragmatische kunsttheorieën –
Meteen wordt duidelijk dat de betekenis van de authenticiteit voor de esthetische waarde van
het kunstwerk in kwestie, in belangrijke mate verschilt in functie van de esthetische theorie
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die men aanhangt. Zo zal authenticiteit niet meteen van betekenis zijn binnen mimetische of
pragmatische kunsttheorieën. De identiteit van de kunstenaar wordt volgens die zienswijzen
immers geacht de esthetische ervaring van de toeschouwer niet te beïnvloeden. Dat geldt des
te meer voor de formalistische theorieën die claimen beelden en symbolen louter “an sich” te
beschouwen, los van hun historische contingentie.54 Volgens deze laatste benadering is het
onzinnig vanuit esthetisch oogpunt een vervalsing boven het authentieke kunstwerk te
verkiezen, zoals LESSING dat in zijn essay “What is wrong with a forgery?” treffend
verwoordt. Immers:
“Considering a work of art aesthetically superior because it is genuine, or inferior because it is forged,
has little to do with aesthetic judgment or criticism. It is rather a piece of snobbery. […] The plain fact
is that aesthetically it makes no difference whether a work of art is authentic or a forgery, and, instead
of being embarrassed at having praised a forgery, critics should have the courage of their convictions
and take pride in having praised a work of beauty.”55

19. Authenticiteit: betekenisvol binnen expressieve kunsttheorie – Niet iedereen is echter
deze zienswijze toegedaan. Zo zal de authenticiteit binnen een expressieve kunsttheorie wel
betekenisvol zijn, vermits die het kunstvoorwerp ook beschouwt als historisch artefact, als de
belichaming van de specifieke historische en persoonlijke context waarbinnen de kunstenaar
het werk schiep. Als zodanig ontpopt het kunstvoorwerp zich tot meer dan een vormelijke
aaneenschakeling van visuele prikkels, zodat het niet alleen belangrijk is wat er wordt
uitgedrukt, maar ook wie het uitdrukt en vanuit welk perspectief. Wat gezegd werd, kan men
met andere woorden maar ten volle begrijpen door te weten wie sprak.56 Het is de verdienste
van de Amerikaanse kunstfilosoof Nelson GOODMAN in zijn werk “Languages of Art: An
Approach to a Theory of Symbols” het belang van authenticiteit voor de esthetica te hebben
geduid.57 Zijn basisinzicht vat hij als volgt samen:
“Discussion tends to be confused, since the notion of the aesthetic is hardly crystal clear. One thing is
plain, however: authenticity is neither a necessary nor a sufficient condition for aesthetic merit. A copy
op a Leonardo by Rembrandt is not an inferior work. A Michelangelo marble is purporting to be Roman
may equal in quality a great ancient work. And we have all seen many a painting such that almost any
copy by a competent artist would be vastly superior to the original. Yet although authenticity and
artistic merit are independent of each other, aesthetics is more than a matter of merit. Works of
different artists, schools, periods and styles are distinguished primarily not by degrees of excellence but
by idiosyncratic characteristics of drawing, colour, design, modelling, brushwork, feeling-tones and so
on. These features – frequently major factors in the determination of authenticity – are aesthetic if
anything is. And their perception, discrimination, integration and interpretation are central functions of
aesthetic understanding. […D]oes authenticity make any aesthetic difference? It does, indeed, for
authenticity, however determined, provides the classification of a picture as, for example, by or not by a
given artist or as of or not of a given period. Such classification is the basis for compensation in making
further judgments, and changes in it can even affect our vision.”58

20. Autografische en allografische kunstwerken – In deze expressieve zienswijze blijkt
authenticiteit bij kunstvormen als schilder- en beeldhouwkunst een belangrijke factor.
54
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GOODMAN vestigde er evenwel ook de aandacht op dat authenticiteit niet voor elke vorm van
artistieke expressie een betekenisvol begrip uitmaakt. Bepaalde kunstwerken kunnen immers
probleemloos worden gekopieerd, zonder dat het werk esthetisch aan betekenis moet
inboeten. In “Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols” introduceerde
GOODMAN immers evenzeer zijn beroemde onderscheid tussen autografische en allografische
kunstwerken.59 Alleen bij die eerste groep is het onderscheid tussen het oorspronkelijke werk
en zijn kopie betekenisvol, vermits zelfs het meest perfecte duplicaat niet voor authentiek kan
doorgaan. Schilderkunst en beeldhouwkunst zijn bijvoorbeeld autografisch. Bij allografische
kunstwerken, zoals muziek en literatuur, verschilt de esthetische waarde van het origineel en
zijn perfecte kopie niet.
21. Persoonlijke overtuiging – Met GOODMAN zijn wij van mening dat uitingen van
beeldende kunst als een Gestalt worden waargenomen, waarin men naast de visuele
schoonheid van een werk, evenzeer zijn ouderdom, originaliteit, en positie in het spectrum
van de artistieke creatie ervaart.60
“Though aesthetics may be considered a fundamental attribute of a work of art, art’s connection with
man goes far beyond to include a broader spectrum of experience […]. Because in addition to its
beauty it has much to convey truthfully about the mind and spirit of its creative background, it is sought
by museums of art and history to display the facts of our cultural past.”61

Het lijkt ons inderdaad onmogelijk waar te nemen los van elk achterliggend cognitief proces.
Wie de Spaanse taal niet meester is, beleeft slechts weinig plezier aan een onvertaald gedicht
van Pablo Neruda. De esthetische ervaring berust steeds mede op de kennis van de
toehoorder. Op dezelfde manier stuurt de kennis ook de visuele waarneming, zodat de
wetenschap dat men een werk met Vermeer of diens vervalser Van Meegeren in verband moet
brengen zich in de esthetische beleving laat gevoelen.
22. Pragmatisch uitgangspunt: het financieel belang van authenticiteit – Desondanks
deze persoonlijke overtuiging, nemen wij voor het verdere onderzoek een pragmatisch
standpunt in, door de filosofische vraag of authenticiteit er al dan niet esthetisch toe doet, niet
langer als uitgangspunt te nemen, maar wel de vaststelling dat mensen authenticiteit op zijn
minst toch als belangrijk ervaren. Dat blijkt alleen al op basis van de langere lijst van gevallen
waarin de inauthenticiteit van het kunstvoorwerp één van de partijen in elk geval belangrijk
genoeg leek om zijn tegenpartij daarover in rechte aan te spreken.62
Over het financiële belang van authenticiteit lieten we zo-even al geen twijfel bestaan. In de
hedendaagse kunsthandel lijkt het inderdaad nagenoeg onmogelijk om het esthetische en
economische belang van het kunstvoorwerp geheel los van elkaar te beschouwen. De
authenticiteit bepaalt immers de zeldzaamheid van het kunstvoorwerp en die, conform de
gebruikelijke marktprincipes, op haar beurt de geldelijke waarde. De media hebben de
59
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voorbije decennia overigens niet nagelaten uitvoerig over die verwevenheid te berichten. Is
het niet frappant dat kunst veel vaker de krant haalt als gevolg van alweer een volgend
veilingrecord, dan omwille van zijn verbluffende esthetiek? De $ 140.000.000,- die Jackson
Pollocks “No. 5” in het najaar van 2006 moest kosten staat symbool voor het onvoorstelbare
fetisjisme dat zich van de kunstmarkt meester heeft gemaakt. Het kunstvoorwerp heeft zich
steeds meer omgevormd van een voorwerp van esthetische expressie of vormelijke
schoonheid, tot een vermogensbestanddeel.63 Precies als gevolg van die evolutie werd het
recht in toenemende mate een factor van betekenis in het artistieke veld.
23. Overzicht – Alvorens de betekenis van het juridische voor de handel in het
vermogensbestanddeel “kunst” en meer in het bijzonder voor de authenticiteitsproblematiek te
kunnen duiden, behoeft het authenticiteitsbegrip verdere verduidelijking. Bijgevolg wijden
wij de rest van dit eerste deel aan het onderzoek naar de definitie en de wezenskenmerken van
deze notie (Hoofdstuk I) en de wijze waarop zij wordt bepaald (Hoofdstuk II).
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HOOFDSTUK I. AUTHENTICITEIT
KUNSTVOORWERP?

ALS

KWALITEIT

VAN

HET

--- “The term ‘authentic’ tends
to become superfuous.
An authentic Leonardo painting
is just a Leonardo painting, the
authentic Mona Lisa is just the
Mona Lisa, and a non-authentic
Leonardo is just not a Leonardo.
Everything is authentically what
it is and not authentically what
it is not ”64 ---

24. Kan ook u soms vrede nemen met een inauthentiek kunstvoorwerp? – Hoewel men in
de kunsthandel kennelijk toch alom “authenticiteit” betracht, bestaat er niettemin heel wat
onduidelijkheid over de precieze betekenis van deze notie. Die onduidelijkheid is hinderlijk,
omdat zij uiteindelijk leidt tot ongenuanceerde stellingnames. Verbaast het u dat ik soms best
vrede zou willen nemen met een inauthentiek kunstwerk? Als dat het geval is, toont dit des te
meer aan dat het authenticiteitsbegrip enige duiding behoeft. Om het wezen van de
authenticiteit als verhoopte eigenschap van een kunstvoorwerp te doorgronden, lijkt het
logisch zich in de eerste plaats te richten op dat object, om na te gaan aan welke
kwalteitsnormen dit moet voldoen, wil het authentiek zijn. Meteen is de centrale vraagstelling
van dit eerste hoofdstuk bekend.
Het onderzoek naar de definitie van het authenticiteitsbegrip (Afdeling 1) staat bovendien toe
de wezenskenmerken ervan te analyseren en in kunsthistorisch en –filosofisch perspectief te
plaatsen (Afdeling 2). Aansluitend hierbij biedt de studie van het authenticiteitsbegrip
eveneens de ruimte om ook andere noties die doorheen dit proefschrift aan bod zullen komen
en waarmee de authenticiteit herhaaldelijk wordt verward, van de nodige toelichting te
voorzien (Afdeling 3). Afsluitend bieden we een overzichtsconclusie (Afdeling 4).
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N. GOODMAN: "Authenticity" Grove Art Online, Oxford University Press, [Accessed 07 April 2007],
http://www.groveart.com/.
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Afdeling 1. Authenticiteit, een functionele notie
25. De traditionele invulling: authenticiteit als daadwerkelijk auteurschap – Volgens
VAN DALE is een kunstwerk authentiek als het werkelijk afkomstig is van de kunstenaar aan
wie het wordt toegeschreven.65 Het grote publiek66 spreekt inderdaad van authenticiteit
wanneer het doelt op de verbondenheid van het kunstwerk met zijn maker: de kunstenaar.67
Traditioneel begrijpt men deze notie dan ook als waarachtig auteurschap.
Bij de bepaling van het auteurschap is de signatuur natuurlijk een betekenisvol gegeven.
Meestal neemt ze de vorm aan van een handtekening in de strikte zin van het woord. Toch
brengt de kunstenaar lang niet altijd zijn naam op het werk aan, maar kan de toe-eigening van
het werk ook via een inscriptie68, een monogram69 of enig ander symbool70 geschieden.
Dergelijke elementen kunnen net zo goed verwerkt zitten in de compositie, als naderhand zijn
aangebracht bij de voltooiing van het werk.71 In elk geval is de signatuur erop gericht de
maker van het kunstwerk te identificeren. Bij decoratieve kunsten spreekt men van
waarmerken, zegels of keurstempels (“poinçon/estampille”). Zo kan achttiende-eeuws Frans
65

66

67

68

69

70

71

“authentiek: 1. eigenhandig geschreven of gemaakt, niet vervalst […]; werkelijk afkomstig van degene aan wie het wordt
toegeschreven.” (VAN DALE, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e ed., v° authentiek).
Zie bijvoorbeeld: D. BENHAMOU, R. SARFATI, en V. WEILL, Les Clefs du Marché de L'Art - Aspects financiers,
juridiques et fiscaux, Boulogne, Séfi, 1992, 47; H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", in F. DERÈME (ed.),
La fiscalité des oeuvres d'art et antiquités, Brussel, Larcier, 2004, (315) 315.
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, Parijs, BergerLevrault, 1997, 125; H. ABBING, Why Are Artists Poor? - The Exceptional Economy of the Arts, Amsterdam,
Universitaire Pers, 2002, 25; F. DURET-ROBERT, "L'authenticité des oeuvres d'art dans la pratique du marché de l'art", in
M.-A. RENOLD, P. GABUS, en J. DE WERRA (eds.), L'expertise et l'authentification des oeuvres d'art, Genève,
Schulthess, 2007, (29) 29; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 97; M. CORNU en
N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées: protection et valorisation des collections, Parijs, C.N.R.S.
Editions, 2004, 67.
Beroemd is bijvoorbeeld de inscriptie die Jan Van Eyck verwerkte in het portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw uit
1434. Voor andere voorbeelden, zie: R. H. MARIJNISSEN, Schilderijen: Echt-fraude-vals - Moderne
onderzoekingsmethoden van de schilderijenexpertise, Elsevier, Brussel, 1985, 108-109.
Zo plaatste Albrecht Dürer (1471-1528) op zijn etswerk steevast zijn monogram met de letters A en D, waarbij een
hoekige, afgevlakte A de D overspant (SKULPTURENGALERIE STAATLICHE MUSEEN PREUSSISCHER
KULTURBESITZ BERLIN, Falschung und Forschung, Essen, Museum Folkwang, 1979, 152, met commentaar 141-142;
M. JONES en P. CRADDOCK, Fake? The art of deception, Berkeley, University of California Press, 1990, 120-126; C. L.
C. E. WITCOMBE, Copyright in the Renaissance - Prints and the privilegio in sixteenth-century Venice and Rome,
Leiden, Brill, 2004, 81; O. KURZ, Fakes: a handbook for collectors and students, Londen, Faber and Faber, 1948, 33-35,
97 en 107).
Rubens (1577-1640) verwerkte herhaaldelijk het monogram P.P.R. in zijn werk (J. VANDER AUWERA (ed.), Rubens Een genie aan het werk, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2007, 148).
Frans Hals (1583-1666) durfde F.H. op zijn schilderijen plaatsen (R. H. MARIJNISSEN, Schilderijen: Echt-fraude-vals,
1985, o.c., 104-105; O. KURZ, Fakes: a handbook for collectors and students, 1948, o.c., 59).
Lucas Cranach de Oudere (1472-1553) bracht naast zijn monogram van vervlochten L en C ook steevast een gekroond
gevleugeld slangetje aan. De Italiaanse maniërist Bartolomeo Passerotti (1529-1592) signeerde met een passer, Paul Bril
(1554-1626) met….een brilletje (zie daarover: A. CHASTEL, "Signatures et signes", Revue de l'art 1974, (8) 12; S.
SCHÜLLER, Fälscher, Händler und Experten - Das zwielichtige Abenteue der Kunstfälschungen, in Heyne Sachbuch,
XXXI, München, Wilhelm Heyne Verlag, 1965, 40).
Voor enkele voorbeelden, zie de afbeeldingen in: B. FRAENKEL, La signature - Genèse d'un signe, in Bibliothèque des
Histoires, Parijs, Gallimard, 1992, 163 bis.
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meubilair de keurstempel dragen van de grootmeesters als Jean-Baptiste Tilliard (17231798)72, Georges Jacob (1739-1814)73, Pierre Denizot (1715-1782)74 of Martin Carlin (17301785)75; muziekinstrumenten die van Stradivari (1644-1737)76, Voirin (1833-1885)77,
Guarneri (1698-1744)78 of Bernardel (1832-1904)79. Bij glaskunst kan men de stempel van
Réné Lalique (1860-1945)80, van Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953)81 of van John
LaFarge82 aantreffen, bij keramiek het zegel van de familie Hannong83, bij edelsmeedwerk dat
van Carl-Peter Fabergé (1846-1920)84 of van locale, mindere goden85.
26. Eerste verruiming: authenticiteit als waarachtige situering in de tijd – Van heel wat
kunstvoorwerpen en antiquiteiten is de identiteit van de maker helaas niet bekend. Dat is in de
eerste plaats zo voor de toegepaste kunsten, vermits alleen de grootste ebenisten, tapijtwevers
en edelsmeden bij naam bekend zijn. Toch is het ook voor heel wat werken uit de schilder- en
beeldhouwkunst niet mogelijk de kunstenaar met naam te noemen.86 Het deficit van de
traditionele invulling van de authenticiteitsnotie als het daadwerkelijk auteurschap ervaart
men echter het sterkst bij de verhandeling van antiquiteiten uit de klassieke oudheid, China en
het Midden-Oosten of Middeleeuwse uitingen van religieuze kunst. De ouderdom van deze
voorwerpen maakt de identificatie van de kunstenaar onmogelijk, hun aard vaak irrelevant.87
Het traditionele authenticiteitsbegrip blijkt dan ook ontoereikend om dit deel van de artistieke
productie te bestrijken. Dergelijke kunstvoorwerpen ontlenen hun identiteit immers niet aan
een verbondenheid met de auteur, maar aan hun ontstaan in een bepaalde periode. Het
bijzondere aan ming-porselein88 is dat het precies onder die Chinese dynastie (1368-1644)
werd vervaardigd. Een Romeinse sestertie behoort oud-Romeins te zijn89, een Saïté-beeldje
oud-Egyptisch90, een Romaans Christusbeeld vroegmiddeleeuws91. Aangezien deze
voorwerpen ook authentiek kunnen zijn, behoeft de traditionele definitie duidelijk uitbreiding.
72
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TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 9 juli 1992, Juris-Data 1992-045994.
CA Douai, 1e ch., 1e sect., 25 oktober 2004, Juris-Data nr. 2004-266902.
CA Parijs, 3e ch., 3 januari 1974, Gaz. Pal. 1974, II, 708.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 mei 1995, Juris-Data nr. 1995-021459; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 februari 1999, Juris-Data
nr. 1999-020387 – bevestigd in: Cass. Fr. 1e civ., 19 februari 2002, weergave op Juris-Data.
Smith v. Zimbalist, 38 P. 2d 170 (2 Cal.App. 1934).
CA Parijs, 15e ch., sect. A, 12 april 1995, Juris-Data nr. 1995-021535.
Smith v. Zimbalist, 38 P. 2d 170 (2 Cal.App. 1934); Brussel 14 december 1905, Gaz. Trib. 1906, 1e sem., II, 401.
Karen Bentley v. Charles Slavik, 663 F.Supp. 736 (S.D. Illinois, 1987).
Ojjeh v. Waller [1999] C.L.Y. 4405.
CA Parijs, 15e ch., 9 oktober 1981, Juris-Data nr. 1981-026965.
McNally v. Yarnall and Metropolitan Museum of Art, 764 F.Supp. 838 (S.D.N.Y., 1991).
Vred. Brugge 7 november 1972 en 8 mei 1973, R.W. 1973-74, 506
Aryeh v. Christie’s International, Index No. 1030/86 (N.Y. Sup. Ct., 1986) – Meer over deze zaak, zie onder meer: R.
LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 256; A. BECKETT, Fakes, Londen, Richard Cohen Books, 1995, 42-43;
K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!" - Holding Auction Houses Accountable for Authenticating and Attributing
Works of Fine Art", Colum.-VLA J.L. & Arts 1999-2000, (439) 449; J. E. CONKLIN, Art Crime, Londen, Praeger, 1994,
107-108.
Brussel 23 november 1998, J.L.M.B. 2000, 910; Kh. Brussel 12 november 1929, J.C.B. 1929, 425.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 102; F. DURET-ROBERT, "L'authenticité des
oeuvres d'art dans la pratique du marché de l'art", l.c., 29; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres
d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 125.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 67-68.
CA Metz, 25 juni 1976, D. 1977, I.R., 334; Antwerpen 20 januari 1988, T.B.B.H. 1990, 33, noot M. DAMBRE;
Antwerpen 3 januari 1990, R.G.D.C. 1993, 342, noot W. DE BONDT.
TGI Parijs, 5e ch., 2 juni 1980, Journ. des C.-P. 1983, 92 en CA Parijs, 7e ch., 27 februari 1982, Journ. des C.-P. 1983, 92.
CA Parijs, 20 januari 1986, Journ. des C.-P. 1986, 77. Voor een geschil over de verkoop van Assyrische, Babylonische en
Egyptische antiquiteiten, zie: CA Parijs, 9 november 1922, Gaz. Pal. 1922, II, 670.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 2 december 2002, Juris-Data nr. 2002-193934.
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Zodoende is een kunstwerk niet alleen authentiek wanneer het werkelijk afkomstig is van de
kunstenaar aan wie het wordt toegeschreven, maar ook als het effectief stamt uit de
aangegeven periode.92
Zeventiende-eeuws zilverwerk is authentiek als het daadwerkelijk vervaardigd werd in de
zeventiende eeuw.93 De authenticiteit van ontelbare collector’s items – voorwerpen uit de
toegepaste kunsten (meubelkunst94, muziekinstrumenten, tapijten95, textiel96, glaswerk,
porselein97, edelsmeedwerk98) maar ook trivia (boeken99, munten100, lijsten101, wapens102,
klokken103, oldtimers104, wijn105, postzegels106, curiosa107…) – die vergezeld van een
eeuwaanduiding of zelfs een precies jaartal worden verhandeld, beoordeelt men op dezelfde
wijze.
Hoewel men voor werken van beeldende kunst in heel wat gevallen de kunstenaar kon
identificeren, vindt men in de handel toch tal van schilderijen en beelden die anoniem zijn
gebleven. Ook zij kunnen authentiek zijn, althans voor zover ze daadwerkelijk dateren uit de
aangegeven periode.108
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GOEPFERT beperkt zijn definitie hiertoe. Zie daarvoor: A. GOEPFERT, Haftungsprobleme im Kunst- und Auktionshandel,
in Schriften zum Bürgerlichen Recht, CIL, Berlijn, Duncker & Humblot, 1991, 26-27.
Trib. civ. Seine, 5e ch., 28 juni 1862, D. 1863, III, 24.
CA Bordeaux, 1e ch., sect. B, 15 maart 2004, Juris-Data nr. 2004-240302; Cass. Fr. ch. req., 3 juni 1919, Gaz. Trib. 13 juli
1919; CA Parijs, 28 december 1907, Gaz. Trib. 1908, 1e sem., II, 431; Trib. civ. Seine, 17 december 1906, Gaz. Trib.
1907, 2e sem., II, 110; CA Rouen, 1e ch., 1e cab., 20 maart 2002, Juris-Data nr. 2002-187434; Trib. civ. Tours, 3 juli 1875,
Ann. Prop. Ind. 1876, 368.
Trib. civ. Macon, 22 november 1910, Rec. Dijon 1911, 23.
Nicholson & Venn v. Smith Marriott (1947) 177 LT 189.
CA Parijs, 28 december 1907, Gaz. Trib. 1908, 1e sem., II, 431; Trib. civ. Seine, 17 december 1906, Gaz. Trib. 1907, 2e
sem., II, 110.
Kh. Kortrijk 3 april 1881, Pas. 1884, III, 149; TGI Parijs, 20 december 1978, Journ. des C.-P. 1979, 65, noot G.
GAULTIER; Trib. civ. Seine, 13 augustus 1887, Le Droit 28 oktober 1887.
CA Orléans, ch. civ., 27 november 2000, Juris-Data nr. 2000-137959 (boek van Ronsard uit 1584); CA Parijs, 8 maart
1876, Ann. Prop. Ind. 1876, 303 (boek uit 1509).
CA Rouen, 1e ch. civ., 26 april 2000, Juris-Data nr. 2000-130388.
Trib. civ. Seine, 20 februari 1912, Journ. des C.-P. 1912, 105.
CA Parijs, 4e ch., 1 december 1877, S. 1877, II, 325 en Trib. civ. Seine, 22 april 1876, S. 1877, II, 325 (twaalfde-eeuws
zwaard); CA Parijs, 1e ch., sect. A, 22 maart 2004, Juris-Data nr. 2004-245483 (zestiende-eeuws Ottomaans
paardenharnas).
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 29 juni 1989, Juris-Data nr. 1989-023260 (vergulde bronzen achttiende-eeuwse pendule); CA
Agen, 30 april 1884, D. 1887, I, 105 en Cass. Fr. civ., 26 oktober 1886, D. 1887, I, 105 (wandklok).
Thierry Morin v. Bonhams & Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 16 oktober 1998, JurisData nr. 1998-022610 (Alfa Romeo uit 1962); CA Parijs, 1e ch., sect. B, 13 oktober 1995, Juris-Data nr. 1995-023354
(Jaguar uit 1974).
CA. Bordeaux, 6 juni 1887, D.P. 1889, II, 10.
CA Douai, 1e ch., 25 januari 1978, Journ. des C.-P. 1979, 20.
CA Agen, 30 april 1884, D. 1887, I, 105 en Cass. Fr. civ., 26 oktober 1886, D. 1887, I, 105 (antieke barometer); CA Parijs,
25e ch., sect. A, 11 januari 1990, Juris-Data nr. 1990-020029 (achttiende-eeuwse spiegel); CA Parijs, 1e ch., sect. A, 6 mei
2003, Gaz. Pal. 2004, 601, noot H. VRAY (achttiende-eeuwse ivoren scepter); CA Parijs, 5e ch., 3 april 1981, Juris-Data
nr. 1981-021475 (antiek fototoestel); Cass. Fr. 1e civ., 20 februari 1996, Juris-Data nr. 1996-000694 en CA Parijs, 1e ch.,
sect. G, 22 mei 2002, Juris-Data nr. 2002-179353 (daguerreotypes).
Cass. Fr. 1e civ., 11 december 2001, Juris-Data nr. 2001-012088; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 29 januari 1999, Juris-Data nr.
1999-024409; Cass. Fr. 1e civ., 25 januari 1965, D. 1965, 217; CA Montpellier, 2 januari 1963, Gaz. Pal. 1963, I, 193;
Cass. Fr. 1e civ. 1 februari 1960, Bull. civ. 1960, I, nr. 67, 54; CA Parijs 1e ch., sect. urg., 24 september 1987, Juris-Data
nr. 1987-025961; CA Parijs, 22 januari 1953, D. 1953, 136; Trib. com. Nice, 21 februari 1881, La Loi 1881, 270; Trib.
com. Seine, 30 augustus 1923, Ann. Prop. Ind. 1929, 24; CA Toulouse, 26 februari 1935, Journ. des C.-P. 1935, 137; Trib.
civ. Castres, 21 juli 1932, Journ. des C.-P. 1932, 173; CA Bordeaux, 1e ch., sect. B, 23 februari 1999, Juris-Data nr. 1999040365; Supawee Techarungreungkit v. Alexander Götz [2003] EWHC 58; Pritzker v. Krishna Gallery of Asian Arts, Inc.,
1996 WL 563442 (N.D. Ill., 1996).
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Voor antiquiteiten uit de klassieke oudheid neemt de tijdsaanduiding het meest van al de vorm
aan van een verwijzing naar de dynastie of de vorst onder wiens bewind de voorwerpen
werden gefabriceerd. Prachtig oud-Chinees en oud-Egyptisch beeldhouwwerk is daarvan een
treffend voorbeeld.109 Ook voor meubilair of andere uitingen van toegepaste kunst is
dergelijke tijdsaanduiding courant. Zo is Frans meubilair Louis XVI110 of Empire111 overal ter
wereld gegeerd. De stijlen van hun voorgangers Louis XV112, Louis XIV113, Louis XIII114,
Henri IV115 hoeven in bekendheid niet echt onder te doen. Bepaalde creaties duidt men met
een kortere stijlperiode aan. Epoque Régence116 verwijst naar het achtjarige overgangsregime
(1715-1723) volgend op het overlijden van Lodewijk XIV, toen Philippe d’Orléans Frankrijk
bestuurde als regent voor de minderjarige Lodewijk XV. Transition117 markeert de overgang
van het rococo van Louis XV naar het neoklassieke van Louis XVI. Directoire118 verwijst naar
de gelijknamige vierjarige periode (1795-1799) die zou uitlopen op het keizerrijk van
Napoleon en diens Empirestijl. Voor al deze tijdsaanduidingen geldt dat de kunstvoorwerpen
slechts authentiek zijn, wanneer zij daadwerkelijk onder het aangegeven regime werden
vervaardigd.
Tot slot wijzen we nog op de aanduiding “antiek”. Hoewel deze notie natuurlijk vaag blijft,
laat zij toch ook veronderstellen dat het object – in functie van zijn aard – van een
respectabele ouderdom is. Bijgevolg zijn “antieke” voorwerpen inauthentiek, wanneer zij dat
niet blijken te zijn.119
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Cass. Fr. 1e civ, 26 februari 1980, Bull. civ. 1980, I, 54, nr. 66; CA Parijs, 13 februari 1985, Journ. des C.-P. 1987, 73 noot
G. GAULTIER; Cass. Fr. 1e civ., 31 maart 1987, Journ. des C.-P. 1987, 73, noot G. GAULTIER (Tang-beeldjes); CA
Parijs, 20 januari 1986, Journ. des C.-P. 1986, 77 (Saïté-beeldje); TGI Parijs, 25 mei 1988, Journ. des C.-P. 1989, 126,
noot G. GAULTIER (Kamakura-beeldje); CA Parijs, 1e ch., sect. A, 25 maart 2002, Gaz. Pal. 2002, II, som., 1702, noot H.
VRAY en Cass. Fr. 1e civ., 27 februari 2007, D. 2007, 1632, noot P.-Y. GAULTIER (Sesostris III).
Brussel 28 oktober 1933, Pand. Pér. 1934, 13 (pendule); Trib civ. Bordeaux, 7 januari 1890, Gaz. Pal. 1890, II, 19
(zilverwerk); Trib. civ. Seine, 21 februari 1913, Gaz. Trib. 1913, 1e sem., II, 126 (commode met bronzen ornamenten);
Trib. civ. Seine, 9 maart 1925, D.H. 1925, 263 (schouwornamenten en 2 vazen); Trib. civ. Lyon, 29 januari 1930, Gaz.
Pal. 1930, I, 572 (2 zilveren groenteschalen.
CA Parijs, 19 mei 1928, Ann. Prop. Ind. 1929, 22, art. 6359 (vlag); Trib. civ. Seine, 14 maart 1914, Journ. des C.-P. 1914,
109 (bureau).
Kh. Ieper 8 januari 1913, J.C.Fl. 1913, nr. 4042; CA Pau, 1e ch., 26 oktober 1994, Juris-Data nr. 1994-051256 (bureau);
TGI Parijs, 22 maart 1979, Journ. des C.-P. 1980, 104 (fauteuil); Kh. Brussel 24 juni 1975, B.R.H. 1976, 131; CA Parijs,
1e ch., sect. B, 23 mei 1997, Juris-Data nr. 1997-021293 (commode); Cass. Fr. 1e civ, 3 juni 1997, D. 1998, jur., 148, noot
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december 1979, Bull. civ. 1979, IV, nr. 324, 256 (zetels); CA Bordeaux, 17 maart 1910, Rec. Bordeaux 1910, I, 184
(commode); Trib. civ. Seine, 21 januari 1890, Gaz. Pal. 1890, I, 251 (tafel); CA Parijs, 25 juni 1891, Gaz. Pal. 1891, II, 46
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1904, I, 59 (bonbonnière); TGI Seine, 7 november 1966, Gaz. Pal. 1966, II, 339 (marquise); Cass. Fr. 1e civ. 23 februari
1970, JCP 1970, II, 16347, noot P.A.; CA Reims, 25 juni 1974, Journ. des C.-P. 1974, 67 (marquise).
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131.
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CA Parijs, 14 december 1882, Journ. des C.-P. 1883, 101 (koffer).
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27. Tweede verruiming: authenticiteit als waarachtig gebruik – Helaas blijft ook deze
verruimde invulling, die zowel de auteur als de datering van het voorwerp in rekening brengt,
ontoereikend om het ganse artistieke veld te vatten. Voor heel wat voorwerpen is het niet
mogelijk ze te verbinden met hun maker, laat staan ze te situeren in de tijd. Dat hoeft op zich
geen probleem te vormen, vermits de verzamelaars in de markt beide factoren toch niet echt
als relevant ervaren. Deze voorwerpen ontlenen hun identiteit immers aan andere elementen,
zoals de traditie waaruit zij stammen en het gebruik waartoe dat aanleiding gaf.120
Wellicht vormt het erg verscheiden veld van wat tegenwoordig bekend staat als “les arts
premiers” van deze categorie de belangrijkste vertegenwoordiger. Deze benaming groepeert
de meest uiteenlopende voorwerpen van tribale kunst, met etnologische waarde. Men denkt
dan in de eerste plaats aan rituele voorwerpen uit Oceanië, Amerika, Azië of van Afrikaanse
etnieën, zoals Dan- en Senufo-maskers121. Een ander dankbaar voorbeeld zijn religieuze
voorwerpen uit de diverse godsdiensten, denk maar aan relieken122, joodse kandelaars123 of
precolumbiaanse cultusvoorwerpen, zoals een Inca-tummi (ritueel offermes) of een Sinuwierookvat.124 Zij zijn slechts authentiek, als zij door de aangegeven stam, volk, religie of
cultus ook daadwerkelijk werden aangewend voor het gebruik dat hun omschrijving laat
vermoeden.125
28. Derde verruiming: authenticiteit als waarachtige situering in de ruimte – Bij gebrek
aan (of in aanvulling op) precieze gegevens over de maker of datering worden bepaalde
kunst- en verzamelvoorwerpen in hoofdzaak verhandeld op basis van een situering in de
ruimte.126 Dat kan een land of regio zijn, zoals Pakistan voor tapijten127, of Zuidoost-Azie en
het Midden-Oosten voor allerhande curiosa128. De plaatsaanduiding betreft echter vaak een
bepaalde stad, zoals Augsburg voor zilver129, Neurenberg voor tin130, Delft voor aardewerk131
of Limoges, Dresden/Meißen 132 of Sèvres133 voor porselein. In die laatste gevallen verwijst
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de benaming van de stad veelal naar de fabriek waar de voorwerpen werden geproduceerd.
Soms duidt men ook bij andere voorwerpen gemeenzaam met de naam van het atelier of de
fabriek134 aan: Lalique, Gallé, Val Saint-Lambert, Murano.135
29. Vierde verruiming: authenticiteit als materie en techniek – In aanvulling op de
voormelde aspecten ontlenen heel wat kunst- en verzamelvoorwerpen hun identiteit aan het
materiaal waaruit zij zijn vervaardigd.136 Een authentieke Augsburgs-zilveren theepot stamt
niet alleen uit de Augsburgse ateliers, maar behoort voor alles ook van zilver te zijn. Een
sabel is slechts van goud wanneer de legering die men voor het wapen gebruikte die naam
waardig is137, hetzelfde geldt voor een authentieke diamant138 of de oosterse vaas van lapis139.
Wie hoort spreken van een authentieke saffier of van authentieke parels verwacht een
natuurproduct en geen synthetische edelsteen140 of parel141. Meteen is duidelijk dat
authenticiteit van kunst- en verzamelvoorwerpen ook betrekking kan hebben op de materie
waaruit de voorwerpen werden vervaardigd.
Iets gelijkaardigs geldt voor de techniek die men voor de creatie gebruikte. Een stencil is
bijvoorbeeld geen gouache142, een ingekleurde foto is geen aquarel143 en een lithografie geen
schilderij144. Een inkttekening is dat evenmin, ongeacht of het werk nadien op doek werd
gemaroufleerd145. Een gravure is geen pastel146 en een fotomechanische reproductie is dat nog
veel minder147. Het feit dat de kunstenaar beide naderhand met pastel heeft opgehoogd, kan
daar maar weinig aan veranderen. En wat te denken van het schilderijtje dat Rubens
schilderde en waarvan de drager niet koper maar hout blijkt te zijn? Koperschilderingen zijn
erg zeldzaam, zodat de houten drager de plaats van het werk in de geschiedenis aanzienlijk
wijzigt. Is dergelijk schilderij nog authentiek? Nee, hoor ik u denken, in geen geval. Vergist u
zich echter niet. Het is perfect mogelijk dat het dat wel is. De cruciale vraag is immers wat het
schilderij voorhield te zijn.
30. Authenticiteit: enkele cruciale taal- en kunstfilosofische verduidelijkingen –
Inmiddels moet het duidelijk zijn dat niets als zodanig authentiek is.148 Deze gedachte voert
133

134
135
136
137
138
139
140
141

142
143
144
145

146
147
148

Rb Brussel 8 augustus 1883, B.J. 1883, col. 1082; Trib. civ. Seine, 17 december 1906, Gaz. Trib. 1907, 2e sem., II, 110;
CA Parijs, 28 december 1907, Gaz. Trib. 1908, 1e sem., II, 431.
CA Limoges, 1e ch. civ., 4 april 1991, Gaz. Pal. 1991, II, somm. 408 (draaiorgel van de Limonaire-fabriek).
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 162.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 163.
Cass. Fr. Req., 13 januari 1864, D. 1864, I, 162.
Cass. Fr. 1e civ., 21 juli 1987, weergave op Juris-Data.
Cass. Fr. 1e civ., 14 oktober 1981, Gaz. Pal. 1982, I, panor., 96.
CA Parijs, 25e ch., sect. A, 20 september 2002, Juris-Data nr. 2002-192807.
Trib. com. Seine, 15 januari 1925, Gaz. Pal. 1925, I, 523; CA Parijs, 27 juli 1927, Journ. des C.-P. 1927, 250; Trib. civ.
Loiret, 12 december 1927, Journ. des C.-P. 1928, 207.
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 15 januari 1992, Juris-Data nr. 1992-040194.
Trib. civ. Saint-Etienne, 12 maart 1897, Journ. des C.-P. 1897, 337.
Vred. Roeselare 15 april 1988, T. Vred. 1993, 293, noot.
Cass. Fr. 1e civ., 10 maart 1998, Juris-Data nr. 1998-001089; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19 januari 1996, Juris-Data nr.
1996-020102. Meer over deze misleidende techniek, zie: F. ARNAU, 3000 jaar kunstbedrog - Ware geschiedenissen van
vervalserspraktijken, Den Haag, Uitgeverij W. Gaarde, 1959, 61
TGI Parijs, 1e ch., 19 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, 185, noot G. GAULTIER.
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 8 november 1995, Juris-Data nr. 1995-050541.
N. GOODMAN: "Authenticity" Grove Art Online, Oxford University Press, [Accessed 07 April 2007],
http://www.groveart.com/.

39

ons tot de taalfilosofie van John Langshaw AUSTIN, die in zijn werk “Sense en Sensibilia” uit
1948 onder meer de notie “echt” of “authentiek” aan een epistemologisch onderzoek
onderwerpt.149 AUSTIN brengt op basis daarvan een viertal saillante karakteristieken van deze
noties150 aan het licht.151 Een tweetal daarvan kunnen wij u niet onthouden, omdat ze
bijdragen tot de uiteindelijke definitie van het concept “authenticiteit” en tot een beter,
abstracter inzicht in de authenticiteitsproblematiek.
31. Authenticiteit: een attributief begrip – In de eerste plaats noemde AUSTIN de
adjectieven “echt” of “authentiek” “substantive-hungry”152, omdat zij voor hun precieze
betekenis een beroep moeten doen op het substantief waaraan men ze toevoegt. Waar men
perfect van iets kan zeggen dat het geel is, zonder te refereren aan het voorwerp, of zelfs maar
te weten wat dit is, gaat dat voor het adjectief “authentiek” niet op. Ik kan van een voorwerp
immers niet zeggen dat het authentiek is, zonder meteen ook te zeggen wat het is. Het begrip
authentiek behoeft met andere woorden een substantief waaraan het zijn betekenis ontleent.153
Logisch gezien kan het daarvan niet worden losgemaakt, zonder gevaar te lopen te resulteren
in een hele resem onjuiste inferenties. De precieze betekenis van het woord blijft immers
onduidelijk tot op het moment men weet op welk substantief of op welk aspect van een
voorwerp de authenticiteit betrekking heeft. Wie de vraag naar de authenticiteit van een
kunstvoorwerp dus op zinnige wijze wil beantwoorden, ziet zich bijgevolg genoodzaakt haar
ter verduidelijking terug te kaatsen: een authentiek wat? Een kunstwerk kan immers
authentiek of inauthentiek zijn vanuit meer dan een standpunt.154 Zo kan een paneel een
authentiek olieverfschilderij zijn, een authentiek vijftiende-eeuws schilderij of zelfs een
authentieke werk van de Vlaamse Primitieven, maar geen authentieke Van Eyck of niet het
authentieke Lam Gods. Een kunstvoorwerp is met andere woorden slechts authentiek in
functie van een bepaalde attributie, die expliciet, dan wel impliciet aan het kunstvoorwerp is
toegevoegd.155 Precies daarom spreken bepaalde auteurs bij “authentiek”, “echt” en “vals”
van attributieve adjectieven, in tegenstelling tot predicatieve adjectieven (e.g. geel) die niet
logisch afhankelijk zijn van het substantief of de omschrijving waaraan zij zijn toegevoegd.156
Zo zal een schilderij dat verkeerdelijk aan Rubens wordt toegeschreven niet authentiek zijn,
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maar kan het dat wel worden als het met de Antwerpse periode van zijn leerling Van Dyck in
verband wordt gebracht.
Aangezien men “authenticiteit” slechts als logisch afhankelijk kan begrijpen van het
substantief waaraan het werd toegevoegd, mag het ogenblikkelijk duidelijk zijn dat
“authenticiteit” geen intrinsieke of objectieve kwaliteit is van een object. Hoewel menigeen
zich daarvan niet bewust schijnt, spreekt men dus beter niet van “authentieke
kunstvoorwerpen”, zonder meteen ook te preciseren welk aspect ervan authentiek is.157
32. Authenticiteit: een redundant begrip – Zonder het goed en wel te beseffen belandt men
zo bij een tweede merkwaardigheid van de notie “authentiek”, die AUSTIN al beschreef, maar
ook de Amerikaanse kunstfilosoof Nelson GOODMAN verder aanscherpte. Wie een voorwerp
authentiek noemt en – zoals dat hoort – daarbij verduidelijkt aan welk aspect van het
voorwerp hij voor die authenticiteit refereert, maakt het adjectief “authentiek” meteen ook
redundant. Een authentiek Rubens-schilderij, is niets anders dan een Rubens-schilderij. De
authentieke Mona Lisa, is gewoon … de Mona Lisa, terwijl een inauthentieke Picasso,
eigenlijk gewoon geen Picasso is.158 Authenticiteit is geen kwaliteit van de groep van Rubensschilderijen, maar onderscheidt deze precies van de veel grotere groep van niet-Rubens
schilderijen. Aangezien deze werken zich sowieso al geen Rubens-schilderij konden laten
noemen, voegt het adjectief “authentiek” bij de categorie van de Rubens-schilderijen strikt
genomen niets toe. AUSTIN wees er inderdaad al op dat de functie van de notie “authentiek” er
niet in bestaat op positieve wijze bij te dragen aan de karakterisering van een voorwerp maar
precies negatief werkt, door de mogelijke manieren van het “niet-authentiek zijn” in casu uit
te sluiten.159
33. Authenticiteit: een functionele notie – Aangezien de notie “authentiek” bij een
kunstwerk slechts via de toeschrijving zijn volle betekenis krijgt en eens die is geuit, daaraan
strikt genomen niets toevoegt, mag het duidelijk zijn dat alles staat of valt met de
toeschrijving waarvan het kunstwerk of verzamelvoorwerp vergezeld gaat. Daarom noemen
wij “authenticiteit” voortaan een functioneel begrip160: het kunstvoorwerp is immers slechts
authentiek in functie van de attributie die expliciet, dan wel impliciet aan het kunstvoorwerp is
toegevoegd. Vanuit een functioneel pragmatisme moet men “authenticiteit” dan ook
definiëren als “de kwaliteit van een voorwerp daadwerkelijk te zijn wat het voorhoudt te
zijn”.161 Authentificering bestaat er zodoende in de verhouding te staven, tussen wat een
kunstwerk voorhoudt te zijn, en datgene wat het daadwerkelijk is.162 Inauthenticiteit, ten
157
158

159
160
161

162

M. WREEN, "Is, Madam? Nay, It Seems!", l.c., 195; D. DUTTON, "Authenticity in Art", l.c., 258.
N. GOODMAN: "Authenticity" Grove Art Online, Oxford University Press, [Accessed 07 April 2007],
http://www.groveart.com/.
J. L. AUSTIN, Sense and Sensibilia, 1964, o.c., 70-71.
O. DE BAECQUE, "L'authenticité d'une oeuvre d'art - Rapport de synthèse", PA 28 juli 2005, afl. 149, (36) 833.
E. SOURIAU en A. SOURIAU, Vocabulaire d'esthétique, Parijs, PUF, 1990, 200-201; S. M. LEVY, "Authentication and
Appraisal of Artwork", in R. S. KAUFMAN (ed.), Art Law Handbook, Gaithersburg, Aspen Law and Business, 2000,
(829) 833; F. DURET-ROBERT, "L'authenticité des oeuvres d'art dans la pratique du marché de l'art", l.c., 29. In dezelfde
zin: S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 160; E. J. H. SCHRAGE, De Regelen der
Kunst III, 2007, o.c., 78-79.
F. BALLON, "L'authenticité d'une oeuvre d'art - Expertise: modalités et techniques", l.c., 4; O. DE BAECQUE,
"L'authenticité d'une oeuvre d'art - Rapport de synthèse", l.c., 36; N. HEINICH, "Art contemporain et la fabrication de
l'inauthentique", l.c., 5.

41

slotte, is elke discrepantie tussen wat het kunstwerk claimt te zijn en de werkelijkheid of – om
het bondig uit te drukken – elke discrepantie tussen het putatieve en het effectieve.
34. Resultaat: authenticiteit als het hypersinguliere – Deze functionele, subjectieve
benadering staat toe het authenticiteitsbegrip af te stellen op de eindeloze diversiteit van de
kunst- en verzamelvoorwerpen. Zo hoeft de notie niet beperkt te blijven tot de identiteit van
de kunstenaar (e.g. een paneel van Van Eyck), een plaatsing in tijd en ruimte (e.g. een
Egyptisch beeldje van de XXIIIe dynastie, Sèvres porselein) een gebruikscontext (e.g. een
Dogon-masker), de verwerkte materie (e.g. zilver) of de aangewende techniek (e.g.
lithografie), maar kan de authenticiteit in se elke mogelijke eigenschap betreffen die het
voorwerp expliciet claimt of impliciet voorhoudt te hebben. “Puisqu’un objet présente
toujours une infinité de caractéristiques, il est toujours pourvu d’une infinité d’identités
spécifiques distinctes. […] Un objet, par ailleurs, peut être authentique ou non de plus d’un
point de vue.”163 Aangezien de toeschrijving omzeggens elke denkbare kwaliteit van een
kunstvoorwerp kan betreffen, geldt met andere woorden hetzelfde voor het
authenticiteitsbegrip.
Volgens deze pragmatische invulling wordt de authenticiteit niets anders dan de uitdrukking
van het hypersinguliere, afhankelijk van wat de toeschrijver verkiest te vermelden.
Authenticiteit kan bijgevolg ook betrekking hebben op de identiteit van de persoon die het
kunstwerk pretendeert uit te beelden. Het portret is inauthentiek wanneer het, ondanks de
bewering van de verkoper in die zin, niet Marcel Proust164 of Sarah Bernhardt165 uitbeeldt, of
wanneer het ivoren bas-reliëf, in tegenstelling tot de voorstelling die de verkoper ervan
maakte, geen reproductie van de kruisafname van Rubens in de kathedraal van Antwerpen
blijkt te zijn166.
Authenticiteit kan evenzeer de bijzondere geschiedenis van een kunstwerk betreffen.
Inauthentiek is immers ook het schilderij dat, anders dan de verkoper beweerde, niet boven
het bed van Eugène Delacroix heeft gehangen167, de vlag die dan toch geen geschenk bleek
van keizer Napoleon III168, de portefeuille die ondanks eerdere berichten niet door de
populaire Duc d’Orléans was gebezigd169, de halsketting die Eva Duarte Perón nooit bleek te
hebben gedragen170 of zelfs niet Marilyn Monroe’s jurk waarvan men ten onrechte beweerde
dat die haar in mei 1962 bij het zingen van “happy birthday mister president” nog meer luister
had bijbracht...

163
164
165
166
167
168
169
170

L. PRIETO, "Le mythe de l'original", l.c., 133-134.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 8 november 2000, Juris-Data nr. 2000-128715.
Trib. de paix Nantes, 23 januari 1947, D. 1947, 220.
Trib. civ. Seine, 3 april 1895, Gaz. Pal. 1895, II, 337.
Trib. civ. Seine, 8 december 1950, D. 1951, 50.
Triv civ. Fontainebleau, 17 mei 1922, Ann. Prop. Ind. 1929, 20.
Trib. civ. Seine, 6 november 1935, Gaz. Trib. 1936, 13.
Voor een gelijkaardige zaak, zie: Trib. com. Seine, 12 november 1891, Journ. des C.-P. 1896, 116.

42

Afdeling 2. Authenticiteit, een complexe en evolutieve notie
35. Quod plerumque fit: argeloze onjuiste toeschrijvingen – Gelet op de functionele
invulling van het authenticiteitsbegrip staan inauthentieke kunstvoorwerpen synoniem aan
onjuiste toegeschreven kunstvoorwerpen. Dat toeschrijven is echter geen gemakkelijke
activiteit. Hoe meer informatie men biedt en hoe preciezer die is, des te groter het risico van
inauthenticiteit wordt. Vaak is het niet zo moeilijk een schilderij vijftiende-eeuws te noemen,
en zelfs niet onoverkomelijk datzelfde paneel als een typisch werk van de Vlaamse
Primitieven te omschrijven. Veel moeilijker is echter of het om een Rogier Van der Weyden
(ca. 1400-1464) een Dirk Bouts (ca. 1410-1475) een Hugo van der Goes (1440-1482), Jan
Van Eyck (ca. 1385-1441) of een Petrus Christus (ca. 1410 – ca. 1475) gaat. Misschien stamt
het werk zelfs van geen van hen. Hoewel het grote publiek bij authenticiteitsproblemen
steevast denkt aan vervalsingen, moet men beseffen dat het merendeel van de onjuiste
toeschrijvingen ongewild en onbewust gebeuren, als jammerlijk gevolg van onvolmaakte
kunsthistorische kennis. Jaren van doorwrochte studie mag van een late Jan Van Eyck een
vroege Petrus Christus maken. Het werk zelf blijft een oprechte uitdrukking van menselijke
creativiteit, alleen ging het al die tijd met een verkeerde identiteit door het leven.171
Authenticiteitsgeschillen zijn in het merendeel van de gevallen dus slechts het gevolg van
argeloze onjuiste toeschrijvingen.172
36. De sensationele variant: vervalsingen – Niet alle onjuiste toeschrijvingen kan men
echter onschuldig noemen. Bepaalde individuen hebben precies hun heil en fortuin gezocht in
de exploitatie van de voormelde moeilijkheden. Alleen in dat geval spreekt men van
vervalsingen: werken die desgevallend gecreëerd en in elk geval in de markt verspreid werden
met de bewuste intentie ze te laten doorgaan voor wat ze niet zijn. Meestal trachten vervalsers
de hand van een gereputeerde kunstenaar voor te wenden, of een aanzienlijke ouderdom te
simuleren.173
De quasi onmiddellijke link die het grote publiek legt tussen inauthenticiteit en vervalsing is wellicht het
gevolg van de bewogen geschiedenissen van de grote negentiende- en twintigste-eeuwse vervalsers.
Giovanni Bastianini (1830-1868) is een van die figuren. Totaal gepassioneerd door
renaissancebeeldhouwwerk, trad Bastianini op aandringen van de kunsthandelaar Giovanni Freppa in de
voetsporen van meesters als Del Verrocchio (ca. 1435-1488), Donatello (ca. 1386-1466) en Mino da
Fiesole (ca. 1429-1484). Hoewel Bastianini niet bepaald bedrog op het oog had, staat hij door toedoen
van Freppa toch bekend als de grootste negentiende-eeuwse vervalser, aangezien deze laatste zijn bustes
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en bas-reliëfs als authentiek quattrocentowerk wist te slijten aan topmusea als het Louvre en het
Londense Victoria & Albert Museum.174
Het verhaal van Alceo Dossena (1878-1937) is sterk gelijkend, aangezien ook in zijn geval vooral
enkele immorele handelaars (Alfredo Fasoli en Romano Palazzi) met de vinger moeten worden
gewezen. Net als Bastianini beeldhouwde Dossena in renaissancestijl en bereikten zijn werken, zonder
dat hij dat goed besefte, uiteindelijk zelfs vooraanstaande Amerikaanse musea. Zo kocht het Boston
Museum of Fine arts een mausoleum in de stijl van Mino da Fiesole, Helen Clay Frick een vermeende
Simone Martini (1284-1344) en het Cleveland Museum een prachtige Athena van Giovanni Pisano
(1250-1304). Alle bleken creaties van Dossena. De bal ging pas aan het rollen toen Dossena zelf klacht
neerlegde tegen Palazzi wanneer hij lucht kreeg van de 5.975.000,00- lire die Palazzi had ontvangen
voor de sculptuur. Zelf had hij Dossena slechts 25.000,00- lire betaald...175
Op het vlak van vervalst beeldhouwwerk is Lara Brigído een fascinerende derde. Hij biechtte in 1974
zijn vervalserspraktijken op om erger te voorkomen. De Mexicaanse autoriteiten beschuldigden hem
immers van illegale uitvoer van pre-Columbiaanse artefacten. Door in zijn cel een beeldje na te maken,
bewees hij zijn onschuld, althans wat betreft de illegale export.176
Wat betreft schilderkunst spannen Han van Meegeren (1889-1947) en Elmyr de Hory (1906-1976)
wellicht de kroon. Net als Lara Brigído bracht van Meegeren onder druk van de omstandigheden zelf het
bedrog aan het licht door in zijn cel een “nieuwe Vermeer” te schilderen. De Nederlandse autoriteiten
beschuldigden van Meegeren immers van handel met de vijand, door een in de literatuur onbekende
Vermeer (Christus en de overspelige vrouw) aan Reichmarschal Hermann Göring te hebben verkocht.177
De Hory (1906-1976) was een Hongaarse vervalser die een fortuin verdiende aan zijn pastiches in de
stijl van Matisse (1869-1954), Modigliani (1884-1920), Picasso (1881-1973) of Monet (1840-1926).
Ook in het geval van de Hory lijkt de gewetenloze handelaar Fernand Legros (1931-1983) de grote
schuldige. In elk geval verslond hij het leeuwendeel van de winst met zijn Parijse jetsetbestaan.178 Op

174

175

176
177

178
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Forschung, 1979, o.c., 181.
Meer specifiek over Legros, zie: J. CHATELAIN, Forgery in the Art World, 1979, o.c., 24-28.
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zich blijft het talent van de Hory indrukwekkend, zodat er tegenwoordig zelfs een lucratieve markt
bestaat voor “echte de Hory vervalsingen”, met prijzen om en bij de $ 20.000,00-.179
Van Meegeren en de Hory staan niet alleen. Otto Wacker (1898-1970) was verantwoordelijk voor
menige Van Gogh-vervalsing180, Lothar Malskat (1913-1988) zette zelfs Konrad Adenauder voor schut
met zijn laatmiddeleeuwse fresco’s.181 Tom Keating (1917-1984) verziekte de markt met honderden
valse aquarels, van meesters als Modigliani, Renoir, Gainsborough, Boucher, Degas en Van Dongen.182
Dat het bedrog vaak in de eerste plaats uitgaat van frauduleuze handelaars mag andermaal blijken uit de
opmerkelijke samenwerking tussen John Myatt en John Drew. Het tweetal werd ontmaskerd door
toedoen van de Giacometti-familie die verbijsterd was bij het zien van de florissante handel in
Giacometti-beelden die zij niet herkenden.183
De Frans-Amerikaanse schilder David Stein creëerde dan weer pastiches in de stijl van Chagall (18871985), Braque (1882-1963), Cocteau (1889-1963), Klee (1879-1940) en Miró (1893-1983), die hij
signeerde en als authentieke meesters verkocht.184 In 1967 liep hij tegen de lamp en zat zowel in de
Verenigde Staten, als in Frankrijk een gevangenisstraf uit.
De Britse vervalser Eric Hebborn (1934-1996) biechtte op zijn beurt op tussen 1963 en 1978 niet minder
dan vijfhonderd oude meesters te hebben vervalst, waaronder een groot aantal werken van Barbizonschilder Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875). Toen Hebborn in de jaren negentig zijn
levenswandel uit de doeken deed in enkele boeken185en de professionele kunsthandel openlijk voor
schut zette, hield hij in het wereldje maar weinig vrienden over. Enige tijd later vond men hem
neergeknuppeld en voor dood achtergelaten in een Romeinse steeg. Hebborn was zo zwaar toegetakeld
dat hij enkele dagen later in het ziekenhuis overleed.186
Ook de Nederlander Geert Jan Jansen verwerkte zijn vervalsersbestaan in een boek187, dat hij in een
Franse gevangenis schreef, in afwachting van zijn proces. Jansen was een meester in het vervaardigen
van pastiches van werk van Picasso, (1881-1973), Matisse (1869-1954) en Karel Appel (1921-2006), tot
de Franse politie in mei 1994 zijn atelier in het kasteelboerderijtje van La Chaux (nabij Poitiers)
opdoekte. De ordediensten namen ongeveer 1600 schilderijen in beslag. Jansen zat inmiddels zijn
gevangenisstraf uit en wist in maart 2005, na jaren van procederen zelfs de vrijgave te bekomen van het
merendeel van de in beslag genomen kunstwerken. Van 26 november 2006 tot en 25 februari 2007 liep
er in de Kalmthoutse galerie De Markgraaf zelfs een retrospectieve van het werk van Jansen.
Jansen is niet de enige vervalser die dergelijke eer te beurt viel. Na zijn veroordeling bleef David Stein
schilderen “in de stijl van” beroemde kunstenaars als Braque, Chagall, Matisse of Picasso. Hij plaatste
sindsdien echter wel zijn eigen signatuur. In weerwil van het New Yorkse gerecht organiseerde de
Wright Hepburn Webster Gallery in New York een expositie met 68 van Steins schilderijen. Hoewel de
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galerie de tentoongestelde werken duidelijk als werken van Stein omschreef, maakte de New Yorkse
Attorney General toch bezwaar. Stein zette de deur naar fraude immers wagenwijd open, aangezien
kopers van zijn werk zonder noemenswaardige moeite Steins naam konden vervangen voor die van een
gereputeerde kunstenaar. Het hof achtte deze eventuele dreiging echter onvoldoende om de expositie te
verbieden.188 Het Brugse Groeningemuseum belichtte eind 2004 het werk van de meesterrestaurateurvervalser van Vlaamse Primitieven, Joseph van der Veken (1872–1964)189. Ook Han van Meegeren
bleef onder de aandacht via een tentoonstelling van zijn werk in Rotterdam en Den Haag.190 Voor de van
Meegeren vervalsingen bestaat tegenwoordig trouwens ook een markt, zoals we eerder voor de creaties
van De Hory en Stein reeds aanstipten. Van Meegerens “Laatste avondmaal in de stijl van Vermeer”
veranderde enkele jaren geleden immers voor $88.000,00- van eigenaar…

Uit dit korte overzicht van de levens van de belangrijkste vervalsers mag reeds blijken dat
geen enkel kunstvoorwerp uit zichzelf een vervalsing is. Het wordt dat slechts wanneer het
met bedrieglijk oogmerk wordt vervaardigd of gewijzigd. Die bedrieglijke intentie komt in de
regel tot uiting in de bewuste verhandeling van het werk als datgene wat het niet is.191 Meteen
is duidelijk dat men ook de verkoop van een bewust onjuist toegeschreven werk als handel in
vervalsingen moet kwalificeren.192 Vervalsingen vereisen een intentioneel element.193 Het zijn
de kwaadwillig uitgelokte vergissingen: de gevallen van geïnduceerde inauthenticiteit. Het
kunstvoorwerp zelf is neutraal. Alleen de bedrieglijke presentatie of verhandeling maakt ze tot
vervalsingen.194 Bijgevolg mag men een reproductie niet als een vervalsing beschouwen, in de
mate dat zij te goeder trouw verhandeld wordt, door duidelijk de precieze oorsprong en status
ervan aan te geven.195 Opzettelijke vervalsingen worden authentiek zodra zij zich van hun
bedrieglijk karakter weten te ontdoen.196 Omgekeerd maakt men van een authentiek
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zeventiende-eeuws schilderij een vervalsing door het na toevoeging van een valse, of
vervanging van de bestaande signatuur als een werk van Rubens te verhandelen.197 Dergelijke
transformaties198 zijn vaak de meest listige vervalsingen.199
37. De complicerende factoren: overzicht – Zo-even definieerden we authenticiteit als “de
kwaliteit van een voorwerp daadwerkelijk te zijn wat het voorhoudt te zijn”, of nog als de
overeenstemming tussen de toeschrijving en de werkelijkheid. Aangezien die werkelijkheid
het onmiddellijk gevolg is van de geschiedenis van het kunstvoorwerp en dus als historisch
feit subjectonafhankelijk is, mag het meteen duidelijk zijn dat de authenticiteit van een kunstof verzamelvoorwerp uitsluitend afhankelijk is van de juistheid van de toeschrijving.
Als voorwerpen die er precies op zijn gericht te misleiden, maken vervalsingen van die
toeschrijvingsactiviteit geen eenvoudige opdracht. Toch mag men de complexiteit van het
toeschrijvingsgebeuren niet uitsluitend op rekening van de vervalsingsproblematiek schrijven,
zoals het brede publiek dat lijkt te doen.200 Zeker voor wat betreft de toeschrijvingen die het
kunstvoorwerp identificeren door het in verband te brengen met de persoon van de
scheppende kunstenaar is de dichotomie tussen “echt” en “vals” kunsthistorisch
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ontoereikend.201 Authenticiteit en auteurschap zijn immers om diverse redenen controversiële
begrippen die het authenticiteitsconcept aanzienlijk vertroebelen en de toeschrijvingsactiviteit
bemoeilijken, waardoor men ongevoelig dreigt te blijven voor de reusachtige schemerzone die
rond het label “vals” gedijt. Wij verduidelijken achtereenvolgens de veranderde
authenticiteitsbeleving via het fenomeen van de kopieën, replieken en pastiches (§ I.), de
kunsthistorische evoluties op het vak van het auteurschap (§ II.) en het probleem van de
materiële integriteit, de conservatie en restauratie van het werk (§ III.).

§ I. AUTHENTICITEIT: EEN COMPLEXE NOTIE
38. Kopie, repliek en pastiche: enkele terminologische verduidelijkingen – Tot diep in de
achttiende eeuw was de artistieke productie niet bepaald gericht op de creatie van het unieke
of originele beeld.202 Kopieën, replica’s en pastiches maakten een belangrijk aandeel van de
artistieke productie uit. Kopieën zijn reproducties van een origineel werk door een andere
kunstenaar.203 Een replica is een kopie van de hand van de oorspronkelijke kunstenaar, die hij
op bestelling realiseerde of op eigen initiatief, bij gebrek aan inspiratie of uit fascinatie voor
het thema.204 Pastiches zijn nieuwe werken, gecreëerd in de stijl van een andere kunstenaar.
Dergelijke “stijloefeningen” durven soms echter zó sterk gelijken op de eigen output van de
nagevolgde kunstenaar dat meester en pastiche onderscheiden een herculische krachttoer
wordt.205 Hoewel kopieën, replieken en pastiches in de regel los van elke frauduleuze intentie
ontstaan206, zaaien zij verwarring bij uitstek. Vergissingen bij de toeschrijving zijn dan nooit
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ver weg207, zodat deze praktijken vaak de oorsprong zijn van authenticiteitsbetwistingen.208
Wat volgt wijdt aan deze drie complicerende factoren enkele beschouwingen.
39. Het imagoprobleem van de kopie – De kopie worstelt met een imagoprobleem. De
voorbije eeuwen kreeg het begrip een negatieve bijklank209, dermate zelfs dat men in de
volksmond van een kopie durft spreken, terwijl men een vervalsing bedoelt.210 Beeldrecyclage
strookt immers niet met het artistiek avant-gardisme dat de moderniteit in de kunstenaar
meende te ontdekken.211 Originaliteit werd aan het einde van de achttiende eeuw tot esthetisch
criterium verheven212, in een romantische samenleving die, met de bagage van de prille
industriële revolutie, in toenemende mate belang hechtte aan creativiteit, innovatie en
vooruitgang. Als antoniem van het originele geraakte de kopie in diskrediet.
Op de premoderne waardeschaal stond de kopie echter niet automatisch als artistiek inferieur
geboekstaafd.213 Beeldrecyclage was perfect verzoenbaar met het kunstenaarschap, dat zich in
de geest van de Renaissance veeleer schoonheid dan originaliteit tot doel had gesteld.214 Het
renaissancedenken knoopte hiervoor aan bij het Platoonse en Aristotelische ideaal van de
mimèsis, waaraan zij echter een enigszins verdraaide invulling gaven. Zowel Plato als
Aristoteles begreep de mimèsis als de nabootsing van de natuur. In tegenstelling tot Plato die
de nabootsende vermogens van de kunst beperkt inschatte en deze nooit in staat achtte het
Platonische Ideaal perfect weer te geven (dat was veeleer voor de filosoof dan voor de
kunstenaar weggelegd)215, hanteerde Aristoteles een meer kunstvriendelijke invulling van de
mimèsis. Als mimetische wezens meent hij de mens te kunnen karakteriseren aan de hand van
diens drang naar kunst als weergave en afspiegeling van de werkelijkheid.216 Hoewel
Aristoteles het belangrijk achtte dat er een zekere afstand bleef bestaan tussen de
werkelijkheid en wat de kunst afbeeldde, aangezien alleen de spanning tussen het herkenbare
en het bevreemdende tot de verhoopte catharsis kon leiden217, bleef van het Griekse mimèsisdenken in de renaissance218 weinig méér over dan de gedachte dat kunst de afbeelding was
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In zijn magnum opus verduidelijkt PANOFSKY hoe de Renaissancedenkers op basis van de geschriften van Cicero een veel
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van een vooraf bestaand ideaal in de natuur.219 De kunst zou men de komende eeuwen veeleer
als imitatie dan als creatie begrijpen, zodat kunstenaars er welbehagen in vonden te refereren
aan het klassieke verhaal van Plinius waarin vogels probeerden te snoepen van de druiven op
een schilderij…220 Het betere kunstwerk was dat wat het best de illusie in stand hield.
Verisimilitudo was de centrale idee.221 Daarom had kunst beter niets kunst-matig.222 Meteen is
duidelijk dat het kopiëren van een bestaand werk niet als minderwaardig werd ervaren. De
verdienste van de oorspronkelijke kunstenaar lag immers niet in de originaliteit van diens
beeldentaal, maar in het mimetische vermogen van het werk. Aangezien ook zijn activiteit op
niets anders gericht was dan de afspiegeling van een vooraf bestaande natuur of de
geïdealiseerde wereld, ervoer men een kopie niet automatisch als minderwaardig. Integendeel,
het motto van het kunstbedrijf was niets anders dan imitatio et aemulatio: het imiteren en zo
mogelijk overtreffen (emulatie) van eerder kwaliteitsvol werk, dat de renaissancekunstenaars
in de eerste plaats in de klassieke oudheid meenden te vinden.223 Typerend is dan ook het
verhaal van de “Dio d’amore Dormente”, waarbij een renaissancemonument als Michelangelo
zijn beeld voor een klassieke sculptuur wil laten doorgaan. Toen hij daarin slaagde strekte dit
“bedrog” hem in de geest van de renaissance veeleer tot eer dan tot schande.224
Tot vóór de negentiende eeuw viel een aanzienlijk deel van de artistieke productie onder de noemer
“kopie”. Romeinen kopieerden Grieken, waarbij de gelijklopende mythologie alleen maar stimulerend
werkte.225 Het is een misverstand de hoogdagen van de kopie uitsluitend in de Nieuwe Tijd te situeren.
Het is immers in Rome dat de klassieke canon door de praktijk van imitatio et aemulatio wordt
uitgepuurd tot de vormentaal die in de renaissance zou herleven.226 De tweede golf van kopieën,
voornamelijk in de beeldhouwkunst en de architectuur (e.g. palladiaanse villa’s) ging inderdaad uit van
het Italië van de renaissance, toen het humanisme de Westerse mens deed terugplooien op zijn GrieksRomeinse verleden. In de schilderkunst herleefde het klassieke register van mythes, fabels en
allegorieën.227 Door de aanleg van de tuinen rond de renaissancepaleizen (e.g. de Boboli-tuinen rond
Palazzo Pitti, Fontainebleau) bestond er een enorme vraag naar klassieke sculpturen. De geschiedenis
zou nog tweemaal een duidelijke revival brengen van de Grieks-Romeinse vormentaal. Een eerste maal
in de zeventiende eeuw, gedragen door het allesverslindende Versailles van Lodewijk XIV, een tweede
maal aan het einde van de achttiende eeuw met de blootlegging van Pompeï en Napoleons Empire.228

Een tweede verklaring voor de alomtegenwoordigheid van de kopie schuilt in de organisatie
van de premoderne kunstmarkt. Die was niet vrij. Kroon en mijter bepaalden in verregaande
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mate de artistieke productie, vermits de kunstenaar hoofdzakelijk op (hun) bestelling
werkte.229 Aangezien de kunstenaar niet op eigen initiatief creëerde, mag het meteen ook
duidelijk zijn dat kunstvervalsing in het Ancien Régime niet bepaald de economisch meest
rendabele activiteit was.230 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat alle beroemde vervalsers
van zo-even in de negentiende en twintigste eeuw actief waren.231
Een derde verklaring vindt men bij de ontwikkeling van aankomend talent. De
kopieeractiviteit heeft men altijd als een fundamenteel onderdeel van die opleiding
beschouwd.232 De kopie had immers een educatieve waarde en behield die zelfs in de
negentiende eeuw, toen het kopiëren in het museum een erg druk beoefende activiteit was.233
In tijden dat de artistieke productie vooral ateliermatig gebeurde, was het kopiëren van het
werk van de meester niet alleen aangewezen voor de vorming van de jonge kunstenaar, maar
zelfs noodzakelijk vanuit het standpunt van de meester. Zo dienden barokgrootheden als
Rubens en Rembrandt de kwaliteit van hun productie veilig te stellen door ervoor te zorgen
dat hun medewerkers vertrouwdheid verwierven met hun artistieke canon. De
kopieeractiviteit moest binnen een enkele studio de uniformiteit van de stijl en de beeldentaal
verzekeren234, maar kwam meteen ook een hele schare jonge kunstenaars ten goede, die langs
deze weg een strenge opleiding genoten.235
Het dédain van de moderniteit voor de kopie als ongeïnspireerde artistieke productie is
kunsthistorisch dan ook grotendeels misplaatst. Het is een uitwas van een tijd met een
veranderde kunstbeleving waarmee kopie en surmoulage, voor andere dan pedagogische
doeleinden236 niet langer strookten. Kopieën van bestaande kunstwerken waren tot voor de
negentiende eeuw immers alomtegenwoordig als onderdeel van de opleiding, maar evenzeer
als volwaardige artistieke creatie; zowel spontaan als op bestelling van een of andere
mecenas.237 In die tijd konden kopie en origineel probleemloos voor gelijkaardige prijzen
worden verhandeld.238
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Men stelt immers vast dat de kopieeractiviteit niet voorbehouden bleef aan bescheiden
tweederangskunstenaars, maar dat ook klinkende namen talloze kopieën verzorgden. Rubens
kopieert Titiaan (ca. 1487-1576)239, Velazques (1599-1660) Tintoretto (1518-1594), Da Vinci
(1452-1519), Rafaël (1483-1520) of Giulio Romano (ca. 1499-1546)240; Delacroix (17981863) en talloze andere meesters kopiëren Rubens.241 Hij kende ten noorden van de Alpen
immers de onovertroffen status van navolgbaar ideaal, een positie die bezuiden de Alpen
alleen voor Rafaël en Titiaan was weggelegd.242 Del Sarto (1486-1531) kopieert Rafaël
(1483-1520)243, Rafaël kopieert Perugino (1446-1523)244, Michelangelo (1475-1564) kopieert
Ghirlandaio (1449-1494), en Andrea Solario kopieert zijn leermeester Da Vinci. Daarvan zijn
de norbertijnen van de abdij van Tongerlo sinds 1545 de bevoorrechte getuigen, wanneer ze
hun “Laatste Avondmaal” bewonderen …245
Het moge duidelijk zijn dat de kopieën door deze topkunstenaars geenszins voor vervalsingen
hoeven door te gaan.246 Dat zij de toeschrijvingsproblematiek er niet makkelijker op maken,
behoeft echter ook weinig betoog. Evenmin mag men de fout maken ze automatisch als
inauthentiek te beschouwen. Dat zijn ze immers slechts wanneer de toeschrijving waarmee ze
gepaard gaan onjuiste informatie bevat. Er is echter geen enkel probleem als de kopie aan de
juiste kunstenaar wordt toegeschreven. Het werk kan dan immers probleemloos door het leven
gaan als de authentieke creatie van … de imitator.247
De Franse rechtspraak kan van dit alles andermaal de perfecte illustratie bieden. Niets belette
de verkoper een portret als een negentiende-eeuwse kopie naar Titiaan te verhandelen.
Hoewel de schilder inderdaad het portret van Titiaan had gekopieerd, was het toch
inauthentiek, aangezien het van de hand van de zeventiende-eeuwse meester David Teniers
(1582-1641) stamde.248 We contrasteren dit geval met het beeldhouwwerk van de Franse
barokvirtuoos Antoine Coysevox (1640-1720). Voor de inrichting van de tuinen van
Versailles en Marly vervaardigde hij onder meer barokke kopieën van klassieke GrieksRomeinse beelden, zoals van de fabuleuze Medici-Venus of van de dioskouren Castor en
Pollux. De prachtige kopieën van Coysevox zijn daarentegen perfect authentiek, vermits zij
aan de juiste kunstenaar worden toegeschreven. Om dezelfde reden hoeft ook de verhandeling
van een op koper gerealiseerde kopie van het Laatste Avondmaal van Da Vinci geen
probleem te zijn, zolang de toeschrijving maar overeenstemt met de werkelijkheid.249
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De ontevredenheid van de koper van wat werken van Domenichino (1581-1641) en Albani
(1578-1660) hadden moeten zijn, is daarentegen perfect begrijpelijk, toen het slechts kopieën
bleken. De rechtbank vernietigde de koop wegens inauthenticiteit.250 Deze oude uitspraak is
geen alleenstaand geval. Zo beschouwde de rechtspraak ook werken van Solario251,
Laurencin252, Foujita253, Hals254, Van Ostade255, Paulus Potter256, Emile Adam257of Gen
Paul258 inauthentiek, toen het kopieën bleken van een vreemde hand. Niet alleen op het vlak
van de schilderkunst laat de complexiteit van de toeschrijvingsproblematiek zich gevoelen.
Kopieën verstoren immers ook de handel in klassiek beeldhouwwerk. Zo was het Griekse
beeld uit de vierde eeuw v.Chr., toegeschreven aan de beroemde beeldhouwer Scopas, een
kopie259, evenals beeldhouwwerk van de voormelde Coysevox.260 Bijgevolg waren beide
inauthentiek.
40. De repliek: een vaak vergeten manifestatie van kunstenaarschap – De geest van
imitatio et aemulatio zette niet alleen andere kunstenaars ertoe aan het werk van een lichtend
voorbeeld te kopiëren, ook de oorspronkelijke kunstenaar hernam regelmatig eigen werk, of
belastte zijn medewerkers met die opdracht. In tijden van geringere mogelijkheden tot
mechanische reproductie was het kopiëren van een schilderij in de vorm van een ander
schilderij een heel courant gegeven.261 Werken die in de smaak vielen werden eenvoudigweg
gekopieerd. Voor menig atelier was de praktijk economisch gezien zelfs een belangrijke
bezigheid. Een geslaagde compositie kreeg een tweede (of een derde) leven als repliek of
atelierkopie, waarvoor altijd wel een koper kon worden gevonden.262 De eerste en
voornaamste versie van een creatie waarnaar veel vraag was, duidde men aan met de term
“principaal”. Die bleef veelal op het atelier als uitgangspunt voor latere replieken.263 Het lijdt
dan ook geen twijfel dat vele replieken op bestelling werden vervaardigd. Zo gaf de Nationale
Conventie Louis David (1748-1825) op 10 mei 1794 de opdracht zijn schilderij van de dode
Marat in zijn badkuip tweemaal te kopiëren ten behoeve van de Gobelijnenmanufactuur. Met
de executie van Robespierre en de komst van het Directoireregime hield David de werken
wijselijk verborgen. Toch zouden zij enige tijd later aanleiding geven tot gebakkelei, zij het
niet over Davids politieke voorkeur maar over hun authenticiteit.264 De vraag naar het portret
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van de toen erg populaire Ferdinand-Philippe, hertog van Orléans, was zo groot dat Ingres
uiteindelijk wel een twintigtal replieken zou vervaardigen.265
Van andere werken is het minder duidelijk of de kunstenaar en zijn atelier ze rechtstreeks met
het oog op een concrete bestelling repliceerden, dan wel om eerder artistieke of of zelfs zuiver
esthetische redenen. Zo vinden we enkele van de meest spraakmakende voorbeelden van
dergelijke replieken bij Leonardo Da Vinci. Zowel het Louvre als de National Gallery
bezitten een prachtige “Madonna bij de rotsen”. Of van zijn werk “La Belle Ferronnière”
daadwerkelijk twee versies bestaan, was al in de jaren twintig goed voor wellicht het meest
beruchte geschil uit het Anglo-Amerikaanse kunstrecht.266 Eerder wezen we al op de
atelierrepliek op linnen van het fresco dat hij eerder in de refter van het Milanese
dominicanenklooster van Santa Maria della Grazie schilderde.267 Ook Rubens’ peperdure
“Moord op de Onnozele kinderen” kent een atelierrepliek.268 Caravaggio’s waarzegster is
zowel in Parijs als in de Musei Capitolini te bewonderen. Van Dyck (1599-1641) maakte
verscheidene versies van “Maria met het Christuskind en muziekmakende Engelen”.269 Ook
Fragonards Verrou en Poussins Fuite en Egypte zouden in veelvoud bestaan of minstens
hebben bestaan.270 Weer mag de naam van Louis David niet achterwege blijven. Hij
schilderde maar liefst vijf versies van een van de beroemdste ruiterportretten uit de
geschiedenis.271 Tegenwoordig kan men immers zowel in Berlijn, in Wenen, in Versailles, als
in Malmaison, Napoleon de Alpen zien oversteken. In Versailles doet hij dat zelfs
tweemaal…
Replieken horen bovendien niet uitsluitend thuis in het Ancien Régime. Ook de negentiende
en twintigste eeuw leveren treffende voorbeelden van dit fenomeen. La saveur des larmes van
René Magritte (1898-1967) kan men én in Brussel, én in Birmingham aanschouwen. Van
Gogh portretteerde dokter Gachet tweemaal op sterk gelijkende wijze. Naast een serie litho’s
maakte Edvard Munch (1863-1944) twee geschilderde versies van zijn meesterwerk De
Schreeuw. Dat geldt ook voor Henri Matisse (1869-1954), aangezien men La Danse zowel in
de Hermitage als in het MOMA kan bewonderen. Het is een koud kunstje dit lijstje te
verveelvoudigen.
Sterk verwant met de repliek is de zogenaamde reprise.272 Deze laatste term verwijst naar een steeds
weerkerend thema of beeld in het oeuvre van een kunstenaar dat hij weliswaar niet kopieert, maar
artistiek ten volle exploiteert. Het oeuvre van Claude Monet (1840-1926) vormt daarvan een prima
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voorbeeld. Wereldberoemd zijn diens reprises van de hooimijten, de populieren, de waterlelies, de
kathedraal van Rouen, de Houses of Parliament, de Waterloo Bridge of de Venetiaanse vergezichten. De
toeschouwer ziet telkens hetzelfde beeld, maar in wisselende weersomstandigheden of op een ander
tijdstip. Men beschouwt elk van deze schilderijen echter als een autonoom werk.273 De badende figuren
van Cezanne (1839-1906) zijn een ander goed voorbeeld, evenals zijn harlekijnen of het gezicht op
Mont Sainte-Victoire. Het onderscheid tussen de reprise en de repliek is niet scherp te maken, omdat
ook bij verscheidene replieken onderling kleine verschillen durven bestaan. Zo schilderde Picasso in
1921 met “De drie muzikanten”, één van zijn belangrijkste uitingen van kubisme. Het werk bestaat
evenwel in tweevoud, waarbij de versie die zich in het MOMA bevindt wat verschilt van haar
naamgenoot in het Philadelphia Museum of Art. Ook Renoirs tweede versie van de Moulin de la Galette
verschilt van de eerste (bekendere?), die meer realistisch is. Naast beperkte wijzigingen in de
compositie, de iconografie of de stijl kunnen de replieken ook in afmetingen van de eerste versie
verschillen.274

Hoewel courant, toch is de repliek historisch gezien een vaak vergeten manifestatie van
kunstenaarschap. Voor de authenticiteit van het werk hoeft de praktijk op zich geen
noemenswaardige problemen te stellen. Zowel bij de oorspronkelijke versie als bij de repliek
is de toeschrijving aan dezelfde kunstenaar op zijn plaats. Zo mag men zowel de Hermitageals de MOMA-versie van La Danse geheel terecht een authentieke Matisse noemen. In
combinatie met de wijdverspreide kopieerpraktijken zorgt de repliek alleen maar voor
bijkomende verwarring. Indien alleen dat laatste bestond, kon elk gerecycleerd beeld met een
toeschrijving aan de oorspronkelijke kunstenaar door het leven gaan. Was uitsluitend de kopie
in zwang, dan wist men tenminste dat de creatie geen authentiek werk kon zijn van de
oorspronkelijke kunstenaar. Aangezien beide recyclagevormen een courante verspreiding
kennen, is alle zekerheid zoek. Wanneer men een schilderij immers aanduidt en verhandelt als
een repliek, is het inauthentiek zodra het slechts om een kopie blijkt te gaan. Dat laatste
impliceert immers dat de verkoper het werk aan de verkeerde kunstenaar toeschreef.275 De
toestand wordt evenwel pas echt complex als men het plaatje van de artistieke productie
vervolledigt door ook de pastiche in rekening te brengen.
41. De pastiche: loutere schijn bedriegt het meest … – De pastiche is een werkstuk in
nabootsende stijl. De kunstenaar is een epigoon.276 Anders dan bij de kopie blijft de imitatie
bij een pastiche evenwel beperkt tot de stijl, zonder ook de compositie te betreffen.277 Die is
immers origineel.278 Ofschoon het nabootsend gehalte van de pastiche lager ligt dan dat van
de zuivere kopie, gaat van deze vorm van artistieke productie ontegensprekelijk het grootste
bedrieglijk effect uit.279 De verklaring daarvoor laat zich raden. Bij kopieën komt de imitatie
veel makkelijker aan het licht. Het publiek ziet zich immers geconfronteerd met twee
identieke, zoniet zeer sterk gelijkende kunstwerken, wat tot waakzaamheid aanmaant. Door
minutieuze vergelijking van het meesterwerk en de kopie slaagt men er vaak in beide te
onderscheiden, met dien verstande dat de replieken die taak er niet eenvoudiger op maken. Bij
pastiches moet men dat referentiepunt echter ontberen, zodat de vergissing veel langer
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verborgen blijft.280 Toen dit proefschrift het zo-even had over de belangrijkste vervalsers
mocht het al duidelijk zijn dat de beste vervalsers als Dossena, de Hory en Van Meegeren
nooit kopieerden, doch uitsluitend pastiches vervaardigden.281 We wezen er in dat bestek al op
dat deze praktijk op zich niet automatisch door frauduleuze bedoelingen hoeft te zijn
ingegeven. Ook een nieuw schilderij in de stijl van Picasso kan perfect authentiek zijn, zolang
men het niet met de Spaanse meester in verband brengt, maar het als pastiche van de juiste
hand omschrijft. Bij gebrek aan enig referentiepunt is dit vanzelfsprekend heel erg moeilijk,
zodat de stap naar het bedrog vaak erg klein is. De tweede moeilijkheid ligt vaak in de
weloverwogen keuze van de imiterende kunstenaar. Die besluit zich doorgaans toe te leggen
op een of meer kunstenaars met een erg herkenbare stijl, zoals Modigliani, Chagall, Picasso,
Matisse … of Corot. Deze laatste kan als geen ander de omvang van het verstorend effect van
de pastiche aantonen. Wetenschappers schatten de totale artistieke productie van deze
typische negentiende-eeuwse landschapsschilder op een tweeduizendtal werken, waarvan er
zich alleen in de Verenigde Staten zesduizend bevinden…282. Het hoeft dan ook niet te
verbazen dat de authenticiteit van de artistieke erfenis van deze Jean-Baptiste Camille Corot
(1796-1875) talloze keren het voorwerp uitmaakte van hoogoplopende ruzies die uiteindelijk
in de rechtbank werden beslecht.283

§ II. AUTHENTICITEIT & AUTEURSCHAP: EVOLUTIEVE NOTIES
42. Auteurschap en de veronachtzaming van de evolutie in de artistieke productie – Niet
alleen de aard van de artistieke productie (kopieën, replieken en pastiches) bemoeilijkt
aanzienlijk de toeschrijvingsactiviteit, ook de wijze waarop die doorheen de geschiedenis
werd gepercipieerd en georganiseerd, maakt de zaken er niet makkelijker op.284 Samenvattend
kan men stellen dat een deel van de actuele moeilijkheden wortelt in het feit dat de
hedendaagse samenleving de artistieke productie en het auteurschap benaderen vanuit het
onveranderlijk paradigma van de negentiende-eeuwse moderniteit. Helaas strookt dit niet met
het premoderne kunstenaarschap, en dreigt het evenzeer voor bepaalde postmoderne
kunstuitingen ontoereikend te zijn.285 In wat volgt biedt dit proefschrift dan ook een kort
overzicht van de historische evolutie van de notie auteurschap, de maatschappelijke invulling
die daaraan werd gegeven en het belang dat eraan werd gehecht.
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43. Artistieke productie en auteurschap in oudheid en middeleeuwen – In de oudheid en
de middeleeuwen was de maatschappelijke positie van de kunstenaar niet verschillend van die
van andere handwerkers. Hij was inderdaad “slechts” een ambachtsman die, na als leerjongen
een zekere scholing te hebben doorlopen, met handenarbeid, gestoeld op een savoir-faire in
zijn levensonderhoud voorzag.286 Als zodanig verviel hij in de anonimiteit. In die tijd was de
vraag naar het auteurschap van een kunstwerk nagenoeg betekenisloos. Als ambachtsman
stelde de kunstenaar zijn vakmanschap ten dienste van Kerk, vorst of heer, waarbij het
vermogen de gelovigen tot devotie te bewegen en de onderdanen tot gehoorzaamheid,
ontegensprekelijk primeerde. Zodoende bleef de persoon van de kunstenaar al die tijd
overschaduwd door de intrinsieke esthetische kracht van zijn werk.287 Kunst werd individueel
immers niet interessant geacht. Bijgevolg kan men voor heel de klassieke oudheid slechts van
een handvol kunstwerken de kunstenaar identificeren.288 Deze anonimiteit kenmerkt ook het
merendeel van de middeleeuwse artistieke productie, zodat de kunstenaars van vóór de
Italiaanse renaissance evenzeer slechts zelden met naam bekend zijn.289 Nog zeldzamer zijn
de werken die men effectief met hun schepper kon verbinden. Zo laat Giorgio Vasari zijn
legendarische geschiedschrijving uit 1550 Le vite de’più eccelentie pittori, scultori e
architettori aanvangen bij de schaarse namen uit de middeleeuwen die ons nog bekend zijn.
Het gaat dan om dertiende- een veertiende-eeuwse kunstenaars als Cimabue (ca. 1240-ca.
1302), Arnolfo di Cambio (ca. 1240-1300), Giotto (ca. 1267-1337) en Simone Martini (ca.
1284-ca. 1344).290
Zoals dat voor ambachtslieden gebruikelijk was, kende het kunstenaarsberoep in de
middeleeuwen een strakke corporatistische organisatie onder de vorm van een
gildestructuur.291 Een van de voornaamste doelstellingen van de gilde was de
kwaliteitsbewaking, zodat ze zich geroepen voelde de opleiding en beroepstoegang te
organiseren. Vanop jonge leeftijd ging men bij een gildemeester in de leer, waar men kon
doorgroeien tot gezel om in loondienst van de meester te werken. Wie zich ten volle
beroepswaardig achtte, kon uiteindelijk de meesterproef afleggen, om zijn ware kunnen te
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bewijzen, toegang tot het meesterschap en het bijhorende recht op een zelfstandig atelier te
verdienen.292
44. Artistieke productie en auteurschap in de nieuwe tijd – Het humanistisch
renaissancedenken bracht Italië tot hernieuwde culturele bloei die tegen het midden van de
vijftiende eeuw op kruissnelheid kwam, om zich vervolgens ook over de rest van Europa te
verspreiden. In de lappendeken van autonome stadstaatjes dat het veertiende-eeuwse Italië
was geworden, konden de kunsten en wetenschappen tot een ongeziene bloei komen, toen de
mens zich terugplooide op zijn illustere verleden. In het antieke Rome hervond hij zijn
eigenwaarde, in tijden dat het gezag van de Rooms-Duitse keizer taande en enkele generaties
pausen Rome zelfs voor Avignon hadden ingeruild. Politiek versnipperd, maar economisch
welvarend konden in deze steden onder de impuls van enkele toonaangevende
mecenasfamilies (Medici’s, Sforza’s, Gonzaga’s, Este’s…) een breder gedragen
kunstbeoefening tot ontwikkeling komen293 die de veeleer wereldse, realistische stempel
droeg van toenemend individualisme. Zo verplaatste de renaissance de aandacht van object
naar subject. De Italiaanse stadstaten ervoeren dat de middeleeuwen voorbij waren en een
nieuwe tijd was aangebroken.
In dergelijke maatschappij met een sterk toegenomen vraag naar kunstvoorwerpen, steeg de
kunstenaar op de sociale ladder.294 De schilder, beeldhouwer of architect kon men niet langer
als eenvoudig ambachtsman beschouwen. In tegenstelling tot het zuiver mechanische karakter
van de andere ambachtsnijverheid, was het kunstenaarschap liberaal van aard door de
beoefening van de “vrije” of “hogere kunsten”.295 Het humanisme vertaalt zich in een
toegenomen zelfbewustzijn. Heel wat kunstenaars besloten uit de anonimiteit te treden.296
Waar een kunstwerk in de middeleeuwen slechts uiterst zelden een signatuur droeg, groeit het
signeren in de zestiende eeuw uit tot een courante praktijk. Het auteurschap van de kunstenaar
als scheppend individu trad in die tijd steeds meer op het voorplan.297 In dit proces zou de
esthetische waardering van het kunstwerk uiteindelijk ten dele verworden tot de waardering
van het auteurschap.298
Daarvoor is het voor het merendeel van de kunstenaars echter nog enkele eeuwen te vroeg.
Hoewel de renaissance een handvol Italiaanse artistieke reuzen (e.g. Titiaan, Rafaël,
Michelangelo of Da Vinci) ongetwijfeld toestond uit de corporatistische structuren te breken
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en tot een verregaande graad van zelfstandigheid te komen299, vertoefde het overgrote deel
van hun collega’s als knecht aan een of ander hof. Sociaal gezien zouden zij tot diep in de
achttiende eeuw ambachtslui blijven300, wier roeping er niet zozeer in bestond nieuwe,
originele vormen te creëren, maar zich te laten inspireren door de natuur en deze af te
beelden.301 De corporatistische structuren mochten dan wel aan kracht inboeten, ze werden
door de academies en de alomtegenwoordige ateliers vervangen, zodat het beroep ook in de
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw niet vrij zou zijn.302 Waar de academie de bakens
uitzette voor de artistieke normen inzake kunstbeoefening en zo invulling gaf aan de goede
smaak en de vormentaal die geschikt was om daaraan uitdrukking te geven303, nam het atelier
in het dagdagelijkse artistieke bedrijf een centrale positie in.
45. Atelierproductie in het Ancien Régime – Onder de notie “atelier” verstaat men zowel
het geheel van handwerkers die onder de leiding van een zelfde meester werkten, als de
locatie waar dat gebeurde.304 Als uitloper van hun middeleeuwse gildestructuur bleef het
kunstenaarsberoep doorheen geheel het Ancien Régime op corporatieve basis
georganiseerd305, waarbij een sleutelrol was weggelegd voor de ateliers. Zij werden
verpersoonlijkt door de figuur van een voorname meester, die rond zich een schare
leerjongens en medewerkers verzamelde aan wie hij het werk uitbesteedde.306 Het atelier
zorgde tegen betaling voor voeding, huisvesting en opleiding. Het zou tot de negentiende
eeuw duren alvorens de kunstenaar erin slaagt uit de atelierstructuur te breken, niet alleen
figuurlijk, door autonoom te werken, maar ook letterlijk, door alleen met de schildersezel in
de vrije natuur post te vatten.307
Hoewel auteurschap sinds de renaissance van betekenis werd voor het kunstwerk, verschilde
de invulling die het Ancien Régime daaraan gaf aanzienlijk van wat men tegenwoordig
daaronder begrijpt. De kunstbeoefening in de ateliers pleegde in de regel immers een
coöperatief proces te zijn. De recente grootschalige Brusselse Rubenstentoonstelling maakten
die fundamentele gedachte op treffende wijze aanschouwelijk.308 Vele handen – anonieme en
minder anonieme – werkten mee, zodat het kunstwerk vaak het resultaat was van een
collectieve inspanning.309 Niet alleen binnen zijn ateliers besteedde de meester bepaalde taken
uit aan zijn medewerkers, ook was de samenwerking tussen verschillende meesters en hun
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respectievelijke ateliers geen zeldzaamheid.310 Zo is alleen al van een dertigtal Rubenscreaties
bekend dat ook Jan Brueghel I er een hand in had.311
Gelet op het aandeel van het atelierwerk in de totale artistieke productie uit het Ancien Régime
mag het duidelijk zijn dat het criterium van “algehele eigenhandigheid”, wat men traditioneel
met de notie auteurschap verbindt, onaangepast is als attributiegrondslag.312 Ten gevolge van
de coöperatieve kunstbeoefening was auteurschap geen eenduidig, maar een gelaagd concept.
In essentie zijn er dus drie standaardpatronen te onderscheiden. Vooreerst kon de meester een
werk geheel voor eigen rekening nemen. Naar dergelijke volledig autografe werken bestond
in de markt uitdrukkelijk vraag. Daarnaast zijn er de gevallen van horizontale
arbeidsverdeling, waarbij een kunstenaar voor een en hetzelfde werk met een andere
onafhankelijke meester scheep gaat, die gespecialiseerd is in een bepaald deelaspect. Voor het
merendeel van de productie schakelde de meester echter zijn eigen atelier in, waarbij hij van
de medewerkers verwachtte dat hun aandeel niet als zodanig herkenbaar was. Voor de
meester was dan in de regel een rol weggelegd aan het begin en hen het einde van het werk,
door in eerste instantie de compositie mee uit te zetten en finaal de nodige retouches aan te
brengen. Deze verticale hiërarchische arbeidsverdeling moest uiteindelijk resulteren in een
homogeen eindproduct van de meester.313 De input van de meester in het resultaat durfde ook
variëren in functie van de betaalde prijs. Vanuit de atelierfilosofie was het bovendien
gebruikelijk dat leerlingen na het overlijden van hun meester zijn werk voltooiden, teneinde
de bestellingen na te komen.314
Kunstwerken van een toeschrijving voorzien wanneer men weet dat de meester ze volledig
zelf maakte, is niet meteen problematisch. Geheel autografe werken behoeven immers
gewoon een toeschrijving aan de meester, willen ze authentiek zijn.315 Wat complexer, doch
gelijkaardig is het geval van de werken die een integraal atelierproduct zijn, zonder dat de
meester er enige hand in had. Indien men de identiteit van de medewerker die het werk
creëerde niet precies kan achterhalen, kan het perfect als een authentiek atelierstuk verhandeld
worden. In het andere geval kan men de naam van de concrete leerling zelf vermelden.316
Op financieel vlak betekent dit onderscheid evenwel een wereld van verschil. We illustreren
deze gedachte met een reëel voorbeeld. In maart 1969 kocht een Franse handelaar voor
55.000 FF. een doek, getiteld “Le verrou” als een atelierstuk van Fragonard (1732-1806).
Wanneer hij het even later aan het Louvre verkoopt als een authentieke Fragonard ontvangt
hij 5.150.000 FF., wat bijna het honderdvoud is van de aankoopprijs van het atelierstuk.317
310

311

312
313

314

315
316
317

T. GERLACH, Die Haftung für fehlerhafte Kunstexpertisen, o.c., 24-25; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL,
L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 113, voetnoot 109.
Zie de zeer interessante bijdrage over de samenwerking tussen Rubens en Jan Brueghel I (C. VAN MULDERS, "De
samenwerking tussen Peter Paul Rubens en Jan Brueghel I", in J. VANDER AUWERA (ed.), Rubens - Een genie aan het
werk, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2007, (107) 107-114).
A. BALIS, "Rubens en zijn atelier: een probleemstelling", l.c., 38.
Voor de verschillende gradaties van authenticiteit en historische voorbeelden, zie: R. H. MARIJNISSEN, Schilderijen:
Echt-fraude-vals, 1985, o.c., 20-35.
Voor deze analyse, specifiek met betrekking tot Rubens arbeidsorganisatie, als een van de meest prominente zeventiendeeeuwse kunstenaars, zie: A. BALIS, "Rubens en zijn atelier: een probleemstelling", l.c., 40.
MARIJNISSEN getuigt van werken van grootmeesters als Bouts en Rubens die na hun overlijden door anderen werden
voltooid. (R. H. MARIJNISSEN, Schilderijen: Echt-fraude-vals, 1985, o.c., 22).
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 117.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 25 juni 1990, Juris-Data nr. 1990-023235.
TGI Parijs, 21 januari 1976, D. 1977, 478, noot P. MALINVAUD.
Voor bijkomende voorbeelden, zie: S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 112.

60

Het hoeft bijgevolg niet te verbazen dat een koper zich bekocht voelt, wanneer het kunstwerk
dat hij als een meesterwerk kocht, een integraal atelierstuk blijkt en als zodanig vreemd is aan
elke tussenkomst van de meester.318
De toeschrijving van kunstwerken geeft daarentegen veel meer stof tot discussie, wanneer ze
binnen de atelierstructuur op symbiotische wijze tot stand kwamen, door toedoen van zowel
leerling als meester. Mag men het kunstwerk nog aan de meester toeschrijven wanneer die de
hulp kreeg van enkele medewerkers, of is een toeschrijving aan zijn atelier meer op zijn
plaats? In een oud arrest getuigde het Franse Hof van Cassatie een zeker liberalisme door te
overwegen: “[…] qu’il avait été généralement admis à toutes les époques, qu’une oeuvre
d’art pouvait légitimement être attribuée à un maître, soit comme original, soit comme
répétition, alors même qu’il était notoire que, pour son exécution, le maître s’est fait assister
par un ou plusieurs de ses élèves.”319 De centrale gedachte van dit arrest verdient naar onze
mening navolging. Wie rekening houdt met de wijze van artistieke productie in het Ancien
Régime moet beseffen dat die grotendeels op coöperatieve basis georganiseerd was, met als
meest courante manifestatie het atelierwerk. Kunstwerken waren veelal het resultaat van een
collectieve inspanning, die finaal de attributie van het gehele werk aan de meester niet in het
gedrang hoefde te brengen. Door het werk te signeren, keurde de meester de bijdrage van zijn
medewerkers goed, erkende hij dat het kunstwerk aan zijn kwaliteitsstandaard beantwoordde
en leverde hij naar de buitenwereld toe een “meesterlijk” product af.320
Het gevaar bestaat dat men dergelijke samenwerking tegenwoordig te sterk benadert vanuit
het meer individualistisch paradigma dat in de negentiende eeuw opgang maakte en zich nog
steeds sterk laat gevoelen op de huidige invulling van het auteurschap. Hoewel
kunsthistorisch natuurlijk erg interessant, lijkt het ons juridisch gezien, bij de beoordeling van
de authenticiteit van een kunstwerk uit het Ancien Régime, echter niet aangewezen de
toeschrijving van de delen het voortouw te laten nemen op de toeschrijving van het gehele
werk. We bedoelen daarmee dat men bij kunstwerken die in verband worden gebracht met een
kunstenaar die aan het hoofd van een atelier stond, steeds in het achterhoofd moet houden dat
de artistieke productie een collectief gebeuren was. Dit impliceert dat vaak anderen dan de
meester een hand hadden in de totstandkoming van het kunstwerk, zonder dat dit evenwel de
toeschrijving van het eindresultaat aan de meester belette. Een schilderij van Rubens blijft ons
inziens dan ook authentiek, wanneer naderhand zou blijken dat bepaalde elementen ervan
door zijn atelier zouden zijn uitgewerkt.
Wenst de koper een volledig autograaf schilderij van een in atelierverband werkende
kunstenaar te verwerven, dan moet hij dat naar onze mening kenbaar maken, zodat hij zich de
gevraagde kwaliteit door de verkoper kan laten verzekeren. Wie uitdrukkelijk een geheel
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autograaf schilderij verhandelt, levert vanzelfsprekend wél een inauthentiek werk, wanneer
dat zelfs ook maar voor een klein deel door een medewerker zou zijn gerealiseerd.321
De voormelde basisgedachte behoeft bovendien nog een tweede nuance. Ook wanneer de
partijen het werk niet uitdrukkelijk als integraal autograaf omschreven, kan het
kunstvoorwerp toch nog inauthentiek zijn. Alles hangt immers af van de mate waarin meester
en atelier hebben bijgedragen in het eindresultaat.322 Wat dat betreft nam het Hof van Beroep
van Lyon al in 1936 een prijzenswaardig, genuanceerd standpunt in door eerst op te merken
dat “la garantie d’authenticité a été donnée … sans spécification particulière, celle
notamment qui se rencontre dans certains marchés, qu’elle était pure et sans retouches”, en
aansluitend te overwegen dat “lorsqu’une telle rigueur dans la définition de l’authenticité
n’était pas formulée, il fallait reconnaître qu’une oeuvre ne perdait pas nécessairement son
caractère authentique dès qu’elle n’était pas exclusivement de la main de maître.” Als
motivering van zijn standpunt wijst het Hof op het relatieve belang van de bijdrage van
meester en atelier in het eindresultaat, door te stellen: “l’admission ou le refus de ce caractère
dépend alors de l’importance respective des éléments authentiques et des éléments étrangers,
de la persistance malgré ceux-ci de tout ce qui, dans la composition, dans l’application des
couleurs, constitue la marque de son talent ou de son génie, ou au contraire de l’altération,
de la dénaturation de ses qualités distinctives par les retouches et les additions”. De conclusie
luidt dan ook: “on ne saurait dénier l’authenticité au tableau dont l’essentiel est effectivement
de la main de l’artiste, dont ce qui s’y relève de personnel, sous les retouches de détails qui y
sont apportées , exprime bien encore ses belles et solides qualités.”323
Samenvattend kan men stellen dat bij kunstwerken uit het Ancien Régime, het feit dat de
meester mede de hulp inschakelde van zijn atelier niet in de weg staat aan een toeschrijving
aan de meester, tenzij diens bijdrage verwaarloosbaar klein was. De authenticiteit van het
werk dient men dus te beoordelen in functie van het respectieve belang van ieders aandeel in
het eindproduct. Dat betekent bijgevolg dat wie zich wil verzekerd zien van een geheel
autograaf werk, hierom uitdrukkelijk zal moeten vragen.324
46. Artistieke productie in de moderniteit – De eeuwwende bracht in het Frankrijk van de
nadagen van de revolutie een nieuw artistiek klimaat, dat in Duitsland en Engeland met
schrijvers als Goethe, Fichte, Herder, Kant en Young, reeds in de tweede helft van de
achttiende eeuw aan zijn opgang was begonnen.325 De romantiek ontstond ten dele als een
reactie op de sociale en politieke normen van het eerder aristocratische en rigide
Verlichtingsdenken. Anderzijds puurde de beweging haar inspiratie uit haar afkeer voor de
uitwassen van het rationalisme. De mens had rond die tijd immers kennisgemaakt met de
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verwetenschappelijking en rationalisatie van de natuur en met de industrialisatie die in de
prille negentiende eeuw zichtbaar begon te zijn in het leven van alledag.
De failliet van het Ancien Régime herschikte op maatschappelijk vlak de pionnen volgens een
individualistische filosofie, hief daarbij de traditionele corporatieve productieverhoudingen
van gilde, atelier en academie op en bracht de burgerij terug aan zet. Zo knoopt deze laatste
opnieuw aan met de sociale positie die ze gedurende de Renaissance in bepaalde regio’s ook
al had ingenomen, maar waarvan ze door de opkomst en hegemonie van de absolute vorsten,
het spoor bijster was geraakt. De grote staatsbankroeten in de zestiende eeuw hadden de
burgerlijke rijkdom van de renaissance immers ten gronde gericht, een rijkdom die zich zelfs
gedurende de bloeitijd van het mercantilisme niet kon herstellen. In het tijdperk van het
maniërisme en de barok kwam de burgerkunst bijgevolg in de verdrukking: verdrongen en
vervangen door scheppingen in hoofse stijl ter meerder eer en glorie van de absolute
soeverein.326 Pas toen de achttiende eeuw de mercantilistische wereldpolitiek prijsgaf en het
laisser faire de handelsbetrekkingen ging beheersen, nam de burgerij met haar
individualistische economische principes stilaan opnieuw het voortouw. De aristocratie trok
zich terug uit de zakenwereld, zodat de burgerij belangrijke geldelijke voordelen wist te
behalen. Daaraan gelinkt maakte zij zich geleidelijk meester van de beschavingsmiddelen: ze
schreef niet alleen de boeken, ze kocht en las ze ook.327 Toch zou het Frankrijk een revolutie
kosten om de bourgeoisie ten volle haar rol van verbreidster van de goede smaak te laten
herwinnen.
Met de maatschappelijke positie van de burgerij, wijzigde ook die van de kunstenaar. Waar
deze er in de renaissance in geslaagd was zich van de nijverheidssector te onderscheiden, uit
de anonimiteit te treden en als getalenteerd individu op het voorplan te treden, moest ook hij
een deel van zijn vrijheid opnieuw inleveren op een wijze die zonder twijfel minder bruusk
verliep dan voor de burgerij, maar daarom niet minder effectief was. De kunstmarkt bleef
immers klein en de kunstenaar werkte nog steeds in hoofdzaak op bestelling. Aangezien de
absolute vorsten daarvan het leeuwendeel voor hun rekening namen, diende de kunst zich te
schikken naar de smaak en regels die de academie aan de artistieke productie oplegde. Deze
zette de bakens uit voor de goede smaak en de vormentaal die geschikt was om daaraan
uitdrukking te geven.328 Haar uitgangspunt bleef de gedachte dat de roeping van de kunsten,
en dus de taak van de kunstenaar, er niet zozeer in bestond nieuwe, originele vormen te
creëren, maar zich te laten inspireren door de natuur en deze af te beelden.
Aan het begin van de negentiende eeuw ziet de academie haar gezag echter ondermijnd door
de meer individualistische gezindheid die men later romantiek zou noemen. Daarnaast verliest
zij ook aan belang, aangezien zich voor het eerst een autonome, vrije kunstmarkt ontwikkelt,
die niet langer alleen ten behoeve van de monarch of de aristocratie werkt, maar in de burgerij
een belangrijk cliënteel vindt.329 Al deze factoren geven ontstaan aan een nieuw
kunstenaarschap: de kunstenaar als geïnspireerd, buitengewoon geniaal en creatief wezen,
begiftigd met het vermogen tot innovatie en creatie van het ongeziene.330 De romantiek bracht
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een van de belangrijkste kenteringen in de geschiedenis van de Westerse geest: nooit tevoren
was met zulke onvoorwaardelijke beslistheid de nadruk gelegd op het recht van de kunstenaar
om aan de inspraken van zijn gevoel en natuur te gehoorzamen. Hij houdt definitief op een
ambachtsman te zijn om een onafhankelijk individu te worden dat zelf in alle vrijheid het
voorwerp en de plaats bepaalt van zijn artistieke productie.331 Hier ontstaat de mythe van de
geniale kunstenaar, die tot vandaag zijn maatschappelijke positie kenmerkt en in de meest
extreme gevallen voor bepaalde kunstenaars zelfs tot een ware persoonlijkheidscultus leidt.
Deze wijziging in de sociale positie van de kunstenaar vertaalde zich in een veranderde
kunstbeleving. Kunst is niet langer de uitbeelding van de natuur in de geest van de traditie van
de imitatio et aemulatio. Kunst is niet langer de ideale uitdrukking van een objectieve
werkelijkheid waaraan de kunstenaar vreemd is en die buiten hem ligt, maar de vertolking van
de wereld in zichzelf: de weergave van zijn subjectiviteit, van zijn eigen persoonlijkheid. In
zijn kunst vindt het buitengewone genie van de kunstenaar uitdrukking.332 Het is via deze
evolutie dat originaliteit uitgroeit tot het esthetisch criterium bij uitstek.333
De negentiende-eeuwse romantiek wijzigde niet alleen de zienswijze op de positie van de
kunstenaar en zijn kunst, maar gaf een nieuwe invulling aan het auteurschap.334 Het
romantische ideaal van de autonome scheppende kunstenaar, die geheel los van elk
marktmechanisme, op individuele basis uitdrukking geeft aan zijn persoonlijke inspiratie, gaf
ontstaan aan ons huidig verregaand exclusief en individualistisch auteursbegrip.335 Deze
romantische zienswijze leeft door in onze hedendaagse opvatting die een kunstvoorwerp als
het werk van een bepaalde kunstenaar beschouwt, veeleer dan dat het een artistieke expressie
als resultaat van een artistieke productie uitmaakt.336 Dit verklaart de hedendaagse
bezetenheid voor elk detail te achterhalen wie het daadwerkelijk realiseerde. Dergelijke focus
strookt immers niet met het preromantische auteurschap en productieproces337, en is ook voor
bepaalde postmoderne uitingen van kunstenaarschap een weinig adequate benadering.
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47. Artistieke productie in de postmoderniteit – De twintigste-eeuwse artistieke productie
wordt gekenmerkt door een proces dat men in de literatuur als de “zelfdestructie van het
kunstvoorwerp” of “le désoeuvrement de l’oeuve d’art” is gaan omschrijven.338 Wat begon als
de afwijzing van alle artisanale allures van het kunstenaarschap, evolueerde naar het opgeven
van elke betekenis van het kunstwerk, naar het overlaten ervan aan het toeval, naar het totale
misprijzen voor elke scholing, naar een ongeziene fascinatie voor afval, voor het gevonden
voorwerp, voor het banale, voor het vergankelijke en het efemere.339 Deze evolutie resulteerde
uiteindelijk in de vervanging van het materiële kunstwerk door de persoon van de
kunstenaar340 en diens arbitraire beslissing een bepaald voorwerp tot kunst te verheffen. Wie
zich het urinoir van Duchamp of de Brillo-doos van Warhol voor de geest haalt, kan dit
proces ten volle vatten. De negatie van elke esthetische finaliteit van het kunstwerk liep
uiteindelijk uit op de negatie van het kunstwerk.341 Het kunstwerk doorliep inderdaad een
merkwaardige evolutie, waarbij het van een voorwerp zonder auteur uiteindelijk verwerd tot
een auteur zonder voorwerp.342
Tot voor de moderniteit definieerde het kunstvoorwerp de kunstenaar. Deze laatste was
immers degene die kunst maakte (in de regel op bestelling) die beantwoordde aan de
traditionele canon van technieken en esthetische normen. De romantiek keerde de
verhoudingen om, zodat de originele expressie van een erkend kunstenaar als kunst wordt
beschouwd.343 De twintigste eeuw en het postmodernisme brachten de absolute hegemonie
van de persoon van de kunstenaar en diens signatuur. Heel terecht stelt Alain STROWEL dan
ook dat hoe sterker het kunstwerk aan intrinsieke waarde moet inboeten door te verworden tot
een “n’importe quoi”, des te meer men moet terugvallen op de persoon van de kunstenaar die
niet “n’importe qui” mag zijn.344
Deze evolutie is niet zonder belang voor de authenticiteitsbeoordeling van werken die in
dergelijke postmoderne geest zijn ontstaan. Het kunstvoorwerp kan puur formeel, zonder
actuele creatie bestaan, vermits men de scheppende daad kan herleiden tot de toe-eigening en
de authentificering door een op het publieke forum erkende kunstenaar via het plaatsen van
zijn signatuur.345 Deze werkwijze verhoudt zich soms problematisch tot de traditionele,
negentiende-eeuwse invulling van “algehele eigenhandigheid” die aan het auteurschap en de
authenticiteit wordt gegeven. Authenticiteit en auteurschap zijn echter evolutieve begrippen,
zodat de beoordeling ervan van dezelfde gevoeligheid voor de evolutie van beide noties moet
getuigen, door bij de toeschrijving steevast de (toenmalige) productiewijze van de artiest in
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rekening te brengen.346 Een prima voorbeeld daarvan is de inmiddels reeds legendarische
Spoerri-zaak.
De Roemeens-Zwitserse creatieve duizendpoot Daniel Spoerri (°1930) manifesteerde zichzelf als een
van dé vertegenwoordigers van het Franse “nouveau-realisme”. Hij maakte zichzelf onsterfelijk met zijn
zogenaamde “tableaux-pièges”. Deze werken zijn een assemblage van dagdagelijkse voorwerpen die de
kunstenaar met lijm bevestigt aan het oppervlak waarop zij zich in de regel bevinden en dat vervolgens
verticaal aan de muur te hangen. Roemrucht is de reeks assemblages die Spoerri “Menus-Piège” titelde
en waarbij hij de resten van een maaltijd aan de tafel bevestigt en het geheel tot kunstwerk uitroept. Op
29 september 1993 biedt het Franse veilingplatform Drouot dergelijk tableau-piège te koop aan. De
catalogus beschreef het werk als: “Daniel SPOERRI – Mon Petit Déjeuner, 1972. Tableau-piège:
vaisselle et objets divers collés sur bois. Porte au dos un texte de l’artiste et la mention ‘Pris en févriermars 1972 à Paris 17ème’ – Signé et daté au dos. 80 x 45 cm”. Met een bod van FF. 8.325,00- mocht een
zekere heer Brossard zich de nieuwe eigenaar van het werk noemen. In oktober 1996 vernam hij echter
dat Spoerri het werk niet zélf bij elkaar had gelijmd, maar daarvoor een beroep had gedaan op een
zekere Guy Mazarguil. Deze had de resten van wat in maart 1972 zijn ontbijt was geweest conform de
instructies en techniek van Spoerri aan het tafelblad gekleefd. “Petit Déjeuner, 1972” was geboren. Een
bijkomend pittig détail was dat Mazarguil die het werk “sous licence” uitvoerde ten tijde van zijn
artistieke exploten een elfjarige knaap was.347 Misnoegd tracht de koper van het veilinghuis de
vernietiging van de koopovereenkomst te bekomen. Dat houdt echter het been stijf en verwijst onder
meer naar het etiket dat Spoerri zelf op de achterzijde van het werk kleefde en waarop hij duidelijk het
creatieproces van de “tableaux-pièges” uit de doeken doet en afsluitend stelt: “Fabriqué sous licence
par Guy MAZARGUIL, titre: Mon petit déjeuner, Date février mars 1972 Lieu: Paris 17ème Dimensions:
88x45 en foi de quoi – pour ceux qui ont des yeux voient – j’authentifie”.

Brossard beklaagde zich erover dat het werk niet overeenstemde met de catalogusbeschrijving
en bijgevolg inauthentiek was. Zijn klacht vindt gehoor bij de Parijse Tribunal de Grande
Instance, die, alvorens de koopovereenkomst te vernietigen, overwoog:
“Attendu que dans ces conditions et s’agissant d’un artiste connu, ainsi qu’en atteste [l’expert] qui le
présente comme étant “l’un des plus grands protagonistes du Nouveau réalisme”, l’exécution de
l’oeuvre par Daniel Spoerri, lui-même, est une qualité substantielle en considération de laquelle Michel
Brossard s’est porté acquéreur du tableau en s’en remettant à la seule description du catalogue.”348

Het Hof van Beroep hervormde echter het vonnis en weigerde op de eis van de koper in te
gaan. Bij het nemen van die beslissing gaf het Hof van Beroep blijk van de noodzakelijke
kunsthistorische bagage om Spoerri thuis te wijzen in de twintigste-eeuwse kunststroming en
om op basis daarvan de draagwijdte van het auteurschap en het authenticiteitsbegrip in de
dagen van pop-art en “nouveau-realisme” in rekening te brengen. Zo overwoog het Parijse
Hof:
“Considérant que présentée comme signée de Daniel Spoerri sans aucune réserve du vendeur sur son
authenticité, ce caractère authentique constituait nécessairement une qualité substantielle de la chose
vendue. Considérant cependant que si l’auteur d’une oeuvre originale peut être celui qui l’a
matériellement créée, celui qui a fait exécuter une oeuvre en donnant des instructions nécessaires et en
la faisant réaliser sous son controle mérite également la qualification d’auteur. Que d’ailleurs, selon
les époques, les écoles, les modes et les artistes, des tiers autres que le signataire de l’oeuvre sont
intervenus pour sa réalisation avec des rôles plus ou moins importants. Que l’on ne peut apprécier
l’oeuvre de Daniel Spoerri en ignorant son contexte, celui de l’école des Nouveaux Réalistes,
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mouvement prenant naissance en 1960 auquel, selon les documents versés aux débats et l’attestation de
M. Marc Martin-Malburet, on associe généralement les noms de Niki de Saint-phalle, Cesar, Arman,
Yves Klein, Christo … , et pour lequel le plus important n’est pas que l’oeuvre soit réalisée de la main
de l’auteur mais plutôt qu’elle utilise des objets de la vie quotidienne pour donner sa vision de la
réalité. […] Qu’ainsi, il est certain que l’exécution desdits tableaux pièges a été souhaitée par Daniel
Spoerri qui lors d’une exposition en a proposé la réalisation aux visiteurs dont les deux fils de M. Roger
Mazarguil, auquels il a remis ‘des brevets de garantie vierges destinés à être collés au dos des futurs
tableaux qui seraient acceptés et authentifiés. Qu’au jour convenu Daniel Spoerri a examiné avec
attention tous les tableaux et en a authentifié certains dont le tableau litigieux. Considérant que ce
dernier est donc bien une manifestation de l’oeuvre créatrice de Daniel Spoerri qui a d’ailleurs
expliqué sa démarche [dans le document collé au dos de l’oeuvre].”349

Hoewel het arrest van het Hof van Beroep naar onze mening het enige juiste was, vond het
Hof van Cassatie het nodig het voormelde arrest te verbreken. Het Franse Hof van Cassatie
maakte op teleurstellende wijze een ongenuanceerde toepassing van de traditionele
dwalingsleer, zonder daarbij ook maar van enig (kunst)historisch besef te getuigen.
“Attendu qu’en statuant ainsi comme elle l’a fait, sans rechercher si, compte tenu des mentions du
catalogue, le consentement de l’acheteur n’avait pas été vicié par une convention erronée et excusable
que l’oeuvre avait été exécutée par Daniel Spoerri lui-même, la cour d’appel n’a pas donné de base
légale à sa décision.”350

Het Hof van Beroep die de zaak na cassatie kreeg voorgeschoteld weigerde zich te schikken
naar het oordeel van het Hof en trachtte de hoogste rechter alzo te wijzen op zijn al te grote
voortvarendheid.
“Considérant que pour conclure à la réformation du jugement, le [commissaire-priseur] soutient que
[l’acquéreur] n’établit pas qu’il avait fait de l’exécution de l’oeuvre par l’artiste une condition
déterminante de son consentement, ajoutant qu’en matière d’oeuvre d’art ‘est l’authenticité qui
constitue une qualité essentielle’ et que l’oeuvre litigieuse est bien authentique puisqu’elle a été signée
par Daniel Spoerri et qu’elle a été exécutée sous son controle et avec son accord. […] Mais
considérant que l’exécution personnelle n’est ni la condition nécessaire ni la condition suffisante de la
reconnaissance de la qualité d’auteur et que [l’acquéreur] ne démontre pas que la certitude de
l’exécution de l’oeuvre par Daniel Spoerri constituait une qualité substantielle et qu’il avait contracté
dans la croyance erronée et excusable que l’oeuvre avait été exécutée de la main de ce dernier; qu’il
doit donc être débouté de sa demande d’annulation de la vente, l’authenticité de l’oeuvre, unique
condition déterminante de son consentement, ayant été satisfaite.” 351

Het Hof van Cassatie bleef onbegrijpelijkerwijs ongevoelig voor de argumentatie die het Hof
van Beroep zo zorgvuldig had uitgewerkt en volhardde in de boosheid door het arrest
andermaal te vernietigen.
“Attendu que, pour débouter [l’acquéreur] l’arrêt retient que l’exécution personnelle n’est ni la
condition nécessaire ni la condition suffisante de la reconnaissance de la qualité d’auteur, et que
l’authenticité de l’oeuvre, unique condition déterminante de son consentement, avait été satisfaite.
Attendu, cependant, qu’ayant constaté que l’oeuvre litigieuse, vendue aux enchères publiques, avait été
exécutée ‘en brevet’ par un tiers et que la simple référence, dans le catalogue de vente, à la présence,
au dos du tableau, d’un texte de l’artiste, n’était pas de nature à informer l’acquéreur sur le fait que
l’oeuvre n’avait pas été exécutée de la main même de Daniel Spoerri, quand les mentions du catalogue
entraînaient la garantie et, partant, la croyance erronée et excusable de l’acheteur, que celui-là était
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effectivement l’auteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations au regard des textes susvisés.”352

Inmiddels verwees het Hof van Cassatie de zaak naar het Hof van Beroep van Versailles,
waar ze nog steeds hangende is. De houding van het Hof van Cassatie valt naar onze mening
te betreuren, omdat het er uiteindelijk toe leidt een werk als inauthentiek te kwalificeren,
hoewel dit op authentieke wijze tot stand kwam en in de ogen van de kunstenaar, rekening
houdend met diens postmoderne werkwijze ook als authentiek moet worden beschouwd.353

§ III. AUTHENTICITEIT EN RESTAURATIE
48. Over authenticiteit en de impact van restauratie – Kunstvoorwerpen hebben soms een
bewogen leven achter de rug en dragen in de regel – zelfs wanneer zij hun hele bestaan
onaangeroerd aan de wand hingen – de tekenen van de tijd. Zeldzaam zijn de werken die
doorheen de jaren, decennia of eeuwen geen enkele vorm van beschadiging of behandeling
hebben ondergaan.354 Dergelijke schade kan haar oorzaak vinden in externe factoren, zoals
het menselijk handelen of de inwerking van de elementen.355 Beschadiging kan daarnaast
evenzeer voortvloeien uit het gebruik van ondeugdelijke of incompatibele materialen.356 Om
verdere beschadiging een halt toe te roepen, heeft de mens zich doorheen de tijden vaak
geroepen gevoeld conserverend op te treden. In sommige gevallen ging de ambitie echter
verder en beoogde men via restauratiemaatregelen de klok zelfs enige eeuwen te terug te
draaien. Het behoeft geen betoog dat, naast de aard van de artistieke productie (kopieën,
replieken en pastiches) en de wijze waarop die doorheen de geschiedenis werd gepercipieerd
en georganiseerd, ook het probleem van de restauratie de toeschrijvingsactiviteit aanzienlijk
bemoeilijkt en dus het risico van inauthenticiteit verhoogt. In de eerste plaats is het soms al
een hele klus de ingrepen te ontdekken, laat staan uit te vissen of de oorspronkelijke
kunstenaar, dan wel een derde ze aanbracht.357
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(S. E. JOUNIOT, La conservation des meubles corporels, oeuvres d'art en droit français, onuitg., Université Paris II,
1993, 147).
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 132.
Trib. civ. Seine, 2 november 1905, Gaz. Trib. 1906, 1e sem., II, 106. Dit geval betrof de verkoop van een schilderij als een
werk van Rafaël. Het bleek echter substantiële wijzigingen te hebben ondergaan, waarbij het nagenoeg onmogelijk was uit
te maken of die nog van Rafaëls hand stamden: “[…] la toile vendu […] comme étant une oeuvre originale de la main de
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Niet alleen vertroebelt het restauratiegebeuren de kijk op het kunstwerk, omdat het de ware
identiteit vertekent of maskeert, zelfs wanneer men precies weet welke delen van het
kunstwerk van meer recente makelij zijn, compliceert die wetenschap de
toeschrijvingsproblematiek. In dergelijke gevallen rijst immers de meer fundamentele vraag in
hoeverre bijvoorbeeld een gerestaureerde Schiele, nog wel voor een werk van Schiele (18901918) kan doorgaan358, of een geretoucheerde Jan Van Goyen (1596-1656) nog wel die naam
waardig is.359 Hoewel de restauratie het kunstwerk beoogt te herstellen in zijn oorspronkelijke
grandeur, door het opnieuw te voorzien van de esthetische kwaliteiten die de kunstenaar had
bedoeld, kan men er niet omheen dat restauratie de interventie van een derde impliceert.
Zodoende is het werk niet langer de pure uitdrukking is van de persoonlijkheid van de
kunstenaar.
Natuurlijk is de balans niet alleen negatief. In de regel komen restauratiewerken het
kunstvoorwerp ten goede.360 In bepaalde gevallen dringt de maatregel zich zelfs op, aangezien
het kunstwerk zonder ingrijpen ten dode is opgeschreven. Dat mag blijken uit de woorden van
de Parijse rechtbank, waar die opmerkte naar aanleiding van de verhandeling van wat een
echte Fantin-Latour (1836-1904) had moeten zijn: “Le tableau est bien du XIXe siècle mais,
étant donné l’état de dégradation de sa partie centrale, on ne peut conclure à l’authenticité
de ce dernier”.361
Verder zijn restauratiewerken vaak een prima aanleiding om een kunstwerk als inauthentiek te
ontmaskeren. Soms maken ze het zelfs mogelijk het werk van een nieuwe, meer accurate
toeschrijving te voorzien. Zo overwoog het Hof van Beroep van Bordeaux in verband met de
verkoop van een schilderij dat in de veilingcatalogus aan Hubert Robert stond toegeschreven:
“Ce sont le nettoyage ou dévernissage auxquels il a été procédé postérieurement à la vente
qui ont permis […] de révéler que la signature était une addition postérieure à la
peinture.”362 In bepaalde gevallen heeft de restauratie zelfs het omgekeerde effect en staat de
ingreep toe het kunstwerk waarvan de maker tot op het moment van de restauratie onbekend
is gebleven, alsnog aan een (groot) artiest toe te schrijven.363 Zelfs indien dergelijke
opzienbarende reattributie niet aan de orde is, behoeft het geen betoog dat een zorgvuldig
uitgevoerde restauratie de waarde van het schilderij ten goede komt.364
Meteen is duidelijk dat dit proefschrift niet voorbij kan gaan aan de restauratieproblematiek.
Daarom peilt het in wat volgt in het bijzonder naar het verstorend effect van de
restauratieactiviteit op de authenticiteitsbeleving.
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Raphaël Sanzio a subi anciennement des retouches, des remaniements très nombreux et très considérables […], qu’il n’est
plus possible aujourd’hui de discerner si elle est ou n’est pas de la main du maître à qui on l’attribuait.”
De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163.
Rb. Brussel 17 maart 1892, Pas. 1892, III, 190.
Cass. Fr. 1e civ., 25 mei 1992, JCP 1992, I, 3608, noot M. BILLIAU.
TGI Parijs, 10 november 1982, Journ. des C.-P. 1982, 181, noot G. GAULTIER.
CA Bordeaux, 1e ch., 10 maart 1986, Journ. des C.-P. 1987, 3, noot G. GAULTIER; Cass. Fr. 1e civ, 3 juni 1997, D. 1998,
jur., 148, noot S. CREVEL.
CA Parijs, 3 april 1978, Journ. des C.-P. 1979, 28, noot G. GAULTIER; Cass. Fr. 1e civ., 25 mei 1992, JCP 1992, I, 3608,
noot M. BILLIAU; TGI Nancy, 8 december 1997, onuitg., geciteerd in: S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL,
L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 296.
CA Parijs, 5e ch., sect. C, 19 december 1989, Juris-Data nr. 1989-026239.
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49. Conservatie, restauratie en reconstructie: begrip en historische evolutie – In het licht
van de zo-even geschetste historische evolutie van het kunstenaarschap hoeft het niet te
verbazen dat ingrijpende restauratie in de premoderne samenleving niet meteen als
problematisch werd ervaren. In een tijd waarin alleen de esthetische kwaliteiten van een
kunstwerk naar waarde werden geschat, deinsde men er niet voor terug een bestaand werk in
de geest van imitatio et aemulatio op erg ingrijpende wijze te “restaureren” of te retoucheren.
In dat verband is het treffend dat het Latijnse “restaurare” niet “herstellen” maar
“vernieuwen” betekent. Dergelijke “creatieve restauraties” waren vaak het werk van de meest
vooraanstaande kunstenaars. Zo aarzelde Rubens niet om een tekening van Tintoretto (15181594) substantieel te herwerken365 Volgens zijn beroemde autobiografie voorzag de
Florentijnse beeldhouwer Benvenuto Cellini (1500-1571) antieke beelden meermaals van
verloren ledematen.366 Primaticcio (1504-1570) friste de werken van Rafaël in de collectie
van zijn broodheer François I op.367
Om de gekende reden strookt de restauratie veel minder met de romantische visie, die vreesde
dat de authentieke expressie van de geniale kunstenaar door de interventie van de restaurateur
gecorrumpeerd zou worden. Tekenend voor deze zienswijze zijn de geschriften van John
RUSKIN die fulmineerde tegen VIOLLET-LE-DUC’s reconstructiepraktijken, waarvan onder
meer de Parijse Notre-Dame tot op vandaag een stille getuige is. RUSKIN vergeleek
gebouwen, en bij uitbreiding ook kunstwerken met een menselijk wezen, dat men kan
ondersteunen maar ook moet durven laten sterven. Bijgevolg stond hij erg kritisch tegenover
het restauratiewezen.
“Neither by the public, nor by those who have the care of public monuments, is the true meaning of the
word restoration understood. It means the most total destruction which a building can suffer: a
destruction out of which no remnants can be gathered: a destruction accompanied with false
description of the thing destroyed. Do not let us deceive ourselves in this important matter; it is
impossible, as impossible as to raise the dead, to restore anything that has ever been great or beautiful
[…].”368

Het hoeft niet te verbazen dat hij met VIOLLET-LE-DUC in aanvaring kwam, daar deze laatste
onder meer volgende gedachte liet optekenen:
“Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état
complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné.”369

De Italiaan Camillo BOITO (1836-1914) probeerde in zijn essai Conservare o restaurare.
Questioni pratiche di belle arte370, Eugène VIOLLET-LE-DUC en John RUSKIN letterlijk tot een
verzoenende dialoog te brengen, zodat de conclusie die hij voorstond als een synthese van
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J. VANDER AUWERA, "Rubens en zijn beeldende bronnen: 'haar honing vergaart de bij uit vele van de mooiste
bloemen'", l.c., 67 – Voor beeldmateriaal zie: J. VANDER AUWERA, Rubens - Een genie aan het werk, o.c., 105.
Dit historisch boek kreeg in 1982 een Nederlandse vertaling (B. CELLINI, Het leven van Benvenuto Cellini, Amsterdam,
Querido, 1982, 564 p.).
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 133. Voor tal van andere voorbeelden, zie: F.
DURET-ROBERT, B. BONNET SAINT-GEORGES, J. FATON e.a., "La beauté réparée - Restauration et critères
d'authenticité des oeuvres d'art", L'estampille, l'objet d'art 2008, afl. 431, (68) 69-77.
J. RUSKIN, The seven lamps of architecture, Londen, Allen, 1880, 194.
E. E. VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, VIII, Parijs, Morel,
1875, 14, v° restauration. Over de verdiensten van de aanpak van Viollet-le-Duc, zie kort: S. E. JOUNIOT, La
conservation des meubles corporels, oeuvres d'art en droit français, o.c., 146-151.
Dit werk uit 1893 kreeg recent nog een Franse vertaling: C. BOITO, Conserver ou restaurer: les dilemmes du patrimoine,
Parijs, Editions de l'Imprimeur, 2004, 110 p.
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beide zienswijzen kan gelden. Niet geheel afkerig van enig ingrijpen, diende dit volgens
BOITO in de regel toch beperkt te blijven tot conservatie en consolidatie. Uiteindelijk zou deze
gematigde stroming toonaangevend worden toen de gedachte het First International Congress
of Architects and Technicians of Historic Monuments in 1931 inspireerde tot het Charter van
Athene. Dit document drong aan op een wetenschappelijke benadering van restauraties om het
patrimonium te vrijwaren van enig verlies van de eigen aard en de historische waarde. De
principes van het Atheens document vormden de basis voor het latere Charter van Venetië
van 1964, dat nog steeds één van de centrale documenten op het vlak van erfgoed uitmaakt.371
Wie overgaat tot reconstructie maakt zich schuldig aan vervalserspraktijken, daarop wees dit
proefschrift eerder al toen het dat verschijnsel onder de loep nam.372 Artikel 9 van het Charter
van Venetië tekende de krijtlijnen uit voor de graad van interventie die onder de noemer
“restauratie” toelaatbaar wordt geacht.
“The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to preserve and reveal the
aesthetic and historic value of the monument and is based on respect for original material and
authentic documents. It must stop at the point where conjecture begins, […].”373

Anders dan conservatie veronderstelt restauratie een actieve interventie zoals het herstellen
van bepaalde elementen of weghalen van overschilderingen. Naar premoderne opvattingen
vormden dergelijke overschilderingen niet meteen een probleem en zijn ze dan ook geen
zeldzaamheid. Vaak waren ze ook ingegeven door morele overwegingen. Zo belastte paus IV
na afloop van het Concilie van Trente, Daniele da Volterra met de opdracht de onbedekte
geslachtsdelen van de figuren in Michelangelo’s Laatste Oordeel achter lendendoeken en
vijgenblaren te verbergen. Die commissie leverde da Volterra de bijnaam Il Braghettone (de
broekenmaker) op.374 Bij de grote restauratie van de Sixtijnse kapel besloot men zijn werk te
behouden. Dat is in de regel echter niet het geval.375
Waar het verwijderen van overschilderingen normalerwijze niet meteen als problematisch
wordt ervaren, omdat dit precies de oorspronkelijke creatie van de kunstenaar aan het licht
brengt, is de vraag in hoeverre herstellingen en overschilderingen een impact hebben op de
authenticiteitstoestand van het kunstwerk een meer controversiële kwestie. Toch bestaat de
overtuiging dat dergelijke restauratie niet per definitie afbreuk hoeft te doen aan de
authenticiteit van het gerestaureerde werk, op voorwaarde dat ze erin slaagt het voortbestaan
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E. J. H. SCHRAGE, De Regelen der Kunst III, 2007, o.c., 113-114. Meer in het algemeen over de restauratieproblematiek,
zie: Q. BYRNE-SUTTON, M.-A. RENOLD en B. RÖTHELI-MARIOTTI, La restauration des objets d' art - Aspects
juridiques et éthiques, in Q. BYRNE-SUTTON (ed.), Etudes de droit de l'art , VI, Zurich, Schulthess, 1995, 328 p. Voor
de tekst van het Charter van Venetië, zie: ibidem, 283-287. Voor een overzicht van de historische ontwikkeling, zie: U.
SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", in Q. BYRNE-SUTTON, M.-A. RENOLD, en B.
RÖTHELI-MARIOTTI (eds.), La restauration des objets d' art - Aspects juridiques et éthiques, Genève, Schulthess, 1995,
(203) 204 et seq.; P. O'KEEFE, "International Rules and Codes of Conduct", in Q. BYRNE-SUTTON, M.-A. RENOLD,
en B. RÖTHELI-MARIOTTI (eds.), La restauration des objets d' art - Aspects juridiques et éthiques, Genève, Schulthess,
1995, (13) 13-34.
Supra, nr. 36. – We wijzen in dit verband hier andermaal op de opzienbarende tentoonstelling die enkele jaren geleden in
het Brugse Groeninghemuseum liep. De catalogus bevat enkele prachtige illustraties van onorthodoxe restauraties. Men
raadplege daarvoor de bijzonder fraaie catalogus: H. VEROUGSTRAETE, R. VAN SCHOUTE, en T. H. BORCHERT,
Fake/not fake: het verhaal van de restauratie van de Vlaamse Primitieven, 2004, o.c., 160 p.
Art. 9 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter- 1964).
E. J. H. SCHRAGE, De Regelen der Kunst III, 2007, o.c., 122.
Voor talloze voorbeelden waarbij men in het kader van de restauratie de latere overschilderingen verwijderde, zie: F.
ARNAU, 3000 jaar kunstbedrog, 1959, o.c., 320 et seq.; O. KURZ, Fakes: a handbook for collectors and students, 1948,
o.c., 41 et seq.
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én de integriteit van het werk te verzekeren. Dat is niet eenvoudig, omdat beide doelstellingen
elkaar soms tegenspreken, zodat het erop aankomst de juiste balans te vinden. Teneinde beide
voorschriften te verzoenen, dienen de ingrepen volgens de beroepsvoorschriften minimaal,
omkeerbaar en herkenbaar te zijn.376 Ook de ICOM-gedragscode stelt in artikel 3.3:
“Parce que le risque de manipulation ou transformation nuisibles d'un objet est inhérent à toute
intervention en conservation ou restauration, le conservateur-restaurateur doit travailler en
coopération très étroite avec le responsable des collections ou autre spécialiste. Ensemble, ils doivent
distinguer entre le nécessaire et le superflu, le possible et l'impossible, l'intervention qui met en valeur
la qualité d'un objet et celle qui est faîte au détriment de son intégrité.”377

In het geval de restauratie neerkomt op het verwijderen van toevoegingen, dient men na te
gaan of die latere elementen een historisch of zelfs artistiek belang hebben. Is dat het geval,
dan kan men opteren voor behoud, vermits het Charter van Venetië in artikel 3 in dat verband
terecht benadrukt dat: “la conservation et la restauration visent à sauvegarder tout autant que
l’oeuvre, le témoin de l’histoire.”378 Het voorbeeld van Il Braghettone’s lendendoeken kan
hier als perfecte illustratie dienen.
In wat volgt gaat dit proefschrift even in detail in op de drie voormelde types van ingrepen.
50. Conservatieve maatregelen: geen effect op de authenticiteit van het
kunstvoorwerp – Conservatieve maatregelen onderscheiden zich van restauraties omdat
ze de compositie en de plastische aspecten van het werk materieel onaangeroerd laten.
Dergelijke operatie is er in de regel op gericht de integriteit van het kunstvoorwerp te
bewaren door (verdere) degradatie ervan te vermijden.379 Courante interventies zoals het
schoonmaken, het losmaken en opnieuw aanspannen van meubelbekleding380 en het
aanbrengen of verwijderen van vernis zijn weinig controversieel381, op voorwaarde dat de
restaurateur de klus vakkundig en omzichtig uitvoerde. Wie bijvoorbeeld door al te
agressieve schoonmaaktechnieken de picturale laag van zijn schilderij geheel naar de
verdoemenis helpt, blijft achter met een werk waarvan het vaak onmogelijk is de precieze
identiteit vast te stellen.382
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Zo stelt de BRK-APROA, de Belgische Beroepsvereniging van Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen en
stichtend lid van Europese organisatie E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers) in de Ethische Code
van 11 juni 1993: “HET PRINCIPE VAN DE REVERSIBILITEIT - Een conservatie-restauratiebehandeling moet in
principe omkeerbaar zijn. De conservator-restaurateur gebruikt alleen producten, materialen en technieken die het cultureel
erfgoed niet beschadigen en die specifiek voor dit doel gemaakt zijn. Zijn interventie mag latere behandelingen en
onderzoeken op geen enkele manier belemmeren.
INGREEP TOT HET MINIMUM BEPERKEN – De conservator-restaurateur respecteert het unieke karakter van het
kunstwerk, de oorspronkelijke materialen en hun natuurlijke veroudering. Hij beperkt zijn ingreep dus tot het strikte
minimum. Conservatie-restauratie mag niet verward worden met vernieuwing of reconstructie. Al te veel werken werden
in het verleden te zwaar aangepakt: overdreven reinigingen, decapering van sculpturen en meubilair, ondeskundige aanpak
van historische interieurs.
HERKENBARE INTERVENTIES - In dezelfde optiek van respect voor de integriteit van het kunstwerk, moet elke
ingreep of toevoeging herkenbaar zijn met het blote oog of met behulp van onderzoeksmethodes.”
http://icom.museum/ethics_fr.html
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 137.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 141.
TGI Seine, 6e ch., 7 november 1966, Gaz. Pal. 1966, II, 339; CA Parijs, 15e ch., 30 mei 1968, Journ. des C.-P. 1974, 67;
Cass. Fr. 1e civ. 23 februari 1970, JCP 1970, II, 16347, noot P.A.; CA Reims, aud. sol., 25 juni 1974, Journ. des C.-P.
1974, 67.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 mei 1989, Juris-Data nr. 1989-22820.
CA Parijs, 1e ch., 19 oktober 1954, D. 1954, 759.
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51. Reconstructie: principiële aantasting van de authenticiteit van het
kunstvoorwerp – Sinds de negentiende eeuw, toen men het premoderne credo van
imitatio et aemulatio liet varen, staat men afkeurend tegenover interventies die neerkomen
op de reconstructie van het kunstvoorwerp. Dergelijke reconstructie heeft immers
onvermijdelijk voor effect dat het voorwerp niet langer de pure uitdrukking is van het
creatieve genie dat men in de kunstenaar meent te herkennen. Zo bevatten de onhandig
opgesmukte resten van een vage, bleke tekening die Henri Matisse als basis voor een
lithografie had gebruikt, nog nauwelijk een sprankeltje van de bezieling die de Franse
fauvist erin had menen te leggen.383 Het oordeel over het schilderij dat men als Schiele384,
Ruysch385 of Boucher aanduidde, luidt niet anders, toen deze werken nagenoeg geheel
overschilderd bleken. Telkens keek men immers naar de schamele resten van wat in het
beste geval ooit een authentiek meesterwerk was geweest.386 Ook in de meubelkunst zijn
dergelijke reconstructies geen uitzondering. Wie Louis XV-marquises verzaagt tot
bergères kan deze bezwaarlijk nog als een authentiek Louis XV-product kwalificeren.387
Een bureau verdient al evenmin nog langer het label “époque régence”, wanneer het
oorspronkelijke meubel in de loop van de geschiedenis nagenoeg geheel vertimmerd
werd.388
Toch hoeft dergelijke reconstructie niet per definitie inauthentiek of onverkoopbaar te
zijn. We definieerden de authenticiteit van een kunstvoorwerp eerder immers als de
kwaliteit daadwerkelijk te zijn wat men voorhoudt te zijn. Welnu, net zoals we zo-even
aangaven voor het geval van de vervalsing, wordt ook de reconstructie of transformatie
authentiek wanneer men die ingreep eenvoudigweg aangeeft in de toeschrijving.
Bijgevolg zocht de koper van een gereconstrueerd Tang-beeldje tevergeefs naar een stok
om mee te slaan. Hij had immers maar weinig recht van spreken, aangezien zijn beeldje in
de veilingcatalogus als “très restaurée” omschreven stond.389
52. Restauratie: balanceren op de slappe koord – Als middenweg tussen loutere
conservatie en daadwerkelijke reconstructie balanceert de restauratie ietwat op een slappe
koord, althans voor zover men de uitgevoerde ingreep niet uitdrukkelijk aangeeft bij de
omschrijving van het voorwerp. Wie op veilig wenst te spelen, signaleert immers gewoon
waarheidsgetrouw de uitgevoerde restauraties, waardoor het kunstvoorwerp tenminste op
dat vlak authentiek zal zijn. Meteen is duidelijk dat de restauraties die voor de
authenticiteitstoestand van een kunstwerk problematisch zijn, de verzwegen restauraties
383
384
385
386

387

388
389

CA Parijs, 28 november 1969, Journ. des C.-P. 1970, 133.
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TGI Seine, 6e ch., 7 november 1966, Gaz. Pal. 1966, II, 339; CA Parijs, 15e ch., 30 mei 1968, Journ. des C.-P. 1974, 67;
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zijn. De retouches die men openlijk aangeeft, kunnen immers niet tot
authenticiteitsproblemen leiden, aangezien de voorwerpen zijn wat ze voorhouden te zijn.
Helaas is die openheid soms ver te zoeken en worden restauratieingrepen courant
verzwegen. Soms gebeurt dat opzettelijk; in evenveel gevallen is de verkoper zich daar
echter niet van bewust.
De vraag of een gerestaureerd kunstwerk ook zonder de kennisgeving al of niet authentiek
is, kan men niet eenduidig beantwoorden. Naar het voorbeeld van wat we zo-even over de
samenwerking in atelierverband tussen de meester en zijn leerlingen hebben gesteld, hangt
ook bij de restauratieproblematiek het antwoord af van de mate waarin de actuele staat
van het werk het resultaat is van de inspanningen van de kunstenaar aan wie men het
toeschrijft.390 In dat verband herhalen we hier het Leitmotiv dat het Hof van Beroep van
Lyon al in 1936 formuleerde:
“Il fallait reconnaître qu’une oeuvre ne perdait pas nécessairement son caractère authentique dès
qu’elle n’était pas exclusivement de la main de maître.”391

Het spreekt voor zich dat de omvang van de restauratie voor de authenticiteit een
belangrijk beoordelingscriterium uitmaakt, net zoals de aard, de plaats, de zichtbaarheid
van de ingreep dat kunnen zijn. Natuurlijk speelt ook de kwaliteit van de uitvoering bij dat
alles een rol.392 Zo oordeelde een Brusselse rechter dat de vervanging van twee pootjes,
gecombineerd met een deskundige restauratie van de binnenkant van een lade en van de
moulure aan de onderkant van een Louis XIV-commode, het meubel zijn authenticiteit niet
ontnam.393 De essentiële delen van de commode, zoals de panelen van de deur en de
buitenkant van de laden, alsook het overgrote deel van de zichtbare elementen waren
immers van oorspronkelijke makelij en geheel intact.394 Ook in de motivering van zijn
beslissing gaf het Hof van Beroep van Lyon al blijk van een dergelijke afweging:
“[…] l’admission ou le refus de ce caractère dépend alors de l’importance respective des éléments
authentiques et des éléments étrangers, de la persistance malgré ceux-ci de tout ce qui, dans la
composition, dans l’application des couleurs, constitue la marque de son talent ou de son génie, ou au
contraire de l’altération, de la dénaturation de ses qualités distinctives par les retouches et les
additions”. De conclusie luidt dan ook: “on ne saurait dénier l’authenticité au tableau dont l’essentiel
est effectivement de la main de l’artiste, dont ce qui s’y relève de personnel, sous les retouches de
détails qui y sont apportées , exprime bien encore ses belles et solides qualités.”395
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Uiteindelijk laat de beoordeling van de impact van een restauratieingreep op de
authenticiteitstoestand van een kunstwerk zich herleiden tot één centrale vraagstelling:
leidde de aantasting van de materiële integriteit van het kunstwerk, ook tot een aantasting
van de artistieke integriteit ervan? Het Hof van Beroep van Versailles formuleerde dit
principe in een verdienstelijk arrest naar aanleiding van de verkoop van een schilderij van
de Franse kunstenaar Francis Gruber (1912-1948). De restaurateur had evenwel een
smalle strook van het werk verwijderd. In tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg396
was het Hof van Beroep van oordeel dat deze ingreep beperkt bleef tot de materiële
integriteit van het werk maar de artistieke integriteit ongeschonden had gelaten.
“Attendu qu’en absence d’erreur sur l’authenticité mais seulement en présence d’une erreur sur
l’intégrité purement matérielle du tableau, l’intégrité de l’oeuvre ayant été totalement respectée, la
restauration n’ayant nullement dénaturé l’oeuvre du peintre […].”397

Samenvattend kan men stellen dat de restauratie verglijdt in reconstructie of transformatie,
wanneer de ingreep niet alleen de materiële, maar ook de artistieke integriteit van het werk
betrof.398 Deze centrale gedachte treffen we eigenlijk ook al aan in oudere rechterlijke
uitspraken, hoewel ze het principe niet zo treffend formuleren. Zo was het Hof van Beroep
van Bordeaux van oordeel dat de bonheur-du-jour nog steeds voor een authentiek Louis
XV-meubel kon doorgaan, ofschoon het enkele kleine reparaties had ondergaan.399 Wie
daarentegen een commode Louis XIV “garnie de bronzes”400 of “de marbre”401
verhandelt, moet wel vermelden dat de ornamenten en de marmerbekleding van recente
makelij zijn en bij de restauratie van het meubel werden aangebracht. Raakt de ingreep
aan de artistieke integriteit van het werk, zoals dat in deze twee laatste voorbeelden het
geval was, dan kan die niet onvermeld blijven. Wil het kunstvoorwerp met andere
woorden authentiek zijn, mag het niet onder de loutere toeschrijving aan de
oorspronkelijke kunstenaar/tijdperk worden aangeboden.
Hoewel men daaraan meestal schijnt voorbij te gaan, lijkt het ons noodzakelijk bij de
voormelde beoordeling van de impact van een restauratieingreep ook de aard (en
samenhangend daarmee de ouderdom) van het voorwerp in rekening te brengen.402 Een
voorbeeld maakt dit meteen duidelijk. Waar gebroken vaatwerk in de regel aanzienlijk wat
van zijn waarde verliest, geldt dit niet voor Japanse theeserviezen. Daar was het
gebruikelijk de herstellingen met behulp van goudlak te doen en deze zelfs een decoratief
aspect te geven. Bijgevolg wijst een theeservies dat herhaaldelijk met goudlak hersteld
werd veeleer op de hoge ouderdom van het porselein, wat de kunsthistorische en
financiële waarde vaak ten goede komt.403 Zeker wat betreft de uitingen van beeldende
kunst moeten we andermaal het belang benadrukken van de cesuur die de opkomst van de
originaliteitsidee aan het einde van de achttiende eeuw betekent. Het is bijna ondenkbaar
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dat werken van voor die tijd geen retouches of overschilderingen zouden hebben. Voor
moderne en hedendaagse werken is dat minder voor de hand liggend, zodat de
tolerantiegrens voor de omvang van de restauraties in functie daarvan verschuift.404 Naar
aanleiding van de verhandeling van enkele renaissance-schilderijen van Da Vinci (14521519) en Giorgione (ca. 1477-1510) merkte het Parijse Hof van Beroep in dat verband
terecht op dat: “les rapports d’experts, en affirmant qu’il y a eu des retouches et des
repeints dans des deux peintures constatent l’existence d’un fait qui se présente
fréquemment dans les oeuvres de cette époque et dont l’acheteur pouvait se rendre compte
avec ses connaissances personnelles, mais n’établissent pas la fausseté de l’origine qui
leur a été indiquée par le vendeur.”405
Bij wijze van conclusie lijkt het ons met betrekking tot kunstwerken uit het Ancien
Régime verdedigbaar te stellen dat, het feit dat zij retouches en overschilderingen
ondergingen, niet in de weg staat aan een toeschrijving aan de meester, tenzij deze
ingrepen dermate belangrijk zijn dat ze afbreuk deden aan de artistieke integriteit van het
werk. Is dat het geval, dan behoeven deze restauratiewerken een vermelding ter vrijwaring
van de authenticiteit van het kunstwerk. Voor moderne en hedendaagse kunstvoorwerpen
hanteren wij evenzeer de vrijwaring van de artistieke integriteit als stelregel, al is de
drempel hier veel lager, zodat men er goed aan doet de restauratieingrepen waarvan men
kennis heeft, te signaleren. Dit alles betekent echter ook dat wie zich absoluut verzekerd
wil zien van een kunstwerk dat geheel en al vrij is van enige restauratieingreep, dit
uitdrukkelijk zal moeten aangeven.406

Afdeling 3. Authentiek, uniek en origineel: een wereld van verschil?
53. Authentiek, uniek en origineel: volgt u nog? – “Authentiek”, “uniek” en “origineel”:
ziehier de drie epitheta waarmee men kunstvoorwerpen pleegt te typeren. Dit is op zijn zachtst
gezegd wat bevreemdend, aangezien deze drie kwaliteiten allerminst een evidentie zijn. Dat
een waardevol kunstwerk perfect inauthentiek kan wezen, wisten we al. Wie een prachtig
beeld van Rodin ten onrechte van een toeschrijving aan Michelangelo voorziet, maakt het
immers inauthentiek, hoewel het een waardevol en uiterst genietbaar kunstwerk blijft. Een
kunstvoorwerp is in elk geval dan toch uniek, denkt u wellicht. Op het eerste gezicht lijkt u
een punt te hebben: heel wat kunstvoorwerpen zijn inderdaad uniek, en tegelijkertijd zelfs
authentiek, zo u wil. Toch hoeven ze dat niet te zijn, zodat u ook hier de bal misslaat.
Origineel dan maar? Andermaal geen geluk. Ontelbaar zijn de kunstwerken die niet origineel
zijn. Verras ik u als ik zeg dat ik u probleemloos kunstwerken kan aanwijzen die geen, één,
meerdere of zelfs al deze kwaliteiten in zich verenigen? Kortom, authentiek, uniek en
origineel: volgt u nog?
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54. Authentiek, uniek en origineel: enkele conceptuele verduidelijkingen – Ofschoon deze
drie begrippen vaak in een adem worden genoemd, sterk verweven zijn en zodoende zelfs
herhaaldelijk voor verwarring zorgen, zijn het niettemin duidelijk onderscheiden noties.
“Originaliteit” en “authenticiteit” mag men inderdaad niet verwarren met “uniciteit”, wat
conceptueel voor de minste problemen zorgt. Met deze laatste term duidt men immers louter
aan dat een werk onderscheiden is van alle andere en zodoende slechts in één exemplaar
bestaat: het werk is uniek.407 De traditionele esthetica brengt de uniciteit echter spontaan met
het voormelde begrippenpaar in verband. Dat hoeft niet te verbazen. Wanneer men het
overgrote deel van de artistieke productie beschouwt, moet men besluiten dat die voorwerpen
slechts in één enkel exemplaar bestaan en daaraan precies ten dele hun vermaardheid te
danken hebben. Indien de Mona Lisa niet alleen in het Louvre, maar daarnaast nog in
driehonderd andere musea op exact dezelfde wijze de bezoekers zou toelachen, had ze
wellicht veel aan charme moeten inboeten. Verderop verduidelijkt dit proefschrift echter dat
heel wat kunstvoorwerpen niet in slechts één enkel exemplaar bestaan en zodoende niet uniek
zijn. Hierbij alluderen wij niet zozeer op de kopie of de repliek, vermits die onvermijdelijk
toch enigszins van het voorbeeld verschillen en in die zin dus zelf ook uniek zijn.
“Originaliteit”, daarentegen, is de hoeksteen van het auteursrecht, waar de notie als
voorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming geldt. Origineel betekent “eerst in zijn
soort”.408 Het begrip geeft met andere woorden aan dat het kunstwerk een eigen creatieve
prestatie is van de auteur, zodat zijn persoonlijkheid erin tot uiting komt.409 Precies omwille
van die geïncorporeerde persoonlijkheid geniet de creatie bescherming. Als “eerste” of
“oorspronkelijke” werk is het “origineel” immers de ware veruitwendiging van de
persoonlijkheid van de auteur.
De voorgaande analyse van de historische evolutie op het vlak van de aard en de organisatie
van de artistieke productie benadrukte reeds dat die tot diep in de achttiende eeuw niet
bepaald gericht was op de creatie van het originele beeld.410 Kunst stond immers lange tijd
veeleer voor indrukwekkend vakmanschap dan voor sprankelende creativiteit. Pas aan het
einde van de achttiende eeuw werd originaliteit een esthetisch criterium. Ook het moderne
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auteursrecht zou rond die tijd tot ontwikkeling komen.411 Aanzienlijk wat artistieke productie
uit het Ancien Régime is niet origineel. Het Laatste Avondmaal in de abdij van Tongerlo is
daarvan een perfect voorbeeld. Andrea Solario kopieerde immers getrouw het werk van zijn
leermeester Da Vinci. Zijn schilderij is bijgevolg niet origineel, aangezien het niet meteen een
creatieve, vernieuwende prestatie kan worden genoemd. Toch is het werk uniek, al was het
maar omdat het origineel in het Milanese dominicanenklooster van Santa Maria della Grazie
een fresco is en de kopie op doek werd geschilderd.
Authenticiteit, tot slot, is de sleutelfiguur voor de kunsthandel, omdat het bepalend is voor de
marktwaarde van een kunstvoorwerp. Eerder definieerden we de authenticiteitsnotie reeds als
de kwaliteit van een voorwerp daadwerkelijk te zijn wat het voorhoudt te zijn.412 We wezen er
echter op dat het brede publiek de spontane neiging heeft het authenticiteitsbegrip ten
onrechte te beperken tot waarachtig auteurschap.413 Zodoende lijken “originaliteit” en
“authenticiteit” omzeggens dezelfde lading te dekken, zij het vanuit verschillend oogpunt.414
Beide noties getuigen dan van een bijzondere band tussen een object en een scheppende
auteur. De originaliteit beoogt echter de auteursrechtelijke “beschermingswaardigheid” van de
creatie, omdat de persoonlijkheid van de kunstenaar erin tot uiting komt; de authenticiteit
viseert de “handelswaardigheid” ervan, door zijn daadwerkelijke identiteit te valideren.415 De
originaliteit verwijst vooreerst naar het werk zelf en benadrukt daarbij zijn vernieuwende
karakter en zodus het belang van zijn oorsprong.416 De authenticiteit verwijst veeleer naar zijn
auteur, die het werk tot stand bracht, zonder dat dit ook daarom ook per definitie origineel zou
zijn.417 Waar men de vervalsing naar onze mening niet zozeer met de originaliteit, maar
veeleer met de authenticiteit van een kunstwerk in verband moet brengen, vormt het plagiaat
een probleem dat veeleer de originaliteit betreft, dan de authenticiteit.418 Een werk met
geplagieerde elementen kan immers authentiek zijn, als het vergezeld gaat van de gepaste
toeschrijving. Origineel is het evenwel in geen geval.
Het zo-even geschetste parallellisme van authenticiteit en originaliteit loopt echter spaak,
aangezien het uitgaat van een vertekend authenticiteitsbegrip dat uitsluitend oog heeft voor de
verbondenheid met een scheppend kunstenaar. Wie het authenticiteitsbegrip zijn ware
invulling geeft, begrijpt ten volle dat originaliteit en authenticiteit effectief een verschillende
lading dekken. Bij kunstvoorwerpen waarvan de maker niet nader kan worden geïdentificeerd,
voelt men dat meteen aan. Antiquiteiten, meubelen, tribale kunst, munten, en artefacten: alle
kunnen authentiek zijn, slechts enkele origineel.419 Ook op het vlak van de kopieerpraktijken
ervaart men goed het onderscheid tussen “origineel” en “authentiek”. Het eerste werk is
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immers niet per definitie authentiek en de kopieën apocrief. Elk van hen kan immers perfect
authentiek zijn, doch slechts één origineel.420 De kopie van Da Vinci’s Laatste Avondmaal is
om de gekende reden niet origineel. Toch kan het echter probleemloos authentiek zijn, zolang
de brave Norbertijnen het doek maar geen Da Vinci noemen…
55. Seriewerk in beperkte oplage: het einde van het primaat van de uniciteit – Als vrucht
van de creatieve arbeid van de artiest bestond het kunstvoorwerp lange tijd in de regel slechts
in een enkel exemplaar, en was het zodoende naast origineel ook uniek. Liet men het
kunstwerk bovendien vergezeld gaan van de juiste toeschrijving, dan was het ook authentiek.
De opkomst van moderne reproductiemiddelen leidde evenwel tot de dissociatie van de triade
van authenticiteit, uniciteit en originaliteit.421 De hedendaagse kunst(filosofie) heeft
bovendien niet nagelaten hun onderlinge verhouding nog verder te exploiteren,
problematiseren, vertroebelen en herdenken.
De ontwikkeling, perfectionering en exploitatie van druk- en reproductietechnieken voor
artistieke doeleinden luidde een nieuw tijdperk in voor de kunstbeleving. Anders dan bij
reguliere kunstcreaties verloopt het productieproces voor seriewerk in twee fasen. GOODMAN
typeert grafiek in dat verband als two-stage art, terwijl schilderkunst een voorbeeld van onestage art is.422 Eerst gaat de kunstenaar aan de slag en creëert het beeld dat hij nadien wenst
gereproduceerd te zien. Zo de kunstenaar al niet rechtstreeks op de drukplaat of de matrijs
werkte, wordt zijn creatie daarop overgebracht, om ten slotte in de tweede fase afdrukken in
beperkte oplage te realiseren. Alleen de eerste fase bevat het creatieve moment, vermits de
tweede wordt gekenmerkt door een loutere, machinale uitvoering met een hoge graad van
techniciteit die in beginsel geen enkele ruimte laat voor de eigen creativiteit van de
technicus.423 Zodoende vertrouwt de kunstenaar die tweede fase in de regel dan ook toe aan
een hoogwaardig drukatelier (in het geval van grafiek), of aan een professionele gieterij, (in
het geval van bronswerk). Zij slagen erin een beperkte oplage van afdrukken of afgietsels te
realiseren die onderling werkelijk geheel identiek zijn. Verdere technologische
ontwikkelingen stonden toe de te realiseren aantallen steeds op te drijven. Het seriewerk
betekende op die manier het einde van het primaat van de uniciteit in de artistieke productie.
56. Overzicht van de belangrijkste drukprocédés – Inmiddels kan de kunstenaar die een
nieuw kunstwerk meteen in veelvoud op de markt wil brengen of een bestaand schilderij in
een beperkte oplage en gebruikmakend van een ander medium wil reproduceren, over een
heel arsenaal aan drukprocédés beschikken.424 Abstractie makend van moderne
drukprocédés425 onderscheidt men daarbij traditioneel drie types: hoogdrukken, diepdrukken
en vlakdrukken. Aangezien het ruime publiek vaak niet echt vertrouwd is met deze
drukprocédés en hun eigenheden, lichten we een en ander kort toe.
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De hoogdruk of reliëfdruk is de overkoepelende benaming voor een aantal grafische technieken die met
elkaar gemeen hebben dat de inktdragende delen boven het oppervlak van de drukplaat verheven zijn. Bij
reliëfdrukken ontstaat de prent met andere woorden door de vlakken die geen onderdeel uitmaken van de
tekening weg te snijden uit de drukplaat, zodat zij op de uiteindelijke prent te zien zijn als uitsparingen. De
hoogdruk is de oudste druktechniek die teruggaat tot de klassieke oudheid.426 Na eerst steen en klei te
hebben aangewend, schakelde de kunstenaar al snel over op hout, zodat de houtsnede en de houtgravure
wellicht de bekendste vormen van hoogdruk zijn. Bij die eerste werden de uitsparingen in zacht hout
weggegutst, terwijl ze bij de houtgravure in hard hout werden weggekrast, wat in de regel een fijner beeld
geeft. De houtgravure ontstaat pas aan het einde van de achttiende eeuw, terwijl de houtsnede al in de
middeleeuwen bestond en met Albrecht Dürer zijn hoogtepunt bereikte.427 In de twintigste eeuw is men in
plaats van hout vaak linolium gaan gebruiken, wat heel wat gebruiksvriendelijker is.
De DIEPDRUK of INTAGLIO-DRUK is de overkoepelende benaming voor een aantal grafische technieken
waarbij de figuur, verdiept is aangebracht op een gladde plaat. De term is afgeleid van het Italiaanse
intalliare wat uitkerven betekent.428 In tegenstelling tot de hoogdruk bekomt men bij diepdrukprocédés de
prent door de drukplaat met inkt te bestrijken en het plaatoppervlak vervolgens schoon te vegen. De
afbeelding wordt gevormd door de inkt die in de uitsparingen achterbleef.429 De oudste gedateerde
intagliodruk dateert pas van 1446.430 De techniek kwam veel later dan de hoogdruk in zwang, omdat het
voor een geslaagde afbeelding via diepdruk noodzakelijk is de plaat met veel grotere kracht tegen het papier
te persen. Binnen de intaglio-drukprocédés onderscheidt men twee groepen, afhankelijk van de techniek
waarmee de afbeelding op de plaat wordt aangebracht. Dit kan mechanisch, dan wel chemisch gebeuren.431
We lichten de belangrijkste vormen even toe.
De GRAVURE is de belangrijkste mechanische intaglio-techniek waarbij de graveur met een burijn of een
zogenaamde droge naald een tekening in de metalen plaat krast. Hoewel men reeds van in de oudheid
tekeningen en patronen in voorwerpen graveerde, resulteerde het procédé pas in de vijftiende eeuw in de
eerste grafische toepassingen. Rond het midden van de zeventiende eeuw ontstaat een geperfectioneerde
variant, de MEZZOTINT, die toelaat kleurgradaties te bekomen.432
Bij de ETS tekent de kunstenaar op een metalen plaat die geheel met een zuurbestendige materie bedekt
is. De tekening wordt vervolgens met zuur in de plaat ingebeten volgens de lijnen die de kunstenaar
uitzette. De techniek werd voor het eerst omstreeks 1500 voor grafische doeleinden gebruikt en is samen
met de gravure de meest courante premoderne druktechniek.433 De AQUATINT is een geavanceerd
etsprocédé dat sinds de tweede helft van de achttiende eeuw toelaat gegradeerde tooneffecten te
bekomen.
De VLAKDRUK is de overkoepelende benaming voor de grafische drukprocédés waarbij het af te drukken
beeld praktisch even hoog ligt als het niet-drukkende gedeelte, zoals STEENDRUK, en de zeefdruk. In het
eerste geval wordt het beeld op een kalksteen aangebracht en vervolgens op papier gedrukt. De techniek
ontstond in de achttiende eeuw. Bij de ZEEFDRUK drukt men met behulp van een op zijde of metaalgaas
(zeef) aangebracht sjabloon, wat in de Westerse kunst pas in de twintigste eeuw een courant procédé
werd.434
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Elk van deze drukprocédés leidt ertoe dat éénzelfde afbeelding in veelvoud kan worden
afgedrukt, die alle identiek zijn. Voor sommige kunstenaars, onder meer Rembrandt, was het
gebruikelijk na de druk nog manueel enkele kleine accenten aan te brengen, zodat het
uiteindelijke resultaat toch kleine verschillen kon vertonen.435
Het seriewerk neemt niet alleen de vorm aan van prenten. Ook bronswerk kan, gebruik
makend van de matrijzen die de kunstenaar ontwierp, nadien door een bronsgieter in veelvoud
worden gerealiseerd. Datzelfde geldt voor tapijten door aanwending van dezelfde kartons, al
komt dit in de praktijk nagenoeg niet voor. Een meer moderne vorm is tot slot het fotowerk,
waarbij van één cliché ook meerdere afdrukken kunnen worden gemaakt.436
57. Seriewerk in beperkte oplage: niet uniek…, maar wel origineel? – De opkomst van het
seriewerk betekende niet alleen het einde van de mythe van het unieke kunstvoorwerp, maar
verstoorde ook de kunstbeleving op het vlak van de originaliteit en authenticiteit. Aangezien
de creatieve arbeid van de kunstenaar met de vervaardiging van de drukplaat of matrijs, tot de
eerste fase beperkt blijft en de tweede een louter mechanisch procédé is dat talloze keren
herhaald kan worden, is men zich de vraag gaan stellen of al die afdrukken in het licht van de
romantische opvatting nog wel als de zuivere uitdrukking van de persoonlijkheid van de
geniale, creatieve kunstenaar kunnen worden beschouwd. Hoe kan men immers beweren dat
prenten en afgietsels die geheel door een ander individu dan de kunstenaar werden
vervaardigd en die deze soms zelfs nooit te zien kreeg437, toch de pure manifestatie zijn van
de persoonlijkheid van die laatste?438 Toch oordeelde het Franse Hof van Cassatie in die zin,
waar het in het kader van een geschil over postume afgietsels van Rodin overwoog:
“[…] même s’il est vrai que le modèle en plâtre ou en terre cuite est seul réalisé par le sculpteur
personnellement, les épreuves en bronze en tirage limité coulées à partir de ce modèle, dont elles
tiennent entièrement leur originalité, n’en doivent pas moins être considérées comme l’oeuvre ellemême émanant de l’artiste […]; par un procédé technique spécial, la réalisation de l’oeuvre protégée
s’achève ainsi sous les espèces de plusieurs exemplaires, ce qui assure sa divulgation grâce à des
supports matériels dans lesquels elle s’incorpore. […] le fait que le tirage limité des épreuves en bronze
soit postérieur au décès du sculpteur n’a aucune influence sur le caractète d’oeuvre originale et de
création personnelle.”439

In beginsel vallen wij die zienswijze bij, aangezien men naar onze mening niet kan ontkennen
dat het afgietsel en de afdruk uitdrukking blijven van de creativiteit van de kunstenaar. Het
eindresultaat wordt immers telkens geheel bepaald door de drukplaat en de matrijs, die wel
een originele creatie van de kunstenaar zijn, en waarlangs de kunstenaar letterlijk en figuurlijk
zijn stempel op het werk drukt. De drukplaat of de gietvorm zijn bovendien geen doel op zich.
Hun creatie krijgt bijgevolg slechts via het mechanische procédé van de afdruk of het afgietsel
voltooiing.440
Niettemin behoeft deze stellingname enige nuances. In de eerste plaats dient de kunstenaar (of
de titularis van diens morele rechten) het drukatelier of de bronsgieterij de toestemming
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hebben gegeven voor de vervaardiging van de afdruk of het afgietsel. Zoniet is er sprake van
namaak.441
Dat is ook het geval wanneer men voor de afdruk of het afgietsel geen gebruik zou maken van
de originele drukplaat of gietvorm die de kunstenaar zelf creëerde.442 Is dat niet het geval, dan
mag de afdruk zich slechts “reproductie” noemen, wat impliceert dat hij niets anders is dan
een fotomechanische reproductie in poster- of kaartvorm. Het gebruik van de oorspronkelijke
drukplaat moet immers garanderen dat de prent en de afmetingen perfect overeenstemmen
met wat de kunstenaar in gedachten had. Dat geldt niet alleen voor grafiek, maar ook voor
beeldhouwwerk. Surmoulages zijn reproducties van beelden, waarbij men geen gebruik
maakte van de oorspronkelijke matrijzen, maar op basis van een bestaand beeld een nieuwe
matrijs vervaardigt. Dergelijke surmoulages kunnen onder meer in afmetingen verschillen,
zodat ook zij zich niet origineel kunnen noemen.443
De wetgever heeft daaraan een voorwaarde toegevoegd en bestendigde zo een opvatting die al
in de rechtspraak en de praktijk bestond.444 Het Hof van Cassatie vereiste immers een
beperkte oplage, opdat men de individuele afdrukken en afgietsels daarvan als origineel zou
kunnen aanduiden.445 Deze zienswijze lijkt ons evenwel niet echt overtuigend. Elke druk ziet
er immers hetzelfde uit en verschillen in niets van de plaat, althans voor zover het
drukprocédé goed werd uitgevoerd. Bijgevolg is de eerste druk evenveel de manifestatie van
de creativiteit van de persoonlijkheid van de kunstenaar als de vierhonderdzesenvijftigste dat
is. Strikt genomen behoren beide dus auteursrechtelijke bescherming te genieten, aangezien
beide even origineel zijn. Verderop tonen wij echter aan dat het vereiste van beperkte oplage
niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar het gevolg is van een ongelukkige verwarring
tussen het auteursrecht en een fiscaalrechtelijke regeling, die beide een verschillend
originaliteitsbegrip hanteren.446
58. Seriewerk in beperkte oplage: bijkomende authenticiteitsproblemen? – Op zich hoeft
de authenticiteit van seriewerk geen bijzondere problemen op te leveren. Net zoals dat voor
unieke kunstvoorwerpen het geval is, hangt de authenticiteit van grafiek af van de
toeschrijving waarvan het werk vergezeld gaat. Zo zal een lithografie of ets pas een authentiek
kunstwerk van Picasso zijn wanneer de Spaanse meester daadwerkelijk de drukplaat
vervaardigde. Op dezelfde manier mag men een bronzen afgietsel maar een authentieke Rodin
noemen, als deze de matrijzen vervaardigde. Tot zover niets nieuws onder de zon. Toch geeft
de handel in seriewerk aanleiding tot bijkomende problemen. Die zijn in de eerste plaats het
gevolg van de oplage waarin de prent werd afgedrukt. Toen met de opkomst van seriewerk
het kunstvoorwerp zijn uniciteit verloor en daarmee tegelijk dreigde te verworden tot een
banaal, industrieel geproduceerd decoratief voorwerp, moest de beperking van de oplage het
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artistiek karakter van het voorwerp bestendigen. Marcel Duchamp merkte in dat verband
terecht op: “C’est la rareté qui donne le certificat artistique.”447 De waarde van de prent
bepaalt men immers mede in functie van de oplage. Om toe te laten die afweging te maken is
het gebruikelijk op elk van de afdrukken het nummer en de totale oplage aan te geven.448 Eens
de oplage werd bepaald, het voorziene aantal drukken werd gemaakt en de kunstenaar de
afdrukken goed bevond en bijgevolg nummerde en signeerde, dient de drukplaat (of de
gietvorm bij beeldhouwwerk) te worden vernietigd. Gebeurt dat niet, dan heeft het
koperspubliek geenszins de zekerheid dat de waarde van hun aankoop niet zal worden
ondermijnd door bijkomende afdrukken. Meteen is het duidelijk dat het cruciaal is
daadwerkelijk de oplage van seriewerk beperkt te houden.449 Bijgevolg zal een zeefdruk van
Warhol met volgnummer 57/100 slechts authentiek zijn als de oplage daadwerkelijk tot
honderd afdrukken beperkt bleef, zodat de prent terecht de voormelde aanduiding draagt. De
authenticiteit bij grafiek betreft met andere woorden niet alleen de identiteit van de kunstenaar
of de aangewende techniek, maar ook de informatie met betrekking tot de beperktheid van de
oplage.
59. Authenticiteit en het probleem van de technische reproduceerbaarheid van het
kunstvoorwerp – Niet alleen de omvang van de oplage laat zich gevoelen op de
authenticiteitsbeleving van in veelvoud geproduceerde kunstvoorwerpen. Dergelijk seriewerk
staat daarnaast ook symbool voor het probleem van de technische reproduceerbaarheid, dat de
filosoof Walter BENJAMIN450 in de dertiger jaren analyseerde in wat tot een van de vaakst
geciteerde teksten uit de twintigste-eeuwse kunstfilosofie zou uitgroeien: “Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”451 Ofschoon het niet past in het bestek van
dit juridisch proefschrift het gedachtegoed van BENJAMIN ten volle te analyseren, kunnen wij
toch niet geheel voorbijgaan aan zijn inzichten, aangezien zij toestaan het probleem van de
reproduceerbaarheid te duiden en daarenboven een grote actualiteitswaarde bezitten. De
digitale revolutie dreef de reproductiemogelijkheden inmiddels immers tot op een hoogte die
Benjamins enigszins visionaire tekst zelfs niet liet vermoeden.452
De negentiende eeuw bewoog de westerse maatschappij zoals bekend tot een veranderde
kunstbeleving. Zij verhief de kunstenaar tot autonoom scheppend wezen en gaf voor het eerst
ontstaan aan een ware “attributiecultus”. Tegelijk lieten de industriële revolutie, de
ontdekking van de fotografie, de opkomst van het marxisme en de burgerlijke cultuur zich
doorheen de negentiende eeuw sterk gevoelen. Technologische vooruitgang vertaalde zich in
geperfectioneerde reproductiemogelijkheden voor kunstvoorwerpen, waarnaar de vraag in de
toenmalige samenleving ongekende proporties aannam. De kunst en de beeldcultuur wisten
een ruimer segment van de maatschappij te bereiken. Die ingrijpende ontwikkeling stemde de
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filosofische wereld in het interbellum tot nadenken over de precieze impact van de
reproductie op de toenmalige kunst en realiteitsbeleving. Het in het marxisme gewortelde
denken van de Frankfurter Schule453 stelde onder meer de vraag naar de positie van het
kunstwerk in de toenmalige productieverhoudingen. Tegen de achtergrond van de opkomst
van de massacultuur in het nieuwe tijdperk van technische reproduceerbaarheid onderzoekt
BENJAMIN in welke zin deze processen het wezen van de kunst en de beleving ervan
wijzigden.454
“Das Kunstwerk ist grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen. Was Menschen gemacht
hatten, das könnte immer von Menschen nachgemacht werden”455, zo opent Benjamin zijn
betoog. Inderdaad, strikt genomen waren kunstvoorwerpen doorheen heel de geschiedenis al
reproduceerbaar. Wat de filosoof echter opmerkt is de toenemende perfectie waarmee dat in
de prille twintigste eeuw mogelijk is, de mechanische aard van dat proces en de schaal waarop
de praktijk gebeurt. Niet alleen kopieert men bestaande werken, ook geeft het ontstaan aan
een nieuwe beeldcultuur van onmiddellijk in veelvoud geproduceerde kunstvoorwerpen onder
de vorm van de lithografie, de fotografie en later zelfs de film.456
In vergelijking met het interbellum zijn de actuele reproductiemogelijkheden er natuurlijk niet
minder op geworden, door steeds verder geperfectioneerde drukprocédés en
moulagetechnieken. Door die technologische ontwikkeling is het inmiddels mogelijk, meer
nog dan in de tijd van BENJAMIN, op grote schaal surmoulages en posterreproducties van
kunstvoorwerpen te produceren. Musea, traditioneel de pleitbezorgers van het authentieke
beeld, zijn tegenwoordig trouwens vaak verantwoordelijk voor de commercialisatie van het
gereproduceerde beeld onder de vorm van surmoulages en posterreproducties.457 Het is
natuurlijk niet zo moeilijk een fotomechanische posterreproductie te onderscheiden van een
authentiek Rubensschilderij, of een verkleinde surmoulage van een marmeren beeld uit de
klassieke oudheid. Des te groter kan de verwarring echter zijn waartoe een surmoulage op
ware grootte van een Rodin-afgietsel aanleiding kan geven. Hetzelfde geldt voor de identieke
fotomechanische reproductie van de Warhol-zeefdruk, zeker wanneer die in perfect hetzelfde
formaat en op een gelijksoortig hoogwaardig papier wordt gedrukt. De mogelijkheden tot
perfecte reproductie, gecombineerd met een veralgemeende artistieke productie in beperkte
oplage, is vaak aanleiding voor authenticiteitsproblemen. Immers, de afdrukken of afgietsels
op basis van de oorspronkelijke drukplaat of matrijs, geven ontstaan aan een authentiek(e)
prent/beeld, terwijl de identieke reproductie op basis van de prent of het beeld zich geen
authentiek werk van de gereproduceerde kunstenaar kan noemen.458
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Hoe perfect die reproductie ook mag zijn, zij slaagt er immers niet in het werk ook de
verhoopte authenticiteit als creatie van de kunstenaar in kwestie te verschaffen. Centraal in
Benjamins analyse staat inderdaad de authenticiteitnotie, die hij met het begrip “aura”
aanduidt. De kerngedachte van BENJAMINs esthetica is dat de moderniteit met zijn
mechanische reproductietechnieken de perceptie van de kunst ontregelt, aangezien ze precies
de authenticiteitsidee aanvreet: het “hic et nunc” van het kunstvoorwerp, zijn unieke,
eenmalige bestaan op de plaats waar het zich bevindt.459
“Noch bei der höchstvollendeten Reproduktion fällt eines aus: das Hier und Jetzt des Kunst-werks –
sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet. An diesem einmaligen Dasein aber und
an nichts sonst vollzog sich die Geschichte, der es im Laufe seines Bestehens unterworfen gewesen
ist.”460

Reproductie ontwortelt het kunstwerk uit zijn oorspronkelijke traditie door het unieke
kunstvoorwerp op te geven, om het in te schakelen in een seriële beeldenproductie. De
cultuswaarde, die de ontstaansreden van het kunstwerk uitmaakt, de socio-politieke of
religieuze geladenheid, zijn context en zijn historisch gewicht worden door vervalsingen en
reproducties tenietgedaan. Die gehele “immateriële dimensie” van een kunstvoorwerp die bij
reproductie sublimeert, vat BENJAMIN onder het begrip “aura”. Het “Verfall der Aura”is voor
BENJAMIN de destructie van de perceptie van het unieke, authentieke voorwerp door de
reproductie.461
“Die Umstände, in die das Produkt der technischen Reproduktion des Kunstwerks gebracht werden
kann, mögen im übrigen den Bestand des Kunstwerks unangetastet lassen – sie entwerten auf alle Fälle
sein Hier und Jetzt. Wenn das auch keineswegs vom Kunstwerk allein gilt sondern entsprechend z. B.
von einer Landschaft, die im Film am Beschauer vorbeizieht, so wird durch diesen Vorgang am
Gegenstande der Kunst ein empfindlichster Kern berührt, den so verletzbar kein natürlicher hat. Das ist
seine Echtheit. Die Echtheit einer Sache ist der Inbegriff alles von Ursprung her an ihr Tradierbaren,
von ihrer materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft. Da die letztere auf der ersteren
fundiert ist, so gerät in der Reproduktion, wo die erstere sich dem Menschen entzogen hat, auch die
letztere: die geschichtliche Zeugenschaft der Sache ins Wanken. Freilich nur diese; was aber dergestalt
ins Wanken gerät, das ist die Autorität der Sache. Man kann, was hier ausfällt, im Begriff der Aura
zusammenfassen und sagen: was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks
verkümmert, das ist seine Aura. Der Vorgang ist symptomatisch; seine Bedeutung weist über den
Bereich der Kunst hinaus. Die Reproduktionstechnik, so ließe sich allgemein formulieren, löst das
Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an
die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein massenweises. Und indem sie der Reproduktion erlaubt,
dem Aufnehmenden in seiner jeweiligen Situation entgegenzukommen, aktualisiert sie das
Reproduzierte.”462

Reproductie komt immers neer op een verabsoluteren van tentoonstellingswaarde van het
kunstvoorwerp; kortom, de vergruizeling van het “auratische”.463 Het gebrek aan
459
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W. BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 2007, o.c., 12; S. RADNÓTI, The
Fake, Forgery and its Place in Art, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1999, 66.
W. BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 2007, o.c., 12.
S. RADNÓTI, The Fake, Forgery and its Place in Art, 1999, o.c., 66; T. GERLACH, Die Haftung für fehlerhafte
Kunstexpertisen, o.c., 27; W. BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 2007, o.c.,
14.
W. BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 2007, o.c., 14-15.
“Mit den verschiedenen Methoden technischer Reproduktion des Kunstwerks ist dessen Ausstellbarkeit in so gewaltigem
Maß gewachsen, daß die quantitative Verschiebung zwischen seinen beiden Polen ähnlich wie in der Urzeit in eine
qualitative Veränderung seiner Natur umschlägt. Wie nämlich in der Urzeit das Kunstwerk durch das absolute Gewicht,
das auf seinem Kultwert lag, in erster Linie zu einem Instrument der Magie wurde, das man als Kunstwerk gewissermaßen
erst später erkannte, so wird heute das Kunstwerk durch das absolute Gewicht, das auf seinem Ausstellungswert liegt, zu
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authenticiteit is precies het ontbreken van deze “auratische” dimensie van het kunstwerk.464
“Het hier en nu van het origineel maakt het begrip van zijn echtheid uit.”465
Benjamins inzichten, bevestigen en onderbouwen het eerdere aanvoelen dat een beperking
van de authenticiteitsidee tot noties als auteurschap en oorsprong te restrictief is. Het
authenticiteitsbegrip moet inderdaad veel ruimer worden opgevat (wat BENJAMIN vat onder de
noemer “auratisch”), zoals al tot uiting kwam in de definitie die dit proefschrift eerder
voorstond: authenticiteit is de kwaliteit van het kunstvoorwerp te zijn wat het expliciet of
impliciet voorhoudt te zijn.

Afdeling 4. Conclusie
60. Van authentiek object naar authentificerend subject– Het eerste hoofdstuk van dit
proefschrift was erop gericht het begrippenkader uit te bouwen dat de basis vormt voor het
verdere onderzoek. Daarnaast beoogden we deze centrale begrippen enigszins in
kunsthistorisch en –filosofisch perspectief te plaatsen, wat moet toestaan de rest van dit
onderzoek met voldoende achtergrondkennis te beleven.
Vanzelfsprekend ging de aandacht vooral naar het authenticiteitsbegrip waarvan wij
inmiddels weten dat het een complexe, evolutieve en, in de eerste plaats functionele notie is.
Het kunstvoorwerp is immers slechts authentiek in functie van de attributie die expliciet, dan
wel impliciet aan het kunstvoorwerp is toegevoegd. Daarmee verschuift de aandacht echter
van het object, waarvan “authenticiteit” immers geen intrinsieke kwaliteit is, naar het subject
dat verantwoordelijk is voor het formuleren van de toeschrijving. Authenticiteit heeft immers
niet zoveel met de kwaliteit van het kunstvoorwerp te maken, als wel met de kwaliteit van de
toeschrijvingsactiviteit van het authentificerende subject.
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einem Gebilde mit ganz neuen Funktionen, von denen die uns bewußte, die künstlerische, als diejenige sich abhebt, die
man später als eine beiläufige erkennen mag.” (W. BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit, 2007, o.c., 20-22).
“By endangering authenticity and uniqueness, and thereby threatening tradition itself, copies strive to annihilate the aura
of artworks as similary reproductions do, which weaken the original production to speak.” (S. RADNÓTI, The Fake,
Forgery and its Place in Art, 1999, o.c., 66).
“Das Hier und Jetzt des Originals macht den Begriff seiner Echtheit aus.” (W. BENJAMIN, Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit, 2007, o.c., 12).
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HOOFDSTUK II. AUTHENTICITEIT
TOESCHRIJVINGSACTIVITEIT

ALS

KWALITEIT

VAN

DE

- - - “Er blijkt tussen kennis
en onwetendheid iets te bestaan
dat we 'mening' noemen.”466 - - -

61. Over de expert en de expertise: het wie en het wat van de toeschrijvingsactiviteit – In
het vorige hoofdstuk omschreven we het authenticiteitsbegrip als de kwaliteit van het
kunstvoorwerp daadwerkelijk te zijn wat het voorhoudt te zijn. Aangezien het kunstvoorwerp
slechts authentiek is in functie van de attributie, is de authenticiteit geen intrinsieke kwaliteit
van het object, maar geheel en al afhankelijk van de kwaliteit van de toeschrijvingsactiviteit
van het authentificerende subject. In dit tweede hoofdstuk belichten we dan ook bondig diens
rechtspositie (Afdeling 1) en de wijze waarop hij het kunstvoorwerp van een toeschrijving
voorziet of een eerdere toeschrijving herziet. Dat staat ons toe even de aandacht toe te spitsen
op de belangrijkste expertisevormen (Afdeling 2).
62. Over de risico’s van het vak of de onaantastbaarheid van de expert: de opinion
defense – De toeschrijvingsactiviteit is evenwel niet zonder risico, vermits onjuiste
oordeelsvorming
schade
kan
veroorzaken
die
het
slachtoffer
via
een
aansprakelijkheidsvordering vergoed wenst te zien. Gelet op de enorme bedragen die in de
kunsthandel voor een werk worden geboden, behoeft het geen betoog dat de schade soms een
niet te overziene omgang kan aannemen. Bovendien toonde het eerste hoofdstuk al aan hoe
genuanceerd en complex de authenticiteitsproblematiek is, zodat vergissingen allerminst
denkbeeldig zijn. DEEL II en DEEL III van dit doctoraatsonderzoek zijn dan ook integraal
gewijd aan de gevolgen van inauthenticiteit tussen de diverse partijen die als koper, verkoper
of tussenpersoon bij de verhandeling van het inauthentieke kunstvoorwerp zijn betrokken. In
beide delen is het uitgangspunt telkens dat de gedupeerde zich keert tegen de partij op grond
van wiens oordeelsvorming hij het werk, dat naderhand weliswaar inauthentiek bleek, besloot
aan te kopen of te verkopen.

466

Plato, Politeia, boek V, 478d.
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Het aansprakelijkheidsrecht biedt in bepaalde gevallen echter nog een andere mogelijkheid,
die hier volledigheidshalve ook aan bod komt, zij het slechts eerder summier. In plaats van
rechtsherstel te vorderen van de verkoper en/of de expert die hem tot de aankoop verleidde(n),
kiest de eigenaar er soms voor de authenticiteit van zijn aankoop staande te houden en zijn
aansprakelijkheidsvordering te richten tegen de expert die het kunstvoorwerp (in zijn ogen ten
onrechte en vaak zelfs ongevraagd) als inauthentiek aanduidde. Zodoende sluit dit hoofdstuk
af met een aansprakelijkheidsonderzoek van de catalogue raisonné en de kunstkritiek, de
expertisevormen die het vaakst aanleiding geven tot de voormelde aansprakelijkheidsgeschillen
(Afdeling 3). In wat volgt noemen we deze vormen van expertise a-commercieel, omdat zij in
tegenstelling tot de oordeelsvorming die in DEEL II en III aan bod komt (veilingcatalogus,
certificaat) niet bedoeld zijn om als basis te dienen voor commerciële transacties, maar veeleer
wetenschappelijke doeleinden beogen. Hoewel de aansprakelijkheidsvorderingen naar
aanleiding van dergelijke a-commerciële expertise slechts zelden voorkomen, wenst dit
proefschrift daaraan toch niet geheel voorbij te gaan. De voornaamste reden daarvoor is het feit
dat zij, beter dan elke andere expertisevorm, toelaten de lezer vertrouwd te maken met de
zogenaamde opinion-defense, wat doorheen heel dit doctoraatsonderzoek voor de expert die
zich bij het toeschrijven vergiste het meest voor de hand liggende verweermiddel zal zijn om
zich tegen dreigende aansprakelijkheid te beschermen. Telkens argumenteert hij immers met
zijn oordeelsvorming slechts een mening te hebben geuit, zonder zich voor die informatie te
willen verbinden. Aldus blijkt er met andere woorden, zoals Plato dat reeds opmerkte, tussen
“onwetendheid” en “kennis” iets als “mening” te bestaan, waarvoor de expert meent geen
verantwoording verschuldigd te zijn…

Afdeling 1. Rechtspositie van de expert
63. Wie is de kunstexpert? – Wie een kunstvoorwerp wil verhandelen dient de wereld
kenbaar te maken wat hij in de aanbieding heeft. Het kunstvoorwerp behoeft zodoende een
toeschrijving waarin de verkoper de kwaliteit van zijn “product” aangeeft. Is de verkoper een
professionele kunsthandelaar, dan kan hij zelf die toeschrijving trachten te formuleren,
vermits hij daarvoor kan bogen op de noodzakelijke kennis en savoir-faire. Vaak is dat echter
niet het geval en dwingt de complexiteit van de beoordeling de eigenaar ertoe een expert in te
schakelen, die deze lastige karwei voor zijn rekening neemt.467 Wie is echter die kunstexpert
die de eigenaar zo nodig bijstaat? Deze vraag kent evenwel geen eenduidig antwoord. Men
kan de kunstexpert immers in verschillende gedaanten aantreffen468, die we aansluitend even
belichten.
i) In
de
eerste
plaats
zijn
er
de
UNIVERSITAIR
GESCHOOLDE
(KUNST)HISTORICI/ANTROPOLOGEN die op basis van hun opleiding een bijzondere kennis
inzake kunst, antiek en archeologische/etnologische voorwerpen kunnen laten gelden. Als
467
468

P. H. KARLEN, "Fakes, Forgeries and Expert Opinions", l.c., 221.
Voor een lange lijst, zie: J.-P. JORNOD, "L'expert et son rôle", in M.-A. RENOLD, P. GABUS, en J. DE WERRA (eds.),
L'expertise et l'authentification des oeuvres d'art, Genève, Schulthess, 2007, (13) 13-14.
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dagelijkse bezigheid voeren zij vaak wetenschappelijk onderzoek rond het oeuvre van een
bepaald kunstenaar, een bepaalde school of collectie.469 Men treft ze als zodanig vooral
aan onder universiteitsprofessoren470, kunstcritici471 en museumconservatoren472 of vindt
ze terug in gespecialiseerde onderzoeksgroepen473. Zij handelen op eigen initiatief en
469

470

471
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P. H. KARLEN, "Fakes, Forgeries and Expert Opinions", l.c., 221, voetnoot 8; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J.
CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 134; M. CORNU en N. MALLETPOUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées: protection et valorisation des collections, Parijs, CNRS, 2001, 45-48; P.
ROSENBERG, "Expertise: l'avis d'un conservateur de musée", l.c., 716; H. VEROUGSTRAETE-MARCQ, "L'expertise
scientifique des peintures: les faux et les nouveaux faux", Ann. dr. Louvain 1988, (415) 415.
M. ROETHLISBERGER, "Le statut de l'expert dans la pratique", in Q. BYRNE-SUTTON (ed.), L'expertise dans la vente
d'objets d'art - Aspects juridiques et pratiques, Genève, Schultess Polygraphischer Verlag, 1992, (111) 111; P.
ROSENBERG, "Expertise: l'avis d'un conservateur de musée", l.c., 716; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL,
L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 167; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de
collection en droit français, 1997, o.c., 134.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 48; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J.
CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 134; R. LERNER en J. BRESLER, Art
law, I, 2005, o.c., 555-556.
Kunstcritici kunnen een belangrijke invloed hebben op de vorming van de publieke opinie. In hun bijdragen in de
(gespecialiseerde) pers nemen zij soms een standpunt in bij authenticiteitspolemieken. Beroemd is de commentaar van
Lord DUVEEN op de authenticiteit van de Belle Ferronnière van Andrée Hahn. Zie daarvoor: Hahn v. Duveen, 234 N.Y.S.
185 (N.Y. Sup. Ct., 1929).
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 47; J.-P. JORNOD, "L'expert et son
rôle", l.c., 14; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français,
1997, o.c., 134; M. ROETHLISBERGER, "Le statut de l'expert dans la pratique", l.c., 113.
Een museumconservator spreekt zich in zijn functie ook uit over de authenticiteit van een bepaald stuk van de collectie. In
de regel behoort hij zich, buiten de gevallen waarin hij door de hoven en rechtbanken als deskundige in een geschil is
aangesteld, niet met commerciële expertise op verzoek van een koper of verkoper in te laten. Zo stelt de ICOM
(International Council of Museums) in art. 5.2 van zijn deontologische code dat: “Valuations may be made for the
purposes of insurance of museum collections. Opinions on the monetary value of other objects should only be given on
official request from other museums or competent legal, governmental or other responsible public authorities.” Ook de
ethische code van de American Association of Museums veroordeelt activiteit (zie daarover: D. B. HOMER, "Fine Art
Appraisers: the art, the craft and the legal design - Proposed Model Fine Art Appraiser Act", Colum.-VLA Art & L. 198384, (457) 467). De praktijk is hem naar Frans recht zelfs letterlijk bij decreet verboden (art. 8 van het Décret n° 90-404 du
16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, JORF 17 mei 1990, 5904 en art. 4 van het
Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine, JORF 17 mei 1990,
5909 – De tekst luidt: “Les conservateurs généraux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au
commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à
procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité
administrative.”).
Niettemin kan de oordeelsvorming van een museumconservator op indirecte manier in de markt een impact hebben, via
zijn wetenschappelijke geschriften (e.g. oeuvrecatalogi) en de organisatie van tentoonstellingen in het kader waarvan hij
zich over de authenticiteit van de geselecteerde privé-stukken uitspreekt. (Meer over het Franse verbod: P. ROSENBERG,
"Expertise: l'avis d'un conservateur de musée", l.c., 716-718; G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, Parijs,
Presses universitaires de France, 1992, 108-109; S. LEMOINE, "Le rôle de l'expert dans la pratique", in Q. BYRNESUTTON (ed.), L'expertise dans la vente d'objets d'art - Aspects juridiques et pratiques, Zürich, Schultess Polygraphischer
Verlag, 1992, (67) 69; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 168-172; J.
CHATELAIN, Forgery in the Art World, 1979, o.c., 83-84).
Hier denkt men in de eerste plaats aan onderzoeksgroepen als het “Rembrandt Research Project”, de “Société Kandinsky”
het “Rubenianum”… (Meer daarover, zie: J.-P. JORNOD, "L'expert et son rôle", l.c., 14; M. CORNU en N. MALLETPOUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 47-48). In het bijzonder het Rembrandt Research Project kreeg in de
literatuur de welverdiende aandacht (voor meer over dit onderzoeksinstituut, zie: M. K. JR. TALLEY, "Connoisseurship
and the Methodology of the Rembrandt Research Project", l.c., 175 et seq.; P. C. SUTTON, "Rembrandt and a Brief
History of Connoisseurship", in R. D. SPENCER (ed.), The expert versus the object - Judging fakes and False Attributions
in the visual arts, Oxford, University Press, 2004, (29) 30-37).
De Amerikaanse stichting IFAR (International Foundation for Art Research) neemt een bijzondere positie in, aangezien het
onderzoeksinstituut zich niet toelegt op de studie van één welbepaalde meester, maar in het algemeen
authenticiteitsvraagstukken tracht op te helderen (voor meer informatie over de rol deze onderzoeksinstelling, zie: S.
FLESCHER, "The International Foundation for Art Research", in R. D. SPENCER (ed.), The expert versus the object Judging fakes and False Attributions in the visual arts, Oxford, University Press, 2004, (95) 95 et seq.; R. LERNER en J.
BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 247-248).
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voeren hun onderzoek in de regel los van elke concrete vraagstelling vanwege eventuele
belanghebbenden, zoals eigenaars of hun erfgenamen. Vaak is hun specialisatie het
resultaat van jarenlang onderzoek. Het gezag van hun analyse is mede afhankelijk van hun
wetenschappelijke reputatie. Gelet op hun beroepsactiviteiten en gespecialiseerde studie
kunnen zij op directe maar ook indirecte wijze op de kunstmarkt wegen, zonder daarop
ook noodzakelijkerwijze een speler te zijn. Deze wetenschappers publiceren immers
catalogussen, wetenschappelijke artikels en monografische studies waarin het oeuvre van
een kunstenaar wordt besproken.474 In geval van authenticiteitsgeschillen refereren de
rechtbanken dan ook herhaaldelijk aan hun geschriften of stellen zij hen aan als
deskundigen.475
ii) In tegenstelling tot de kunstwetenschapper onderzoekt de KUNSTEXPERT–HANDELAAR het
kunstvoorwerp niet op eigen initiatief, maar is zijn interventie geheel afgestemd op het
verzoek van zijn opdrachtgever. Meestal moet zijn tussenkomst een kader scheppen voor
een op stapel staande verkoopstransactie, waarbij hij op vraag van één of meer partijen een
authenticiteitscertificaat aflevert. Zijn dienstverlening kan echter evenzeer los van elke
transactie geschieden op verzoek van een nieuwsgierige eigenaar.476 Een zeldzame expert
wijdt zich exclusief aan de expertise, de meesten combineren dit met hun handelsactiviteit
als galeriehouder of antiquair.477 De expert sensu stricto kan zich zijn specialisme hebben
meester gemaakt, zowel door een opleiding tot kunsthistoricus, archeoloog of restaurateur,
als door de omgang met het voorwerp in de dagdagelijkse praktijk.478 Het leeuwendeel van
de Belgische experts is op empirische wijze gevormd, door hun aanwezigheid op het
terrein als galeriehouder/antiquair.479 In dergelijk geval profileert deze kunsthandelaar zich
als expert op de markt en staat hij als zelfstandige in rechtstreeks contact met de partij die
zijn diensten engageert. Bepaalde experts oefenen hun activiteiten echter niet op
zelfstandige basis uit, maar in werknemersverband in dienst van een vast veilinghuis of
handelaar.480 De expert-werknemer heeft zich zodoende exclusief op zijn expertise–
activiteit toegelegd, doch zal zich als expert niet autonoom op de markt profileren. De
grote Angelsaksische veilinghuizen als Sotheby's, Christie’s, Philips de Pury en Bonhams
beschikken over hun eigen expertenkorps: exclusieve medewerkers, bezoldigd door het
huis en bijgevolg uitsluitend werkzaam voor hun werkgever.481
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H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 319; F. DURET-ROBERT, Ventes d'oeuvres d'art, Parijs, Dalloz,
2001, 118-124; S. LEMOINE, "Le rôle de l'expert dans la pratique", l.c., 69; G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché
de l'art, 1992, o.c., 102; H. VEROUGSTRAETE-MARCQ, "L'expertise scientifique des peintures", l.c., 415-416. Op het
belang van dergelijke monografieën gaat dit proefschrift verder uitvoerig in (supra, nrs. 76 et seq.).
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 134;
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 45; F. DURET-ROBERT, Ventes
d'oeuvres d'art, 2001, o.c., 120-121.
M. ROETHLISBERGER, "Le statut de l'expert dans la pratique", l.c., 112.
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 135;
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 172-173; F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 176; S. LEMOINE, "Le rôle de l'expert dans la pratique", l.c., 68.
S. LEMOINE, "Le rôle de l'expert dans la pratique", l.c., 67.
H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 326; H. VEROUGSTRAETE-MARCQ, "L'expertise scientifique
des peintures", l.c., 415.
F. DURET-ROBERT, Ventes d'oeuvres d'art, 2001, o.c., 105; J.-P. JORNOD, "L'expert et son rôle", l.c., 14. Zie ook: S.
LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 184.
Dat is niet onbelangrijk op het vlak van hun burgerlijke aansprakelijkheid. (Meer daarover, zie: infra, nrs. 530-531).
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 176; J.-P. JORNOD, "L'expert et son rôle", l.c., 14; Y.
GAILLARD, Le marché de l'art français aux enchères, 2000, o.c., 171.
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iii) De term CONNAISSEUR (CONNOISSEUR) of KUNSTKENNER, tot slot, verwijst naar het bonte
gezelschap dat men tegen het lijf loopt op tentoonstellingen, in de musea en galerieën, op
de beurzen of de salons. Eigenlijk hebben ze met elkaar slechts een bijzondere interesse in
de kunst gemeen, zonder hiervan op enigerlei wijze hun beroep te hebben gemaakt.482
Bijgevolg kan eenieder die dat wenst zich zonder probleem een kunstkenner noemen. De
connaisseur hoeft immers geen bijzondere opleiding te hebben genoten als
kunsthistoricus, restaurateur of archeoloog of moet al evenmin als door de wol geverfd
handelaar kunnen teren op een jarenlange praktijkervaring. Hij heeft zich als autodidact
een zekere “vertrouwdheid met het kunstvoorwerp” eigen gemaakt. Vanzelfsprekend zijn
ze aan niet de minste beroepsreglementering onderworpen, aangezien ze de
expertiseactiviteit niet op georganiseerde of beroepsmatige wijze uitoefenen. Toch
ventileren ze in bepaalde gevallen (al dan niet vrijblijvend) hun mening over de
authenticiteit, de afkomst en de waarde van een kunstwerk. Het gezag van dergelijke
expertises durft dan ook sterk variëren. In talloze andere sectoren zouden de uitspraken
van zulke niet-professionele “kenners” van elke sérieux verstoken blijven, zodat de groep
van zelfverklaarde connaisseurs dan ook geen afzonderlijke vermelding verdient. Deze
analyse gaat voor de kunsthandel echter niet op. Sommige connoisseurs beschikken
immers over een buitengewone deskundigheid die zij zich als “ingewijden” in de artistieke
wereld hebben eigen gemaakt.483
De intimi van een overleden kunstenaar, zijn nabestaanden of de dragers van zijn morele
rechten behoeven wat dat betreft een bijzondere vermelding. Deze personen hebben door
hun onmiddellijke ervaring soms een uitzonderlijke vertrouwdheid opgebouwd met het
oeuvre van de kunstenaar in kwestie. Niet zelden zullen zij zich vanuit hun emotionele
betrokkenheid bij dit oeuvre buiten elk beroepsverband uitspreken over mogelijke
authenticiteitvragen, hoewel ze strikt gezien hiervoor vaak geen opleiding hebben
genoten. Toch beschouwt de markt hun oordeel vaak als erg gezaghebbend.484
64. Generalisten en specialisten – Binnen elk van de categorieën van de voormelde
driedeling claimen sommige experts veeleer generalisten te zijn, terwijl anderen zich als
specialisten profileren.485 Generalisten bestrijken een ruim veld van kunstvoorwerpen (e.g.
moderne schilderkunst, meubelkunst, keramiek en porselein, handschriften…) waarover zij
over een gedegen kennis beschikken. Het publiek wendt zich normalerwijze tot deze
generalisten voor expertises en waardeschattingen. Naast een algemene basiskennis hebben
sommige experts (generalisten) zich in het bijzonder toegelegd op het werk van één of
hoogstens enkele artiesten, waarvoor zij als specialist gelden. Binnen de voormelde driedeling
vindt men de specialisten veeleer terug onder de universiteitsprofessoren en museumcuratoren
of in de onderzoeksinstellingen. Nichehandelaars en de intimi van een bepaalde kunstenaar
mag men meestel echter ook tot de specialisten rekenen. Het is vanzelfsprekend dat het
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oordeel van een specialist bij een authenticiteitsexpertise zwaarder weegt dan dat van een
generalist.486
65. Kunstexpert: geen toegangscontrole of dwingende beroepsregeling/deontologie –
Aangezien de authenticiteit van een kunstvoorwerp geheel afhankelijk is van de kwaliteit van
het werk van de expert, zou men verwachten dat deze over de nodige bagage dient te
beschikken om zich expert te mogen noemen. Het voormelde overzicht toont echter dat
eenieder die dat wenst zich probleemloos als kunstexpert kan profileren487, zodat deze
verwachting niet wordt ingelost. Het belang van diens beroepsactiviteit staat dan ook in schril
contrast met de totale afwezigheid van elk officieel statuut.
Het is inderdaad opmerkelijk dat de rechtspositie van de expert in kunstvoorwerpen in België
geen wettelijke regeling kreeg, in tegenstelling tot wat geldt voor andere deskundigen die wel
een beschermde beroepstitel genieten, zoals de bedrijfsrevisor, de accountant, de arts, de
advocaat, of de architect.488 Dit gegeven beperkt zich bovendien niet tot de Belgische markt,
maar schijnt een wereldwijd fenomeen te zijn, vermits de titel zelfs in de grote handelslanden
als Engeland489, de Verenigde Staten490, Frankrijk491 en Duitsland492 aan geen enkele
dwingende kwaliteitscontrole of toelatingsvoorwaarde is onderworpen. In deze twee laatste
landen bestaat er wel een staatserkenning. Toch kan men ook daar niet spreken van een
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geregeld systeem, omdat de erkenning als expert agréé of Öffentlich Bestellter
Sachverständiger geenszins nodig is voor de beroepsuitoefening.493 De precieze betekenis van
de erkenning voor de Franse kunsthandel komt verderop in dit proefschrift nog uitgebreid aan
bod.494 Bijgevolg kan men nog steeds stellen dat niet alleen de toegang tot het beroep vrij is,
maar evenzeer dat wie zich kunstexpert noemt daardoor aan geen enkele dwingende
beroepsreglementering of deontologische code onderworpen is.495
66. Vrijblijvende private beroepsorganisaties – Ondanks dit gebrek aan enige officiële
titelbescherming of dwingende beroepsreglementering doen de professionele experts zich in
de voormelde jurisdicties niettemin voor als een georganiseerde beroepsgroep. Heel wat
professionele experts hebben zich immers op vrijwillige basis aangesloten bij een van de
private beroepsorganisaties die hun belangen behartigen, maar ze in de regel ook een
deontologische code opleggen. Zo kunnen experten zich in Engeland bijvoorbeeld aansluiten
bij de Royal Institution of Chartered Surveyors of de Incorporated Society of Valuers and
Auctioneers496 en in de Verenigde Staten bij de Appraisers Association of America, Inc., de
Art Dealers Association of America, de American Society of Appraisers, de International
Society of Appraisers of The Appraisal foundation.497 Ook in Frankrijk bestaan meerdere
organisaties, waarvan de belangrijkste het Syndicat français des experts professionnels, de
Compagnie nationale des experts en de Chambre nationale des experts spécialisés zijn.498 De
Belgische Kamer van deskundigen in kunstvoorwerpen die zich conform de wet van 31 maart
1898499 als beroepsvereniging door de Raad van State liet erkennen, verenigt een belangrijk
deel van de Belgische professionele experts. Net als bij haar buitenlandse zusterverenigingen
is het lidmaatschap vrijblijvend.500 Verplicht lidmaatschap zou immers een de facto
beroepsbescherming betekenen, wat zonder wettelijke regeling niet mogelijk is.501
Tot slot merken we op dat de Belgische deskundigen in kunstvoorwerpen op grond van de
procedure voorzien in de kaderwet van 26 september 2006502 het voeren van hun beroepstitel
zouden kunnen beschermen. Het is belangrijk te begrijpen dat een dergelijke demarche in
geen geval de bescherming van het beroep betekent, en al evenmin vermag de toegang tot het
beroep van expert af te grendelen. De bescherming van de beroepstitel “deskundige in
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kunstvoorwerpen” kan niemand verhinderen een professionele activiteit in dit domein uit te
oefenen. De kaderwet maakt het immers uitsluitend mogelijk de titel te beschermen.503 Dat is
tot op heden echter nog niet gebeurd.
67. De hinderpaal: het probleem van de beroepsopleiding – Voor de afwezigheid van
enige toegangscontrole of dwingende beroepsregeling wijst men gemakkelijk op het flou
artistique waarin de kunsthandel zich zo graag hult. Toch lijkt het ons meer plausibel de
oorzaak te zoeken in het gebrek aan een eenduidig voorgeschreven opleiding.
Zoals reeds aangegeven heeft een aanzienlijk deel van de Belgische experts zijn
deskundigheid immers op empirische wijze uit zijn praktijkervaring weten te putten.504
Anderen hebben verder gebouwd op hun opleiding tot kunsthistoricus of archeoloog. Het is
met andere woorden erg moeilijk uit te maken welke opleiding tot de meest kwalitatieve
expertises leidt. Een kersvers kunsthistoricus verbleekt wellicht naast een de wol geverfd
antiquair. Bovendien zou het door sommigen zó geroemde zesde zintuig van de expert, “l’oeil
du connaisseur”505 veeleer een gave zijn dan een verworven vaardigheid. Hoe vat men dat
talent in een voorgeschreven opleiding?506 De noodzakelijke specialisatie vormt een
bijkomend probleem. Zo kan een kunsthandelaar-expert in hoge mate gespecialiseerd zijn in
achttiende-eeuws meubilair, maar daarentegen slechts erg weinig afweten van Russische
icoonkunst. Een en ander maakt het bijzonder moeilijk de opleiding tot kunstexpert op een
coherente wijze te regelen.
68. Ook een dosis onwil… ? – In het verleden toonde de beroepsgroep van de professionele
kunstexperten zich niet meteen een grote voorstander van een dwingende beroepsregeling.507
Velen kunnen zich dan ook niet van de indruk ontdoen dat men het uitblijven daarvan ook ten
dele aan die ambigue houding van de sector moet wijten.508 Zo merkte CHATELAIN in zijn
studie voor de Europese Commissie scherp op dat:
“Whatever the problems of organizing the profession of art expert, it can still be organized, as can any
other profession. It might seem reasonable to suggest that the real objection is more psychological than
technical and that the barriers put up have more to do with a desire not to do away with contestable
practices. Here again the professionals who are themselves involved – and, very obviously, the more
serious and least contested of them – should be making a stand and campaigning for the sort of
regulations that are only a burden on the least worthy.”509
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Op lange termijn kan een dergelijke houding inderdaad alleen maar schadelijk zijn, wat
BYRNE-SUTTON en RENOLD ook uitdrukkelijk benadrukken.510 In dat verband is het
opmerkelijk dat onderzoeksrapporten van CHANDERNAGOR en GAILLARD die als doel hadden
de neergang van de Franse kunstmarkt een halt toe te roepen groot heil zagen in een
daadwerkelijk statuut voor de kunstexpert.511
69. Bescherming via burgerlijke aansprakelijkheid – Op zich hoeft het uitblijven van een
dwingende beroepsregeling naar onze mening geen onoverkomelijk probleem te zijn, op
voorwaarde dat de burgerlijke aansprakelijkheid ten volle kan spelen.512 Op die manier
kunnen experts die het niet zo nauw nemen met de standaard van deugdelijke dienstverlening
mits de toepassing van het civiele recht gesanctioneerd worden. De rest van dit proefschrift
zal er precies op gericht zijn na te gaan of het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht die
beschermende rol kan waarmaken. Alvorens die analyse aan te vatten besteden we voor een
optimaal begrip eerst nog even de aandacht aan enkele technische aspecten van de
authenticiteitsanalyse.

Afdeling 2. Overzicht van de belangrijkste expertisevormen
70. Vier expertisevormen – Wanneer de expert een werk wil situeren in tijd en ruimte of wil
toeschrijven aan een bepaalde kunstenaar, een bepaalde stijl, stam of cultus, kan hij daarvoor
terugvallen op een arsenaal aan analyses die, alleen of gecombineerd moeten toelaten dat
correct te doen. Wij onderscheiden een viertal expertisevormen, in functie van de invalshoek
waaruit zij het voorwerp belichten.513 Aangezien de toeschrijvingsactiviteit in de regel geen
exacte wetenschap is, bekomt men de grootste mate van zekerheid door bij de
oordeelsvorming waar mogelijk een combinatie te maken van deze vier expertisevormen.514
Hoewel dit niet het zwaartepunt vormt van dit doctoraatsonderzoek, willen wij hier niet
geheel aan voorbijgaan en belichten dus achtereenvolgens kort de technische, stilistische,
historische en natuurwetenschappelijke analyse.515
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71. Technische analyse – In een eerste fase zal de expert het werk visueel analyseren vanuit
technisch oogpunt. Dat betekent dat de expert het werk vanuit zijn materiële realiteit
beschouwt.516 Hij onderzoekt de gebruikte materialen en de assemblage daarvan, de drager517,
de omlijsting518, de aanwezigheid van keurstempels, merken, inscripties of een signatuur519,
de bewaringstoestand (e.g. craquelé, vernis, pigmentverkleuring, patina, schimmel
insectenvraat en retouches/restauraties)520, en houdt daarbij rekening met de functie die het
kunstvoorwerp had en de sporen die een normaal gebruik doorheen de jaren zou moeten
nalaten.521
72. Stijlanalyse – Bij een stilistische analyse gaat de expert na hoe het kunstwerk tot stand
kwam, hoe de kunstenaar in kwestie het thema uitwerkte. De expert tracht het werk stilistisch
in het oeuvre van een welbepaalde kunstenaar, stijlperiode of stam of regio thuis te wijzen,
door het te vergelijken met onbetwist authentieke werken.522 De techniek is de meest
controversiële en ontlokt immer sceptische reacties van toeschouwers met een minder
geoefend oog.523 Geheel ongelijk hebben zij niet, aangezien de stilistische analyse in
verregaande mate een subjectieve aangelegenheid is, compleet berustend op de overtuiging
van de expert wiens kennersoog ook niet altijd feilloos is. Bovendien lijkt de stijlanalyse
ervan uit te gaan dat de kunstenaar steeds werken van vergelijkbare kwaliteit afleverde,
terwijl het weinig waarschijnlijk is dat zelfs Picasso en Rembrandt nooit gewoon wat
experimenteerden, laat staan een mindere dag hadden…524 Niettemin achten velen haar
bijzonder waardevol525, al was het maar om een eerste toeschrijving te formuleren, die
naderhand bij wege van bijkomende analyses op zijn waarheid kan worden onderzocht.526
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vermeend Goya-portret besluit, zie: TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 8 juli 1993, Journ. des C.-P. 1993, 28.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 200-201.
F. DAULTE, "Les éléments de l'expertise", l.c., 722; F. DURET-ROBERT, Marchands d'art et faiseurs d'or, 1998, o.c.,
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73. Historische analyse – Een historische analyse tracht de historiek van het werk te
doorgronden op basis van historisch bronnenmateriaal.527 Indien de expert er op basis van
historisch onderzoek in slaagt de pedigree (i.e. de keten van opeenvolgende eigenaars) vanaf
het ogenblik van de creatie van het kunstwerk tot op heden zonder lacune te reconstrueren,
kan men stellen dat hij de authenticiteit van het werk “bewezen” heeft.528 Hiertoe tracht de
expert het werk op te sporen in de private of publieke collecties, de openbare verkopen en
tentoonstellingen.529 Helaas is dit vaak niet mogelijk. Door oorlogen, revoluties of
modeveranderingen geraakt de expert het spoor vaak bijster.530 Bovendien leggen sommige
werken een indrukwekkend parcours af en reizen ze de wereld rond na vaak moeilijk te
retraceren operaties, zoals onderhandse verkopen531, of zelfs diefstallen. Ook de ruime
verspreiding van kopieën maakt een waterdichte pedigree allesbehalve evident.532
Het historisch onderzoek richt zich echter niet alleen op de pedigree of meer algemeen de
provenance533 of herkomst van het werk. Daarnaast speurt de expert ook naar tijdgebonden
elementen die in de compositie verwerkt zitten, omdat die het mogelijk maken het werk te
situeren in de tijd. Wanneer hij een bestaande toeschrijving op haar authenticiteit onderzoekt,
tracht men anachronismen te ontdekken in het kunstwerk die de toeschrijving onmogelijk
maken. Die kunnen van diverse aard zijn. Zo kan men aanknopingspunten vinden in de
inscripties, omdat taal en lettertekens tijdgebonden zijn.534 Hetzelfde geldt voor de
heraldiek535, de kleding536, de iconologie en de iconografie.537 Bovendien kunnen
bibliografische referenties belangrijke indiciën bevatten.538
74. Natuurwetenschappelijke analyse – Ten slotte beschikt men met een omvangrijk
arsenaal aan natuurwetenschappelijke onderzoekstechnieken over een vierde invalshoek. Deze
vaak erg diverse technieken hebben met elkaar gemeen dat de expert telkens door middel van
positiefwetenschappelijke tests en laboratoriumprocédés uitgevoerd op de drager, de
pigmenten of andere materialen tracht na te gaan of deze wel degelijk verzoenbaar zijn met de
vooropgestelde toeschrijving.539
Hoewel deze vierde expertisevorm ontegensprekelijk een waardevolle bijdrage kan leveren,
moet men beseffen dat de onderzoeksresultaten niet altijd zo eenduidig zijn als men zou
vermoeden en dat ook deze technieken nog ten dele op de interpretatie van de onderzoeker
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berusten. Alleen al daarom lijken zij pas echt succesvol in combinatie met de voormelde
analyses.540 De natuurwetenschappelijke analyses zijn er immers vooral op gericht een
kunstvoorwerp zo precies mogelijk te dateren, maar maken het niet mogelijk het voorwerp
aan een bepaalde kunstenaar toe te schrijven.541 Meteen is duidelijk dat de techniek van
grotere waarde kan zijn voor de toeschrijving van antiquiteiten uit de klassieke oudheid dan
voor de identificatie van de maker van een negentiende-eeuws schilderij. Bovendien moet
men begrijpen dat natuurwetenschappelijke analyses vooral aangewezen zijn om een
bestaande toeschrijving te weerleggen, wat sommigen ertoe bracht op te merken dat deze
expertisevorm a contrario werkt.542 Verder hangt aan het merendeel van deze
spitstechnologische laboratoriumtests ook een aanzienlijk prijskaartje, zodat het
kunstvoorwerp al een zekere financiële waarde moet vertegenwoordigen, willen zij (tenminste
economisch gezien) rendabel zijn.543 Daarnaast veronderstellen zij de tussenkomst van een
gespecialiseerde onderzoeksinstelling die beschikt over de nodige (dure) apparatuur en liggen
ze dus veel minder binnen het bereik van de modale expert.544 In dat verband wijzen we er ten
slotte op dat sommige van deze onderzoeken schadelijk kunnen zijn voor het kunstvoorwerp,
onder meer omdat ze een staalname veronderstellen. Dat is zeker zo indien de expert niet
vakkundig te werk gaat.545
Gelet op de hoge graad van techniciteit spreekt het voor zich dat het in het bestek van dit
juridisch proefschrift niet aangewezen is breedvoerig in te gaan op de (soms snel evoluerende)
technische aspecten van deze laboratoriumonderzoeken. Aangezien deze complexe
expertisevorm een eigen gespecialiseerd onderzoek verdient, beperken wij ons ertoe de
voornaamste vormen kort toe te lichten om de lezer voor het overige door te verwijzen naar
de gepaste gespecialiseerde literatuur.546
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Aangezien het onmogelijk is alle natuurwetenschappelijke analyses voor kunstvoorwerpen te vermelden,
laat staan toe te lichten, stelt dit proefschrift zich uitsluitend tot doel binnen het geheel van deze
onderzoekstechnieken de voornaamste types aan te duiden en die steeds via enkele voorbeelden toe te
lichten. Bovendien moet men beseffen dat deze technieken ook variëren in functie van de aard van het
kunstvoorwerp, zodat het onderzoek van schilderkunst, beeldhouwkunst, smeedwerk, glas, keramiek,
textiel, … elk aan eigen wetmatigheden gehoorzaamt. Grosso modo onderscheiden wij
dateringsmethodes, methodes voor materiaalanalyse en methodes voor oppervlakanalyse.547
Tot de dateringsmethoden behoren die technieken die het mogelijk maken de ouderdom van het
kunstvoorwerp te bepalen op basis van een datering van de materialen 548 De dendrochronologie is de
wetenschap die het mogelijk maakt de ouderdom van een houten paneel te bepalen. Deze methode
berust op de kennis van klimatologische evoluties en de impact daarvan op de jaarringen van een boom.
Zo is het soms mogelijk tot op het seizoen nauwkeurig te bepalen wanneer deze gerooid werd.549
Thermoluminiscentie laat toe de ouderdom van een stuk aardewerk, glas of metaal te bepalen door het te
verhitten en de hoeveelheid vrijgekomen energie (licht) te meten, die opgeslagen zit in
kristalstructuren.550 Radiometrische dateringstechnieken, waarvan de koolstof-14 methode wellicht de
bekendste is, laten toe de ouderdom van materialen te bepalen, gebaseerd op het radioactief verval van
natuurlijke isotopen. Er bestaan een groot aantal verschillende methoden, elk gebruik makend van een
ander isotopensysteem, en elk verschillend in onzekerheidsmarges, kosten en de tijdsschaal waarop ze
toepasbaar zijn. C-14 methode: gebaseerd op het radioactief verval van de C-14 isotoop.551 Een andere
bekende radiometrische techniek is de lood-210 test, die het soms mogelijk maakt de ouderdom van
ivoor, papier, leer, schelpen, beenderen, … te bepalen.552 Toch zijn er nog tal van andere methodes,
telkens gebaseerd op andere atomen of atoomgroepen (e.g. de uraniummethode – gebaseerd op het
verdwijnen van uranium uit het voorwerp waarvan de ouderdom bepaald moet worden, de
stikstofmethode – gebaseerd op het verdwijnen van N-atomen uit moleculen, de fluordateringsmethode
– gebaseerd op de vervanging van (OH)-groepen door fluorionen; de kalium/argon-methode – gebaseerd
op het radioactief verval van K-44 tot Ar-44, de aminozuurmethode – gebaseerd op overgang van Lenantiomeren naar D-enantiomeren.)553
Onder materiaalanalyses vat men de onderzoeken die erop gericht zijn de gebruikte materialen te
definiëren. Als zodanig groepeert ook deze categorie een bont gamma aan chemische en fysische
onderzoeksmethoden. Een van de belangrijkste vormen is wellicht de pigmentanalyse. Van heel wat
pigmenten is de datum van ontdekking bekend, omdat zij synthetisch van aard zijn en zodus op
chemische processen berusten. Zo weet men van Napels geel dat het rond 1620 ontdekt werd. Pruisisch
blauw bestond niet voor 1704. Een schilderij uit de Italiaanse renaissance mag dus geen van beide
pigmenten bevatten.554 Voor het onderzoek van de materialen en pigmenten kan men via staalname
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werken en vervolgens een beroep doen op klassieke chemische en micro-chemische tests. Daarnaast zijn
tal van andere analyses mogelijk, zoals chromatografie, diverse vormen van spectrometrie, bestraling,
…555
Onder de noemer “oppervlakanalyses” vat men tot slot diverse optische onderzoeksmethoden waarbij
men het kunstvoorwerp onder de microscoop556 of met veranderend licht bestudeert, door de invalshoek
(scheerlicht)557, of de golflengte daarvan te wijzigen. Deze technieken zijn er vooral op gericht latere
interventies zichtbaar te maken. Zo laat belichting met UV-licht toe retouches op te merken. Infrarood
licht toont de ondertekening, X-stralen geven een beeld van de bewaringstoestand van het werk door
veranderingen in dichtheid op te lichten. Holografie toont het reliëf van een werk.558

Het hier geboden overzicht is zeer beknopt en per definitie tijdsgebonden. Met de vooruitgang
van de wetenschap kennen al deze technieken een verdere ontwikkeling. In het bijzonder de
digitalisering zal zich ongetwijfeld nog verder laten gevoelen op het vlak van de
kunstexpertise.

Afdeling 3. Aansprakelijkheid voor a-commerciële expertise en opiniondefense
75. Authenticiteitsgeschillen naar aanleiding van spontane, a-commerciële expertise – In
de voormelde typologie van de kunstexpert wezen we zo-even op de categorie van de
universitair geschoolde (kunst)wetenschappers wier dagelijkse bezigheid als
universiteitsprofessor, museumconservator of kunsthistoricus in gespecialiseerde studiecentra
erin bestaat onderzoek te voeren naar het oeuvre van een bepaald kunstenaar, een bepaalde
school of collectie.559 Als gevolg van hun wetenschappelijke activiteit voorzien zij
kunstvoorwerpen in monografische studies, tentoonstellingscatalogi en wetenschappelijke
artikels van een toeschrijving en spreken zij zich dus uit over de authenticiteit van
kunstwerken. Anders dan de experten die werkzaam zijn in de private
(antiquair/galeriehouder) of publieke kunsthandel (veilingwezen) heeft de oordeelsvorming
van deze wetenschappers en kunstcritici geen directe commerciële bedoelingen. Zij handelen
immers op eigen initiatief en voeren hun onderzoek zonder daarom door een belanghebbende
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te zijn verzocht. Toch kan hun oordeelsvorming op indirecte wijze op de kunstmarkt wegen.
Door in hun geschriften een bepaald kunstwerk als inauthentiek aan te merken, tasten zij de
reputatie van het kunstwerk aan, wat vermogensrechtelijk vaak verregaande gevolgen kan
hebben. Alvorens de aandacht in het tweede en derde deel van dit proefschrift geheel toe te
spitsen op de toeschrijvingsproblematiek in de kunsthandel, onderzoeken we hier de
authenticiteitsgeschillen als gevolg van dergelijke spontane, a-commerciële expertise. Deze
zijn eerder zeldzaam, vermits de kwaliteit van de oordeelsvorming van dergelijke
hooggespecialiseerde experten in de regel van zeer hoog niveau is en authenticiteit geheel
blijkt af te hangen van de kwaliteit van de toeschrijvingsactiviteit, zonder een intrinsieke
kwaliteit van het kunstvoorwerp te zijn. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de
oordeelsvorming in een catalogue raisonné of oeuvrecatalogus, die traditioneel in het
authenticiteitsdebat als meest gezaghebbende stem geldt en tegelijk hét typevoorbeeld van acommerciële expertise uitmaakt. De toeschrijvingen zijn immers vaak op jarenlange studie en
het gehele spectrum van onderzoekstechnieken (technisch, stilistisch, historisch en
natuurwetenschappelijk) gebaseerd.

§ I. CATALOGUE RAISONNÉ: TYPEVOORBEELD VAN A-COMMERCIËLE
EXPERTISE
76. Wat is een catalogue raisonné/oeuvrecatalogus? – Een catalogue raisonné of
oeuvrecatalogus is een lijvige studie, exclusief gewijd aan één artiest, of een groep/beweging
van kunstenaars.560 Tot zover verschilt de catalogue raisonné niet van een klassieke
kunsthistorische monografie.561 Het onderscheid ligt echter in de draagwijdte en het opzet van
het geschrift. De catalogue raisonné tracht immers de voltallige artistieke productie van de
kunstenaar te inventariseren562 en de oorsprong en de precieze afmetingen van elk werk aan te
geven. Daarenboven gaat de auteur in op de actuele bewaringstoestand en locatie van het
werk, de provenance, en de tentoonstellingen waar het deel van uitmaakte. De standaard
catalogus refereert aan de externe bronnen waarin het werk wordt vermeld en besteedt
aandacht aan de signatuur van de kunstenaar of andere ijkmerken, die doorheen de jaren
verrassend durven te verschillen. Meestal voegt men ook een hoofdstuk met bibliografische
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In essentie is een oeuvrecatalogus niets anders dan een lijst, zoals KRAUS opmerkt. Zie: P. KRAUS, "The Role of the
Catalogue Raisonné in the Art Market", in R. D. SPENCER (ed.), The expert versus the object - Judging fakes and False
Attributions in the visual arts, Oxford, University Press, 2004, (63) 63; J. ORENSTEIN, "Show me the Monet: the
suitability of product disparagement to art experts", Geo. Mason L. Rev. 2005, (905) 914.
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gegevens toe.563 De catalogue raisonné is dan ook een omvangrijk geschrift dat het resultaat
vormt van jarenlang gedegen studiewerk.564 De toon en invalshoek zijn in de eerste plaats
wetenschappelijk en niet zozeer op de handel in het werk een bepaalde kunstenaar gericht.
Meestal gaan ze uit van een universiteitsprofessor of een museum, herhaaldelijk zelfs van een
onderzoeksgroep van specialisten zoals het Wildenstein Institute of het Rembrandt Research
project.565 Een oeuvrecatalogus van de hand van een kunsthandelaar loopt het risico met enig
scepticisme te worden bekeken, omdat de handelaar zich dient uit te spreken over werken die
zich onvermijdelijk in zijn stocks bevinden of precies het aanbod vormen van concurrerende
handelaars.566 Anderzijds kan men er niet om heen dat sommige erudiete handelaars zonder
twijfel de grootste vertrouwdheid hebben met het oeuvre van een welbepaalde artiest, zodat
zij soms het best geplaatst zijn voor de redactie van de catalogue raisonné. Erfgenamen,
vrienden en verwanten van een kunstenaar kunnen wat dit betreft in een zelfde ambigue
situatie verkeren.567
Aangezien de catalogue raisonné de gehele artistieke productie van een kunstenaar
inventariseert, neemt het geschrift natuurlijk ook stelling in over de authenticiteit van de
werken die met de kunstenaar in verband worden gebracht. Elk authentiek bevonden werk
wordt immers met een afbeelding in de oeuvrecatalogus opgenomen. Bovendien groepeert de
catalogue raisonné vaak niet alleen de authentiek bevonden stukken, maar besteedt de studie
ook aandacht aan dat deel van het oeuvre dat niet met zekerheid aan de kunstenaar kan
worden toegeschreven, en geeft aan waarom het wordt uitgesloten.568
77. Juridische waarde van de catalogue raisonné bij het uitklaren van de
authenticiteitsvraag – De rechtspraak hanteert de catalogue raisonné als referentiewerk en
beschouwt het oordeel van dit naslagwerk op het vlak van de bewijsvoering bij het uitklaren
van de authenticiteitsvraag in de regel terecht als maatgevend.569 Vergelijkbaar is de houding
van de magistratuur ten aanzien van de auteur van dergelijke oeuvrecatalogus, die zij
beschouwt als de absolute specialist van het oeuvre van de betrokken kunstenaar.570 Hoewel
563

564
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566

567
568

569

570

F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 195-196; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit,
oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 45-47; N. JORNOD, "Le catalogue raisonné", l.c., 22-23.
De redactie van de Mondriaan-catalogus vergde bijvoorbeeld meer dan dertig jaar diepgaand onderzoek en beslaat 1151
bladzijden, gespreid over twee volumes; 1280 werken passeren de revue (J. M. JOOSTEN en R. P. WELSH, Piet Mondrian:
Catalogue Raisonné, Blaricum, V+K Publishing, 1998, 1151p.).
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 47-48.
N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, onuitg., Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille, 1996,
415.
R. S. KAUFMAN, Art Law Handbook, 2000, o.c., 850-852.
De auteur brengt deze werken dan onder in een afzonderlijk hoofdstuk, getiteld “niet weerhouden werken” of
“toegeschreven werken”. Een andere praktijk komt erop neer dat men dergelijk dubieus werk toch inpast in het hoofdstuk
waarin het had thuisgehoord, indien er geen twijfel had bestaan over het authentiek karakter van het werk. Het gebruik van
een bijzonder lettertype moet dan elke verwarring met de authentieke werken onmogelijk maken.
“Considérant cependant que ces éléments, insuffisants pour fonder une déclaration d’authenticité, se heurtent à
d’importantes contestations: l’absence de mention des tableaux litigieux dans le catalogue raisonné de l’oeuvre de Cross
par Mme Compin. […].” (CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 mei 1989, Juris-Data nr. 1989-22820); CA Rouen, 1e ch., 1 maart
1995, Juris-Data nr.1995-047693.
“Attendu que, d’autre part, les consorts D, spécialistes dans la matière, qui préparent le catalogue de l’oeuvre raisonnée
de Pierre Auguste Renoir, indiquent dans un courrier […] c’est pourquoi nous n’envisageons pas actuellement d’inclure
ce tableau dans notre catalogue.”(TGI Versailles, 3e ch., 27 mei 1986, Journ. des C.-P. 1986, 231, noot G. GAULTIER);
“Que, cependant, les experts […] ont estimé, par des lettres de 8 et 14 juin 1982 que le destin ne pouvait être attribué à
Fragonard, avis confirmé de manière formelle tant par M. Ananoff, auteur d’un catalogue raisonné de l’oeuvre dessinée
de Fragonard, que par M. l’expert Hellebranth.” (CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 juni 1985, Juris-Data nr. 1985-023474);
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van het geschrift een groot gezag uitgaat, mag men de oordeelsvorming in de catalogus toch
niet als noodzakelijke voorwaarde voor authenticiteit gaat beschouwen. GAULTIER
waarschuwt voor dergelijke dictatuur van de catalogusvermelding, te meer daar bepaalde
auteurs klaarblijkelijke marktbelangen hebben.571 Daarom dient men in geval van afwijzing
door de catalogue steeds de motivering voor die beslissng in rekening te brengen.572
78. Juridische waarde van de catalogue raisonné op het vlak van de
zorgvuldigheidsbeoordeling – Naast een overtuigingsstuk in het authenticiteitsdebat blijkt de
consultatie van de catalogue raisonné ook maatgevend bij de appreciatie van de
zorgvuldigheid van de expert. Het hoogstaand wetenschappelijk onderzoek dat aan een
catalogue raisonné ten grondslag ligt, gecombineerd met een relatief eenvoudige
toegankelijkheid van het werk voor de expert maken de consultatie ervan een
minimumvereiste voor een zorgvuldige expertise.573 Men moet er zich echter ook hier voor
hoeden geen overdreven belang te hechten aan de catalogusvermelding, als zou die de expert
steeds voldoende garanties bieden en ontslaan van verder onderzoek. Helaas geeft de
rechtspraak soms blijk van dergelijke redenering.574 Juister is het naar onze mening het
onderzoek naar de catalogusvermelding niet tot een voldoende voorwaarde voor een
zorgvuldig deskundigenonderzoek te verheffen, maar daarentegen slechts als noodzakelijke
voorwaarde te beschouwen. Dit onderzoek vraagt immers slechts een beperkte investering van
tijd, arbeid en financiële middelen575, zodat het louter uitvoeren van deze controle bezwaarlijk
als zorgvuldige expertise kan gelden. Bovendien schuilt de kwaliteit van een expertise niet
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TGI Tarascon, 10 december 1999, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 197 en
279; TGI Parijs, 1e ch., 25 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, 193, noot G. GAULTIER; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 13
mei 1998, Juris-Data nr. 1998-044378; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 4 februari 1987, Juris-Data nr. 1987-040159.
G. GAULTIER, noot onder TGI Parijs, 1e ch., 25 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, (193) 202.
Lovenswaardig is dan ook de kritische houding van de Parijse TGI: “Le refus de Daniel Wildenstein d’inclure ce tableau
dans le catalogue des œuvres de Gauguin n’est pas déterminant, alors que les motifs de son refus sont inconnus.” (TGI
Parijs, 1e ch., 2e sect., 3 december 1976, Gaz. Pal.1977, I, 161).
De Cour d’Appel van Dijon rekent het dan ook als een tekortkoming aan wanneer de commissaire-priseur bij het opstellen
van de veilingcatalogus voorbijgaat aan de belangrijke informatie die in de catalogue raisonné kan worden teruggevonden.
“Attendu qu’il est démontré en l’espèce que les informations portées sur le catalogue de la vente du 18 juin 1968 étaient
exactes relativement à l’origine du tableau de Paulus Potter mais ne contenaient pas les indications contenues dans le
catalogue raisonné de 1912 que le commissaire priseur aurait dû connaître. Attendu que l’absense de référence à ce
document constitue une négligence engageant la responsbilité du commissaire priseur […].” (CA Dijon, ch. civ. B, 21 juni
2001, Juris-Data nr. 2001-157261); “Attendu que l’expert R. a commis une faute caractérisée en authentifiant le dessin
litigieux comme une œuvre de Pablo Picasso, alors qu’il ne figurait pas dans le catalogue complet dressé par ZERVOS
[…].” (TGI Lyon, 3 juli 1974, Journ. des C.-P. 1978, 15, noot G. GAULTIER); CA Versailles, 3e ch., 8 juni 2001, JurisData nr. 2001-191069.
De Parijse TGI maakt dezelfde redenering voor de appreciatie van de zorgvuldigheid van de expert en de commissairepriseur. De rechter rekent het de commissaire-priseur en de expert als tekortkoming aan naar aanleiding van de verkoop
van de dubieuze Gauguin “L’Entrée du Village“ geen beroep te hebben gedaan op de diensten van de Fondation
WILDENSTEIN die later dat jaar, na jarenlang onderzoek, de catalogue raisonné van diens oeuvre zou uitbrengen. Deze
publicatie bracht de Fondation WILDENSTEIN “la compétence et l’autorité qu’ils ne pouvaient ignorer”, waarop de
rechtbank zich de kwalificatie “spécialiste incontestée de Gauguin” liet ontvallen. “[…] que les défendeurs ont omis en
1964 de s’assurer que cette oeuvre était bien répertoriée dans les travaux de la Fondation Wildenstein, alors qu’ils ne
pouvaient ignorer, à cette époque, la compétence et l’autorité de cette spécialiste incontestée de Gauguin, qui faisait
paraître la même année après de longues recherches, un catalogue raisonné des oeuvres de ce peintre excluant
précisément cette toile.” (TGI Parijs, 1e ch., 25 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, 193, noot G. GAULTIER).
Zo stelde de rechtbank van Versailles bijvoorbeeld dat de consultatie van de Fondation CALDER die de catalogue raisonné
van het oeuvre van deze beeldhouwer voorbereidde, een middel voor de expert was “de se donner une garantie
suffisante.”. (TGI Versailles, 8 september 1998, geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c.,
197).
DeWeerth v. Baldinger 836 F.2d 103 (N.Y. 2nd Cir, 1987).
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zozeer in het opsporen van deze gegevens, maar veeleer in de interpretatie ervan. Bepaalde
oudere catalogi zijn immers gedateerd en door de nieuwe laboratoriumanalyses geheel
onderuit gehaald. Bijgevolg is het ook de taak van de expert de noodzakelijke caveat te
plaatsen bij een catalogusvermelding en deze, waar nodig, te nuanceren.576 Het is naar onze
mening dan ook meer aangewezen de controle van de catalogusvermelding als een
minimumstandaard van behoorlijke expertise te beschouwen577, die nog bijkomende
beoordeling behoeft.578
De catalogue raisonné laat zich nog langs een tweede weg gevoelen bij de beoordeling van de
aansprakelijkheid van de expert. Bij gebrek aan catalogue raisonné, dient de expert immers
een hogere graad van voorzichtigheid bij zijn beoordeling aan de dag te leggen.579 Het
geschrift kan immers een snelle en gezaghebbende a posteriori controle betekenen voor de
eigen bevindingen van de expert. Die terugkoppelingsmogelijkheid kan hem op eventuele
foutieve conclusies wijzen. De catalogue raisonné lijkt dan ook niet zozeer a priori, als
uitgangspunt, maar veeleer a posteriori, als ultiem controlemiddel, betekenisvol.580
79. Juridische waarde van de catalogue raisonné op het vlak van de marktwerking – Niet
alleen de rechtspraak verwijst naar de catalogue raisonné, maar het geschrift affecteert in de
eerste plaats het marktgebeuren.581 Het stuurt de prijsvorming582 of bepaalt zelfs geheel de
verhandelbaarheid583 van het werk.
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De expert (en de rechter) gaan soms bewust voorbij aan de mening van de auteur van de catalogue raisonné, vermits “son
prestige était très ébranlé”. Deze vaststelling brengt de rechtbank ertoe te stellen dat “nul ne conteste qu’à l’heure
actuelle, la crédibilité du travail effectué par Monsieur de Sosa sur l’oeuvre de Dominguez – notamment son catalogue
raisonné – est fortement remise en cause.” (TGI Saint-Dié, 30 oktober 1998, geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 197).
De Parijse TGI verwijt de expert te hebben nagelaten te onderzoeken of het werk in kwestie opgenomen werd in de
catalogus van de Fondation Wildenstein, de Gauguin-referentie bij uitstek. Dergelijke controle moet standaard in elke
expertise besloten liggen. “[…] que les défendeurs ont omis en 1964 de s’assurer que cette oeuvre était bien répertoriée
dans les travaux de la Fondation Wildenstein, alors qu’ils ne pouvaient ignorer, à cette époque, la compétence et
l’autorité de cette spécialiste incontestée de Gauguin, qui faisait paraître la même année après de longues recherches, un
catalogue raisonné des oeuvres de ce peintre excluant précisément cette toile.” (TGI Parijs, 1e ch., 25 februari 1987, Journ.
des C.-P. 1987, 193, noot G. GAULTIER).
CA Parijs, 10 juni 2003, Le journal des arts 19 december- 8 januari 2004, 25.
“Qu’à tout le moins, en l’absence de catalogue raisonné ou de monographie relative au peintre, et s’agissant d’une vente
importante, […] il leur appartenait de faire montre d’une prudence redoublée , et de se faire procéder à des investigations
approfondies au lieu de se remettre, comme ils l’ont fait, à l’avis d’un expert, tel que fourni au vu d’un simple examen
visuel.” (CA Versailles, 1e ch., sect. A, 15 mei 1997, Juris-Data nr. 1997-044179); “Considérant, cependant, que le
commissaire-priseur qui organise une vente et l’expert qu’il a commis se doivent de procéder à toutes recherches utiles
avant d’affirmer dans le catalogue de vente quel est l’auteur de l’œuvre vendue; qu’ils doivent encore être davantage
prudents dans la mesure où, comme dans ce cas, il n’existait aucun catalogue raisonné ni aucune monographie relatifs au
peintre.” (CA Parijs, 4e ch., sect. B, 21 januari 1993, Juris-Data nr. 1993-020378)
CA Lyon, 1e ch., 28 september 1989, RTD civ. 1990, 267, noot J. MESTRE.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 196; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres
d'art et musées, 2001, o.c., 45.
Een ongunstige catalogusvermelding is in staat de prijs van het kwestieuze werk geheel te kelderen. Wie wil immers
investeren in een twijfelachtig product? Immers: “la révélation des doutes sérieux exprimés par la Fondation WILDENSTEIN
[…] ont nécessairement pour conséquence d’entrainer une dépréciation très importante de cette peinture, dont la revente
paraît sinon impossible, du moins très difficile […].” (TGI Parijs, 1e ch., 25 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, 193,
noot G. GAULTIER). Dat deze twijfels niet steeds de authenticiteit moeten betreffen, maar ook andere gegevens, zoals de
bewaringstoestand kunnen aangaan, mag blijken uit de zaak Kirby v. Wildenstein. De verkoper slaagt er niet meer in zijn
werk van Jean Beraud aan de man te brengen, nadat het Wildenstein Institute het werk in zijn catalogue raisonné
brandmerkte als beschadigd door een foutieve restauratie. Zie daarvoor: Kirby v. Wildenstein, 784 F. Supp. 1112 (S.D.N.Y.
1992).
In de zaak Van Dongen belast de eigenaar van een schilderijtje van VAN DONGEN Christie’s New York met de verkoop.
Christie’s beslist echter op eigen houtje het doek uit de verkoop terug te trekken, na vernomen te hebben dat het
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Wat betreft de verhandelbaarheid mag de zaak Vitale v. Marlborough Gallery niet
onvernoemd blijven. Zij geeft immers niet alleen treffend blijk van het gewicht van de
oeuvrecatalogus, maar handelt in se over de vraag of de weigering van de Pollock-Krasner
Foundation een vermeende Pollock op te nemen in de catalogus, gecombineerd met de
politiek van de belangrijkste galerieën en veilinghuizen uitsluitend door de Foundation
geauthentificeerde werken te verkopen, een inbreuk uitmaakt op het concurrentierecht.
Aangezien de Foundation weigerde het schilderij op te nemen in de oeuvrecatalogus,
vindt Vitale immers geen veilinghuis of galerie bereid het werk te veilen, hoewel meerdere
gekwalificeerde experts het schilderij nochtans als een werk van Jackson Pollock (19121956) wilden authentificeren.584
Gelijkaardig is de claim in Kramer v. Pollock-Krasner Foundation.585
Kramer verwijt Sotheby’s en Christie’s enkel door de Pollock-Krasner Foundation geauthentificeerd
werk te willen verkopen, zonder ook maar enige waarde te hechten aan andere authenticiteitsanalyses.
Deze weigert echter pertinent het betrokken werk authentiek te verklaren en in haar catalogue raisonné
op te nemen. Kramer meent hierin een verboden marktafspraak te zien. Na de dood van Pollock wou de
Foundation de prijs van de werken opdrijven door enkel door haar geauthentificeerde Pollocks als echt
te beschouwen. Ze was immers zelf eigenaar van een aanzienlijk deel van het oeuvre, wat zij alleen
verkocht via Sotheby’s en Christie’s in New York. Zodoende hebben beide huizen samen de gehele
New Yorkse veilingmarkt van Pollocks in handen en verkopen zij slechts werk, voor zover dit door de
Pollock-Krasner Foundation in de catalogue raisonné werd opgenomen of als authentiek werd erkend.
Deze situatie vormt de achtergrond voor de vordering op basis van verboden marktafspraken en
misbruik van machtspositie in de zin van §1 en §2 van de Sherman Act. De rechtbank wees de claim
echter af op grond van het feit dat niets Kramer belette het werk privaat te verkopen, of buiten New
York zijn kans te wagen. De productrelevante markt zou met andere woorden redelijke alternatieven
bieden. Toch lijkt dit argument niet helemaal op te gaan, aangezien de te verwachten verkoopsopbrengst
bij deze twee New Yorkse huizen omwille van de grote publiciteit en het prestige veel hoger lijkt te
liggen. Veilen bij Sotheby’s in New York is immers niet hetzelfde als verkopen via een lokale dealer in
Montana.586
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Wildenstein Institute het werk in kwestie niet zou opnemen in de catalogue raisonné. Zie daarvoor: Cass. Fr. 1e civ., 30
maart 1999, Juris-Data nr. 1999-001415; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 22 oktober 1996, Juris-Data nr. 1996-023795; “J’ai le
regret de vous informer que le tableau de Kees Van Dongen, intitulée La chemise, ne sera pas inclus dans le catalogue
raisonné actuellement en préparation par l’Institut Wildenstein. Dans ces circonstances, il ne nous est pas possible de
présenter cette œuvre dans notre vente de tableaux impressionnistes et modernes […], car, même dans l’hypothèse où
Christie’s prendrait la décision de passer outre à cet avis, le futur acheteur de ce tableau nous demanderait
immédiatement l’annulation de la vente.” (TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 16 september 1999, geciteerd in: F. DURETROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 196).
Joan Vitale v. Marlborough Gallery, the Pollock-Krasner Foundation a.o., 1994 U.S. Dist. Lexis 9006 (S.D.N.Y. 1994);
De eigenaar dagvaardt op grond van de Sherman Antitrust Act, § 1 en § 2, vermits de houding van de dominante spelers en
de experts (Pollock-Krasner Foundation) een ongeoorloofde aantasting van de vrije mededinging zou uitmaken. Deze
vraag wordt echter door een verjaringskwestie niet ten gronde behandeld. Meer hierover, zie: A. ELSEN en J. H.
MERRYMAN, Law, Ethics and the Visual Arts, 2002, o.c., 982-985; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c.,
625; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", in R. D. SPENCER (ed.), The expert
versus the object - Judging fakes and False Attributions in the visual arts, Oxford, University Press, 2004, (143) 178-179.
Kramer v. Pollock-Krasner Foundation, 890 F. Supp. 250 (S.D.N.Y. 1995)
Meer over deze beroemde zaak, zie: F. J. RINGE, "Le pouvoir de l'expert face au droit de la concurrence", in M.-A.
RENOLD, P. GABUS, en J. DE WERRA (eds.), L'expertise et l'authentification des oeuvres d'art, Genève, Schulthess,
2007, (135) 138; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 179-180 en R. D.
SPENCER, " A Legal Decision in New York Gives Experts Protection for Their Opinions on Authenticity ", in R. D.
SPENCER (ed.), The Expert versus the Object, Oxford, University Press, 2004, (217) 223-225.
Indien Kramer de test van de productrelevante markt had doorstaan, diende hij wel de marktafspraken te bewijzen, wat,
zoals de rechter ten overvloede reeds aangeeft, niet evident is.
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Een dergelijke claim heeft naar Belgisch en Frans recht echter aanzienlijk minder kans op
slagen, gelet op de afwezigheid van echt dominante marktspelers.587
Vermits het erg moeilijk is een niet-gecatalogeerd kunstwerk tegen een redelijke prijs te
verhandelen, lijdt de koper een aanzienlijk vermogensverlies, wanneer het werk dat hij voor
authentiek aankocht, naderhand de catalogus niet haalt.588 Het hoeft dan ook niet te verbazen
dat deze uitsluiting de koper er meestal toe brengt de koopovereenkomst juridisch aan te
vechten.589 Deze procedures vormen het uitgangspunt van DEEL II. Soms spannen de
gedupeerden echter een rechtsgeding in tegen de auteurs van dergelijke catalogi ter
vergoeding van het geleden vermogensverlies.590 Op de aansprakelijkheid van de auteur van
de catalogue raisonné in geval van vergissing, gaan we aansluitend verder in.

§ II. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONJUISTE CATALOGUSVERMELDINGEN &
DE OPINION-DEFENCE
A. OPINION-DEFENCE
80. De opinion-defence: bescherming onder de paraplu van de vrije meningsuiting –
Hoewel de opkomst van het romantische ideaal van de geniale kunstenaar al in de
negentiende eeuw tot aardig wat authenticiteitsproblemen aanleiding gaf591, overstegen deze
geschillen nagenoeg nooit de verhouding tussen de koper en de verkoper. De gedupeerde
koper beperkte zich er in de regel immers toe slechts de koopovereenkomst aan te vechten,
zonder ook zijn verlies via aansprakelijkheidsvorderingen te gaan verhalen op een expert.592
587

588
589

590

591

592

De Parijse veilingmarkt is veel meer versnipperd. De Parijse veilinghuizen kunnen immers een aanzienlijk tegengewicht
bieden aan de twee grote Engelse/New Yorkse spelers. (Zie: Y. GAILLARD, Le marché de l'art français aux enchères,
2000, o.c., 249 p.) Ook in België is de markt veeleer verdeeld, wat dergelijke claims op grond van art. 2 en 3 van de WEM
of art. 81-82 van het EG-verdrag weinig waarschijnlijk maakt.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data nr. 1997-020811.
TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 3 december 1976, Gaz. Pal.1977, I, 161; CA Parijs, 15 juni 1981, Gaz. Pal. 1981, II, somm.
232; CA Lyon, 1e ch., 28 september 1989, RTD civ. 1990, 267, noot J. MESTRE, 301; TGI Parijs, 1e ch., 18 januari 1989,
Journ. des C.-P. 1989, 57; TGI Seine, 1e ch., 1e sect., 17 juni 1964, opgenomen in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché
de l'art, 2004, o.c., 196; TGI Parijs, 30 oktober 1974, Journ. des C.-P. 1978, 97, noot G. GAULTIER; CA Parijs, 27
oktober 1976, Journ. des C.-P. 1978, 97, noot G. GAULTIER; TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 29 mei 1996, opgenomen in: F.
DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 196; TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 27 mei 1999, opgenomen in: F.
DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 196.
F. O'CONNOR, "Authenticating the Attribution of Art: Connoisseurship and the Law in the Judging of Forgeries, Copies
and False Attributions", in R. D. SPENCER (ed.), The expert versus the object - Judging fakes and False Attributions in
the visual arts, Oxford, University Press, 2004, (3) 22.
Zie bijvoorbeeld: Brussel 23 november 1864, Pas. 1865, II, 286; Rb. Antwerpen 1 juni 1872, B.J. 1873, 1501; Rb. Brussel
2 december 1873, Pas. 1874, III, 100; Kh. Antwerpen 6 december 1892, R.H.A. 1893, I, 80; CA Parijs, 29 maart 1856, D.
1856, 175; CA Parijs, 28 april 1856, Ann. Prop. Ind. 1856, 120; Trib. com. Seine, 15 april 1863, Ann. Prop. Ind. 1863,
339; Trib. civ. Seine, 30 november 1865, Ann. Prop. Ind., 1866, 99; Trib. com. Seine, 1 juni 1866, Ann. Prop. Ind. 1866,
388; Trib. com. Seine, 4 februari 1875, Ann. Prop. Ind. 1875, 143; Trib. com. Seine, 19 april 1876, Ann. Prop. Ind. 1876,
371; CA Douai, 22 juni 1883, Journ. des C.-P. 1884, 73; Trib. civ. Seine, 22 juli 1891, Le Droit 31 juli 1891; Trib. com.
Reims, Le Droit 23 juli 1886.
In zijn artikel uit 1939 stelt LOUP precies vast dat aansprakelijkheidsvorderingen naar aanleiding van inauthenticieit tot op
dat moment een zeer uitzonderlijk gegeven zijn (J. LOUP, "La responsabilité des commissaires-priseurs et des experts dans
les ventes d'objets d'art et d'antiquité", JCP 1939, I, (85) 85).
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Een dergelijke vordering leek bovendien lange tijd weinig zinvol, aangezien de expert
steevast voorhield (en zelfs tot op vandaag voorhoudt) immuun te zijn voor aansprakelijkheid.
De kunstexpert beweerde immers een waterdichte bescherming tegen allerhande
aansprakelijkheidsvorderingen te vinden in zijn fundamenteel recht op vrije meningsuiting (en
vrijheid van drukpers voor geschreven meningen). Wanneer hij zich bij het toeschrijven
vergiste vormt de zogenaamde opinion-defense inderdaad het meest voor de hand liggende
verweermiddel tegen dreigende aansprakelijkheid. Deze bestaat erin dat de expert – ongeacht
de aard van de aansprakelijkheidsvordering – in essentie steeds voorhoudt met zijn
oordeelsvorming slechts een vrijblijvende mening te hebben geuit, zonder zich voor de juistheid
van geboden informatie te hebben verbonden.
81. Hahn v. Duveen: de oermoeder van alle aansprakelijkheidszaken – Een mijlpaal in de
ontwikkeling van deze opinion-defence is de legendarische zaak Hahn v. Duveen593, een
authenticiteitsgeschil dat de voltallige kunstwereld van de twintiger jaren biologeerde. De
twistappel van dienst was La Belle Ferronnière en meer bepaald de vraag of Da Vinci deze
Milanese schone een enkele keer, dan wel twee maal op doek vereeuwigde.
In de vroege jaren twintig liet toenmalig kunstpaus, Sir Joseph Duveen, zich op basis van een foto
laatdunkend uit over een schilderij waarvan de eigenaar, mevrouw Andrée Hahn, beweerde dat het van
de hand van Leonardo Da Vinci stamde. Hahn beschikte daarvoor over een certificaat van een Franse
expert, George Sortais. In die dagen onderhandelde Hahn met het Kansas City Art Institute over de
verkoop van het schilderij. Duveen kwam echter roet in het eten gooien, toen een reporter van de New
York World hem op 17 juni om zijn mening vroeg. Deze laatste stelde onomwonden dat de enige echte
Belle Ferronnière zich in het Louvre bevond. Duveens uitlatingen brachten het Kansas City Art Institute
ertoe de onderhandelingen af te blazen en maakten het schilderij ook in de rest van de wereld nagenoeg
onverkoopbaar. Hahn achtte Duveen verantwoordelijk voor deze situatie en vorderde schadevergoeding
van ’s werelds belangrijkste kunsthandelaar. Duveen beriep zich daarentegen op zijn recht op vrije
meningsuiting, dat hij geschonden zag wanneer het hem verboden werd het publiek te waarschuwen
over de inauthenticiteit van een schilderij dat op het punt stond verkocht te worden aan een publieke
instelling.594

Judge BLACK resumeerde de kwestie als volgt:
“Plaintiff Hahn claimed that her picture was an original by Leonardo da Vinci. Defendant said it was
not painted by Leonardo, which was tantamount to saying that it was not an original by Leonardo and
not a replica painted from the same model nor a duplicate painted from the original picture by
Leonardo. There were two general contentions. Plaintiff claimed that her sacred rights of property had
been invaded in that defendant falsely and maliciously stated to a reporter of the New York World that
the Hahn picture was not a genuine Leonardo da Vinci; that any expert who pronounced it genuine was
not an expert, and that the genuine La Belle Ferronière by Leonardo da Vinci was in the Louvre (No.
1600). Plaintiff said these statements by a man of defendant's position in the world of art, who had not
seen the picture, had caused her special damage by causing the Kansas City Art Museum to call off
negotiations then in progress regarding the purchase of the Hahn picture. Defendant, on the other
593
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Meer over deze legendarische zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 573-574; J. ORENSTEIN,
"Show me the Monet: the suitability of product disparagement to art experts", l.c., 909; L. DUBOFF en C. KING, Art Law
in a nutshell, o.c., 62-63; A. ELSEN en J. H. MERRYMAN, Law, Ethics and the Visual Arts, 2002, o.c., 976-980; L.
DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 982 et seq.; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold
me a fake!"", l.c., 446-448; R. JAUREGUI, "Rembrandt Portraits: Economic Negligence in Art Attribution", l.c., 19911996; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-50 – K-56; S. M. LEVY, "Liability of the art
expert for professional malpractice", l.c., 600 en 642-643; S. BUTT, "Authenticity Disputes in the Art World", l.c., 76; F.
FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 508-516.
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hand, contended that the sacred right of free speech would be destroyed if such statements of opinion as
he gave to the New York World could not be made in good faith regarding a picture that was before the
public for sale and which had been the subject of newspaper articles in America and France. Thus there
went to the jury the sharp issue between the rights of property and the rights of free speech. …”595

Het geschil tussen Hahn en Duveen verkreeg zijn mythische status, omdat de immuniteit die
de expert meende te genieten voor het eerst een flinke knauw kreeg. Het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht leek een grens te kunnen stellen aan de vrijheid van meningsuiting
van de expert. Hahn v. Duveen verschoof het debat voor het eerst naar de
zorgvuldigheidsplicht van de expert. Immers Judge BLACK overwoog:
“The point I have to decide upon this motion to dismiss is not whether the Hahn picture or the Louvre
picture No. 1600 is a genuine Leonardo. The only question I have to pass upon here is whether there
was sufficient evidence before the jury at the end of the defendant's case to enable the jury to render a
verdict for plaintiff or defendant. Concretely put, the real point is whether a dealer or an expert,
however famous (and it is conceded that defendant is one of the greatest dealers in old paintings,
although he modestly denies that he is an expert in the technical sense), can, without seeing a picture,
declare that it is not the product of a certain master, and then when damages are sought for the result of
a statement that plaintiff must prove is false, malicious and without probable cause, can contend that
the proof of genuineness offered by plaintiff from the mouths of witnesses who have studied the
admittedly genuine products of a certain master, familiarized themselves with the material upon which
the picture is painted, the pigments used by the artist, his manner of treatment and every characteristic
that distinguishes that master's work, is not enough to enable a jury to reach a verdict. I do not believe
a defendant in such circumstances can contend that the testimony of expert witnesses is not enough to
enable the jury to reach a verdict. And this is especially true, because defendant had no way other than
through the statements of expert witnesses to reach the conclusions that formed the basis of his opinion
given to the New York World, which statement is the basis of Mrs. Hahn's claim. I make these
observations because defendant's memorandum refers to the case of Jendwine v. Slade (2 Esp. 572), a
case decided about 1799. While the court there said: "There being no way of tracing the picture itself, it
could only be matter of opinion whether the picture in question was the work of the artist whose name it
bore, or not," it did after its decision, for some reason, refer the cause to arbitration. I do not know
upon what evidence the arbitrators gave their decision, but the learned chancellor said this "opinion"
evidence was all the evidence available. The court's opinion quoted in the Jendwine case was written
over one hundred years before Professor Laurie wrote on Pigments and Mr. Berensen wrote on Italian
paintings, and nearly one hundred years before the X-ray was developed by Professor Roentgen. I have
no doubt about the competency of the proof given by expert witnesses as to the authenticity of the
pictures they testified about. Its weight is another matter, and that was for the jury. The amount of
importance to be attached to what the experts say depends entirely upon the factual basis for their
conclusions.”596

Duveens oordeel over het schilderij was niet op de minste feitenkennis gebaseerd, aangezien
hij het werk zelfs nooit persoonlijk had gezien. Uit vrees voor een dreigende veroordeling trof
hij in 1929 een minnelijke schikking met Hahn en betaalde haar $60.000, ofschoon hij niet
geheel kansloos was de zaak in extremis nog te winnen. Niettemin bleek het plots niet zonder
risico zijn ongezouten mening te formuleren.597
82. Hahn v. Duveen: gevolgen – Hahn v. Duveen veroorzaakte aardig wat commotie in de
wereld van de professionele kunsthandel en de idee van aansprakelijkheid was sindsdien
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reden tot ongerustheid voor menig expert. Hoewel Duveen zich spontaan was gaan mengen
door zich ongevraagd en zonder het werk ooit te hebben gezien over de authenticiteit van
Hahns schilderij uit te spreken, hield men in expertenmiddens de les van “La Belle
Ferronnière” in gedachten, ook in omstandigheden waarin men als expert effectief naar zijn
mening werd gevraagd.
Parallel daarmee begon men echter in te zien dat Hahn v. Duveen niet alleen kommer en kwel
had gebracht, maar eigenlijk de sleutel in zich droeg tot een verregaande bescherming tegen
professionele aansprakelijkheid. Als een mening ingegeven door kwade trouw of manifeste
nonchalance tot aansprakelijkheid kon leiden, kon dit impliciet betekenen dat een zorgvuldig
geuite mening niet in aansprakelijkheid resulteerde, zelfs al bleek de expert zich naderhand te
hebben vergist. Immers, Hahn v. Duveen belastte de eiser met het bewijs dat de expert zich
argeloos of zelfs kwader trouw over de authenticiteit van het kunstwerk had uitgesproken.
Aangezien Duveen zelfs nooit het werk in kwestie had gezien, kon men zijn gedrag niet
anders dan onprofessioneel noemen, zodat zijn opinion-defence logischerwijze geen effect
kon hebben. Een mening die echter op een redelijke, zorgvuldige basis was geuit, zou
daarentegen niet tot aansprakelijkheid kunnen leiden, zelfs al zou ze naderhand onjuist blijken
te zijn. Typerend voor deze zienswijze was de overweging van U.S. Supreme Court Justice
POWELL in Gertz v. Robert Welch:
“Under the First Amendment, there is no such thing as a false idea. However pernicious an opinion
may be, we depend for its correction, not on the conscience of judges and juries, but on the competition
of other ideas.” 598

Deze gedachte is de essentie van de vrijheid van meningsuiting en de daaraan gelinkte
opinion-defence. De kracht van deze argumentatie spreekt voor zich, aangezien nagenoeg alle
Anglo-Amerikaanse aansprakelijkheidsclaims een false statement of fact als uitgangspunt
nemen, ongeacht de vordering gebaseerd is op product disparagement, defamation, libel,
slander, injurious falsehood, negligent misrepresentation, fraud, breach of fiduciary duty,
tortious interference with contract of negligence.599 Meteen is het duidelijk dat de expert zich
op grond van deze opinion-defence tegen het risico van aansprakelijkheid kan indekken, op
voorwaarde dat men zijn uitspraak over de authenticiteit van een kunstwerk kan kwalificeren
als een onverbindende opinie.
83. België & Frankrijk: andermaal een rem op het aansprakelijkheidsrecht – Niet alleen
in het Anglo-Amerikaanse recht600, maar ook vanuit een continentaal-Europees standpunt
beroept de expert zich op de vrijheid van meningsuiting, van drukpers en van kritiek (zoals
deze worden beschermd door art. 10 EVRM en art. 25 van de Belgische Grondwet of de
Franse Wet van 1881601) om aan aansprakelijkheid te ontsnappen.602 Hoewel de hoven en
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Gertz v. Robert Welch, 418 U.S. 323 (U.S. Sup. Ct., 1974) p. 339-340.
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Law Library, Londen, Sweet & Maxwell, 2004, 1273 p.
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deze zaak, infra, voetnoot 653.
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rechtbanken deze vrijheden erkennen, houden zij net als hun Anglo-Amerikaanse collega’s
toch ook de stelling aan dat ze geen algehele vrijbrief betekenen voor onverantwoord gedrag.
Zij kunnen met andere woorden geen afbreuk doen aan het in art. 1382 B.W. vastgelegde
zorgvuldigheidsbeginsel.603 Immers, de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor
perspublicaties (zoals een catalogue raisonné) is niet geregeld op basis van een bijzondere
bepaling, maar valt onder de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregel van artikel 1382-1383
B.W. Er bestaat geen immuniteit op dit vlak. Bijgevolg moet, “bij gebreke van bijzondere
wetgeving aangenomen worden dat, in principe, de burgerlijke aansprakelijkheid in
perszaken moet beoordeeld worden volgens het gemeenrecht van de buitencontractuele
aansprakelijkheid”.604 Deze stelling wordt duidelijk onderschreven door de rechtspraak.605
Met de wet van 1881 ging ook Frankrijk over van een systeem van preventieve maatregelen
en censuur naar een regime dat in beginsel606 uitsluitend kiest voor a posteriori
aansprakelijkheid.607 Anders dan de Belgische regeling is het Franse civiele
aansprakelijkheidsregime voor schadelijke persuitingen echter op duale lijst geschoeid.
Enerzijds voltrekt de bescherming zich in de bijzondere gevallen van aantasting van het privéleven en het vermoeden van onschuld, op grond van het specifiek regime van de artikelen 9 en
9-1 van de Code Civil.608 Anderzijds blijft het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime van
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nationale, tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789 et complétés par le préambule de la Constitution de 1946.”
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mai 2003, Brussel, Larcier, 2003, (155) 155 et seq.
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januari 2000, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 202-203; TGI Parijs, 1e ch.,
1e sect., 30 april 1997, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 199 en 201; CA
Versailles, 14e ch., 21 januari 2004, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 203.
D. VOORHOOF, Handboek Mediarecht, Brussel, Larcier, 2003, 131; H. VANDENBERGHE, "Over
persaansprakelijkheid", TPR 1993, (843) 847; E. MONTERO, "La responsabilité civile des médias", in A. STROWEL en
F. TULKENS (eds.), Prévention et réparation des préjudices causés par les médias, Brussel, Larcier, 1998, (95) 98; K.
LEMMENS, La presse et la protection juridique de l'individu, Brussel, Larcier, 2004, 365-366 – In Frankrijk: C.
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pers. Zie hiervoor: E. DERIEUX, "La "censure" en droit français", l.c., 159-164.
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mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.” – Art. 9-1 stelt: “Chacun a droit au respect de la présomption
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faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation
du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux
fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable
de cette atteinte.”
Het specifieke regime van art. 9 C.C. stelt de rechter in staat bijzondere maatregelen te nemen teneinde inbreuken op het
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algemeen aan dat elementen die raken aan de lichamelijke intimiteit (e.g. naaktheid, gezondheid, seksualiteit, moederschap,
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de artikelen 1382-1383 Code civil buiten deze specifieke gevallen zonder meer van
toepassing, en roept het, net als in het Belgisch recht, het onverantwoord gebruik van de vrije
meningsuiting een halt toe.609 Treffend zijn de woorden van de Parijse TGI in verband met de
publicatie van een oeuvrecatalogus van de Franse beeldhouwster Camille Claudel (18641943):
“Attendu qu’en vertu du principe à valeur constitutionnelle de la libre communications des pensées et
des opinions, l’auteur d’un catalogue raisonné a toute liberté pour présenter, selon ses vues, les œuvres
attribuées à l’artiste qu’il a choisi de soumettre à sa recherche, sauf à répondre à des fautes commises
dans l’exercice de sa mission, lorsque, par dénaturation ou falsification, il présente comme véridiques
des allégations manifestement éronnées, retient avec inconséquence et légèreté une thèse dépourvue de
tout fondement, ou omet par négligence grave, des opinions rencontrant l’adhésion des personnes assez
qualifiées et éclairées pour que le souci d’une information impartiale lui interdise de les passer sous
silence ”610

84. Opinion-defence bij handelsgerichte expertise – Tot dusver was de analyse vooral
gericht op spontane toeschrijvingen en authentificaties van kunstvoorwerpen in
(wetenschappelijke) geschriften. In de opinion-defence kan de expert echter ook een verweer
vinden wanneer hij niet spontaan, maar “op bestelling” zijn oordeel te kennen gaf, al neemt
dit een ietwat andere vorm aan. Bij de analyse van de handelsgerichte expertise in DEEL II en
III zal immers blijken dat de expert in elk van de jurisdicties van dit onderzoek als
belangrijkste verweermiddel aanvoert dat hij met zijn toeschrijving louter een mening uitte,
zonder zich voor de juistheid daarvan te hebben verbonden. Op grond van een eenvoudige
mening kan men immers niet aansprakelijk gehouden worden, vermits een mening niet zonder
meer juist of fout kan zijn. Bijgevolg zal de expert zich haasten zijn oordeelsvorming zelf
duidelijk als “mening” te kwalificeren, ongeacht of hij haar uitte bij het sluiten van een
koopovereenkomst611, in een veilingcatalogus612, een certificaat613, een waardeschatting, een
catalogue raisonné of een tentoonstellingscatalogus614. De opinion-defence groeide na Hahn
v. Duveen met andere woorden uit tot een courant gegeven.615
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Voor een treffend voorbeeld, zie: Hoos v. Weber [1974] 232 Estates Gazettes 1379. Veel meer daarover: infra, nr. 556.
Voor een treffend voorbeeld, zie: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data nr. 1997-020811. Veel meer
daarover: infra, nrs. 618 et seq.
Zie bijvoorbeeld: Gumowitz v. Wildenstein & Co., Index n° 10229-92 (N.Y. Sup. Ct., 1992), opgenomen in: R. D.
SPENCER, "Authentication in Court", l.c., 191-192. In deze zaak stelde de eigenaar van een schilderij van Seurat een
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Laat ons echter redelijk blijven. Is het engagement van een expert werkelijk verschillend als
hij stelt: “Dit schilderij is een Picasso”, dan wel: “Naar mijn mening is dit schilderij een
Picasso”, zeker wanneer men daarbij in rekening brengt dat het voorzien van
kunstvoorwerpen van een toeschrijving zijn beroep uitmaakt? Kan een kunstexpert werkelijk
hard maken dat de toevoeging van de magische formule “naar mijn mening” een bindende
toeschrijving transformeert in een onverbindende mening. Meningen zijn per slot van
rekening niet “waar” of “onwaar”, hoogstens “redelijk” of “onredelijk”, “aangenaam” of
“onaangenaam”, “goed” of “slecht”. De Amerikaanse Supreme Court was zich al ten volle
bewust van het gevaar op die manier een loopje te nemen met de aansprakelijkheidsregels.
W.H. REHNQUIST CJ argumenteerde in Milkovich v. Lorain Journal616 immers:
“If a speaker says, "In my opinion John Jones is a liar," he implies a knowledge of facts which lead to
the conclusion that Jones told an untruth. Even if the speaker states the facts upon which he bases his
opinion, if those facts are either incorrect or incomplete, or if his assessment of them is erroneous, the
statement may still imply a false assertion of fact. Simply couching such statements in terms of opinion
does not dispel these implications; and the statement, "In my opinion Jones is a liar," can cause as
much damage to reputation as the statement, "Jones is a liar." As Judge Friendly aptly stated: "It would
be destructive of the law of libel if a writer could escape liability for accusations of [defamatory
conduct] simply by using, explicitly or implicitly, the words 'I think.' It is worthy of note that at common
law, even the privilege of fair comment did not extend to "a false statement of fact, whether it was
expressly stated or implied from an expression of opinion.”

85. Opinion-defence: een constante in het onderzoek – Zo-even gaf dit proefschrift al aan
dat vrijheid van meningsuiting niet staat voor onverantwoordelijkheid. Rechten brengen zoals
zo vaak plichten met zich mee. Toch zal de expert zich zeer vaak op de opinion-defence
beroepen wanneer hij voor de juistheid van zijn toeschrijving in rechte wordt aangesproken.
Het spanningsveld tussen de verbindende toeschrijving en de onverbindende mening vormt
dan ook een van de constanten in dit onderzoek, dat er mede op gericht is die kwestie verder
uit te diepen. DEEL II en III zijn gewijd aan de handelsgerichte expertise en de juridische
betekenis daarvan voor het kooprecht en het aansprakelijkheidsrecht. Aansluitend behandelen
we nog kort de aansprakelijkheid voor onjuiste catalogusvermeldingen, als typevorm van acommerciële expertise.

B. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONJUISTE CATALOGUSVERMELDINGEN
86. Twee types van aansprakelijkheidsvorderingen – Een catalogue raisonné kan
aanleiding geven tot twee types van aansprakelijkheidsvorderingen. Een eerste betreft de
vorderingen naar aanleiding van een transactie, waarbij een werk verhandeld wordt dat in de
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vordering tegen het New Yorkse Metropolitan Museum of Art en één van zijn curatoren nadat die hadden geweigerd het
schilderij van Gumowitz in de overzichtstentoonstelling van het oeuvre van Georges Seurat (1859-1891) op te nemen.
Hoewel het museum wellicht zijn slag had thuis gehaald, verkoos het toch alle negatieve publiciteit te mijden en een
buitengerechtelijke schikking te treffen.
R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 180-181; J. ORENSTEIN, "Show me the
Monet: the suitability of product disparagement to art experts", l.c., 922.
Milkovich v. Lorain Journal, 497 U.S. I, 17 (U.S. Sup. Ct., 1990).
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catalogue raisonné verkeerdelijk als authentiek vermeld stond. Een tweede categorie
groepeert de vorderingen van eigenaars wier werk niet in een nieuw verschenen catalogue
raisonné staat opgenomen, of in elk geval niet in de lijst van authentieke werken. In wat volgt
spreken we gemakkelijkheidshalve van transactionele en redactionele aansprakelijkheid van
de auteur. Transactionele aansprakelijkheid doet zich voor naar aanleiding van een
verkooptransactie waarbij de partijen beweren te handelen in vertrouwen op een gegeven
catalogusvermelding. De redactionele aansprakelijkheid viseert de gevallen waarin net elke
toekomstige transactie onmogelijk wordt gemaakt door het verschijnen van een nieuwe
catalogue raisonné.

1. Transactionele aansprakelijkheid
87. A-commercieel karakter van het geschrift belet aansprakelijkheid – De transactionele
aansprakelijkheid betreft de gevallen waarin de koper van een kunstvoorwerp schade lijdt
omdat hij het voorwerp kocht op basis van een bestaande catalogue raisonné, die naderhand
echter foute informatie blijkt te bevatten. Gelet op de afwezigheid van elke contractuele band
met de auteur, moeten dergelijke aansprakelijkheidsvorderingen zich noodzakelijkerwijze op
de buitencontractuele leest schoeien. De vrijheid van meningsuiting betekent immers geen
algehele vrijbrief voor onzorgvuldigheid.617
De auteur van de catalogue raisonné zal zich niet alleen beroepen op zijn vrijheid van
expressie, maar er bovendien op wijzen dat zijn geschrift niet de draagwijdte beoogde te
hebben een authenticiteitsgarantie te bieden voor handelstransacties in de kunstmarkt. De
catalogue raisonné is de neerslag van een wetenschappelijke studie en draagt als dusdanig
geen commerciële bedoelingen in zich. De catalogus kadert niet in een verkoopscontext of
koestert al evenmin de ambitie kunsttransacties te stimuleren, te certificeren, uit te lokken of
te ontraden. Met deze argumentatie poogt de auteur te ontsnappen aan elke mogelijke
aansprakelijkheidsclaim naar aanleiding van een transactie, die zijn grondslag zou vinden in
het geschrift. Toe te juichen valt de houding van de Parijse TGI die dergelijke transactionele
aansprakelijkheidsclaim afwees door de belangeloosheid en niet-commercialiteit van het
geschrift in rekening te brengen. Zo stelt het vonnis onomwonden dat, hoewel de
toeschrijving in de catalogus gezaghebbend is, zij toch niet kan geassimileerd worden met een
formele authenticiteitsgarantie, aangezien de toeschrijving buiten iedere verkoopscontext
werd geformuleerd.618 De foutieve vermelding in de catalogus kan bijgevolg niet resulteren in
617
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D. VOORHOOF, Handboek Mediarecht, 2003, o.c., 132. In Frankrijk: C. DEBBASCH, H. ISAR, en X. AGOSTINELLI,
Droit de la communication, 2002, o.c., 750-751.
“Mais attendu que cette opinion, certes autorisée, ne saurait être assimilée à une garantie formelle d’authenticité du
dessin en cause, alors que celle-ci n’a été donnée à l’occasion d’une exposition, qui n’etait pas une exposition vente” (TGI
Parijs, 21 april 1976, Journ. des C.-P. 1978, 110); CA Parijs, 27 mei 1977, Journ. des C.-P. 1978, 110).
Deze zaak betrof een toeschrijving in een tentoonstellingscatalogus in plaats van een oeuvrecatalogus.
In principe zou de conclusie in dat geval gelijklopend moeten zijn, aangezien de oordeelsvorming op dezelfde manier
buiten elke verkoopscontext geschiedt. Beide geschriften zijn immers op dezelfde manier op de overdracht van
wetenschappelijke kennis gericht, los van elk onderliggend commercieel motief. Ook DURET-ROBERT laat er niet de minste
twijfel over bestaan dat de analyse van de rechtbank voor het geval van de tentoonstellingscatalogus per analogiam ook
onverminderd opgaat voor de oordeelsvorming in de catalogue raisonné (F. DURET-ROBERT, Ventes d'oeuvres d'art,
2001, o.c., 121).
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enige aansprakelijkheid naar aanleiding van een transactie ten laste van de auteur. Verderop
zal blijken dat een catalogue raisonné precies hier verschilt van een certificaat of een
veilingcatalogus, waarvan de oordeelsvorming wel handelsgericht is. Niet alleen in Frankrijk,
maar ook in het Anglo-Amerikaanse recht zullen onjuiste toeschrijvingen in
wetenschappelijke geschriften naar onze mening niet tot transactionele aansprakelijkheid
kunnen leiden, aangezien het a-commerciële karakter van het geschrift, conform Caparo
Industries v. Dickman619, geen duty of care in het leven roept.620

2. Redactionele aansprakelijkheid
88. Zorgvuldigheidsplicht – De redactionele aansprakelijkheid betreft de gevallen waarin de
auteur door de redactie en verspreiding van een catalogue raisonné de eigenaar van een
kunstvoorwerp schade berokkent, door het kunstwerk (volgens de eigenaar ten onrechte) uit
de oeuvrecatalogus te hebben geweerd of als inauthentiek te hebben bestempeld.
Op zich hoeven schadelijke geschriften geen probleem te vormen. Het treffen van personen in
hun belangen maakt in se echter geen onrechtmatigheid uit, voor zover dit gebeurt met
inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht.621 Men mag de auteur van de catalogue raisonné
immers niet het recht ontnemen wetenschap te bedrijven en in het kader daarvan kritiek te
uiten. Indien die gefundeerd blijkt en omzichtig wordt geuit, kan er geen sprake zijn van
aansprakelijkheid, ook al zou een bepaald individu hierdoor reële vermogensschade leiden.
Het Hof voor de Rechten van de Mens heeft immers al meermaals de noodzaak van kritiek in
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Caparo Industries v. Dickman [1990] 2 A.C. 605.
Meer daarover, zie: infra, nr. 449.
Zie immers art. 10 E.V.R.M.; D. VOORHOOF, Handboek Mediarecht, 2003, o.c., 33 et seq.; K. LEMMENS, La presse et
la protection juridique de l'individu, 2004, o.c., 135 et seq.
De Picabia-zaak vormt een treffend voorbeeld: Op 16 oktober 1992 verkocht de Galerie Gmurzynska het werk
“Composition méchanique II”, een tekening met Chinese inkt en gouache, getekend F. Picabia aan de heer Schwitters.
Deze leende het werk uit aan het Sprengel Museum te Hannover die een tentoonstelling wijdde aan diens fameuze
collectie. Het Comité Picabia kreeg echter de tentoonstellingscatalogus onder ogen die het werk in kwestie aan Picabia
toeschreef. Per brief liet het de conservator weten “Composition méchanique II” niet als authentiek werk op te nemen in de
catalogue raisonné die het op dat ogenblik voorbereidde. Hierop verdween het werk uit de expositie. De Galerie
Gmurzynska voelde zich echter in haar eer gekrengd en dagvaardde het Comité Picabia. Na eerst duidelijk te hebben
aangegeven dat het de rechtbank niet toekomt zich uit te spreken over de authenticiteit van het kunstwerk, veroordeelt de
Parijse TGI niettemin het Comité Picabia tot de betaling van schadevergoeding voor de lichtzinnigheid waarmee het zou
zijn opgetreden, door de brief uitsluitend naar de conservator van de tentoonstelling te hebben verstuurd. Het Hof van
Beroep sluit zich in zijn arrest van 30 april 2001 evenwel niet aan bij deze zienswijze en hervormt het vonnis, daar het van
oordeel was dat het Comité Picabia hierin niet onzorgvuldig handelde. “Considérant que, contrairement à ce que pretend
la Galerie Gmurzynska, le droit de se prononcer sur l’authenticité d’une oeuvre n’est pas reservé au titulaire du droit
moral sur l’oeuvre de l’artiste; que toute personne peut manifester à cet égard son opinion, à condition de ne pas faire
dégénérer en faute cette liberté d’expression; […] Considérant qu’en écrivant le 19 mars 1998 au conservateur
organisateur d’une exposition que le dessin qu’il entendait exposer ne serait pas inclus dans le catalogue raisonné de
l’œuvre de Francis Picabia au motif qu’il ne lui apparaissait pas authentique, l’association Comité Picabia a agi dans le
cadre de son objet, qui est de créer un tel catalogue, ce qui la conduit à apprécier l’authenticité des œuvres présentées
comme étant de la main de cet artiste et à rendre public son avis. […] le Comité Picabia disposait d’éléments sérieux de
nature à fonder son avis sur l’absence d’authenticité du dessin. […] Considérant qu’il ressort suffisamment de ces
éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’authenticité de l’œuvre, que le Comité Picabia n’a commis aucune
faute susceptible de créer un préjudice direct à la Galerie Gmurzynska, […].” (CA Parijs, 1e ch., sect. A, 30 april 2001,
Juris-Data nr. 2001-150054).
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een democratische maatschappij onderstreept.622 De vrijheid van mening maakt één van de
essentiële pijlers uit van een democratische samenleving, één van de primordiale voorwaarden
voor zijn vooruitgang. In die zin hield het Hof reeds voor dat de uitingsvrijheid er niet alleen
is voor ideeën en informatie die met instemming worden ontvangen, maar ook voor
inlichtingen en denkbeelden die ergeren, choqueren of verwarring zaaien.623
Dit kan ook blijken uit de rechtspraak naar aanleiding van het op de markt verschijnen van de
catalogue raisonné van het werk van Camille Claudel.
De misnoegde eigenaar van enkele beelden die de catalogus finaal niet als authentiek weerhield, wenste
de auteur aansprakelijk te stellen voor de vermogensschade die daaruit voortvloeide. De Parijse TGI
wees de vordering echter af op grond van de overweging dat “de auteur van de catalogue raisonné, op
grond van het grondwettelijk principe van vrije meningsuiting, geheel vrij is naar zijn inzichten de door
hem onderzochte werken als toegeschreven werk voor te stellen.” Hierbij moet hij wel opdraaien voor de
“fouten begaan binnen de uitoefening van zijn functie”, waarbij het vonnis aansluitend verduidelijkt wat
daaronder moet worden begrepen. Het gaat om de gevallen waarin de auteur manifest onjuiste
beweringen als waarachtig voorstelt, zonder de minste logica en op lichtzinnige wijze een geheel
ongegronde stelling naar voren schuift, of door ernstige onachtzaamheid bepaalde betekenisvolle
informatie stilzwijgt.624

In tegenstelling tot wat het geval was bij de indirecte vermogensschade naar aanleiding van
een transactie op basis van een bestaande, doch foutieve catalogusvermelding, lijdt de
eigenaar hier op rechtstreekse wijze vermogensschade. Ze is immers het directe gevolg van de
publicatie, zonder dat er een handeling van de schadelijder in het spel is.
89. Aansprakelijkheid van kunstcritici: een vergelijkbare situatie – De
zorgvuldigheidsplicht betreft overigens niet alleen de publicatie van een catalogue raisonné.
Er zijn immers vergelijkbare situaties denkbaar waarin schade eveneens het directe gevolg is
van het uiten van een gezaghebbend oordeel. De parallel met de gevallen waarin kunstcritici
in gespecialiseerde vakbladen hun mening ventileren, ligt voor de hand.625 Zodoende dient de
redactionele aansprakelijkheid van de auteurs van de catalogue raisonné ruimer begrepen te
worden, in de zin dat ook andere uitingen van oordeelsvorming die, buiten elke contractuele
context om, hun invloed op de marktvorming kunnen laten gelden onder dit
aansprakelijkheidssysteem ressorteren. Ter illustratie brengen we andermaal de zaak Hahn v.
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Hof Mensenrechten, arrest Handyside/ Verenigd Koninkrijk van 7 december 1976, Publ.Cour eur. D.H., Serie A, nr. 216,
p. 30, § 59a; Hof Mensenrechten, arrest Sunday Times/ Verenigd Koninkrijk van 26 november 1991, Publ.Cour eur. D.H.,
Serie A, nr. 217, p. 29, § 50a; Hof Mensenrechten, arrest Castells/ Spanje van 23 april 1992, Publ.Cour eur. D.H., Serie A,
nr. 236, p. 22, § 42; Hof Mensenrechten, arrest Oberschlick/ Oostenrijk van 23 mei 1991, Publ.Cour eur. D.H., Serie A, nr.
204, p. 25, § 57
H. VANDENBERGHE, "Over persaansprakelijkheid", l.c., 858-859
“Attendu qu’en vertu du principe à valeur constitutionnelle de la libre communications des pensées et des opinions,
l’auteur d’un catalogue raisonné a toute liberté pour présenter, selon ses vues, les œuvres attribuées à l’artiste qu’il a
choisi de soumettre à sa recherche, sauf à répondre à des fautes commises dans l’exercice de sa mission, lorsque, par
dénaturation ou falsification, il présente comme véridiques des allégations manifestement éronnées, retient avec
inconséquence et légèreté une thèse dépourvue de tout fondement, ou omet par négligence grave, des opinions rencontrant
l’adhésion des personnes assez qualifiées et éclairées pour que le souci d’une information impartiale lui interdise de les
passer sous silence.” (TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 30 april 1997, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 199 en 201).
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 48; D. VOORHOOF, Handboek
Mediarecht, 2003, o.c., 134; E. MONTERO, "La responsabilité civile des médias", l.c., 108-115.
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Duveen626 in herinnering, waarbij Duveen in een krantenartikel de authenticiteit van het
schilderij van Andrée Hahn betwistte.627
90. De Anglo-Amerikaanse benadering – Net zoals het Frans-Belgische recht tracht
inderdaad ook het Anglo-Amerikaanse recht de vrije meningsuiting te verzoenen met de idee
van zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. Anders dan de abstracte continentale
eenheidsbenadering van artikel 1382-1383 doet het Anglo-Amerikaanse tort law hiervoor een
beroep op specifieke torts, die elk gericht zijn op de bescherming van een welbepaald
(vermogens)belang. Afhankelijk van de aard van de schadelijke verklaring en de geleden
schade, onderscheidt men figuren als defamation, libel, slander en disparagement of injurious
falsehood.
91. Defamation – Defamation wijst op een verklaring die de reputatie van een ander negatief
beïnvloedt of zijn positie in de samenleving aantast.628 Defamatory statements doen zich voor
in twee gedaanten: libel en slander. Van libel is sprake wanneer de belasterende verklaring “a
permanent form” aanneemt. Is dit niet het geval, dan kan men slechts gewagen van slander.629
Opdat dergelijke verklaringen tot buitencontractuele aansprakelijkheid aanleiding kunnen
geven, is in de eerste plaats vereist dat de geuite beweringen lasterlijk zijn. Dit betekent dat
men dient na te gaan of de kwestieuze uitlating kan leiden tot een aantasting van andermans
reputatie door hem bloot te stellen aan haat, afkeer of spot, of hem doen dalen in de achting
van de weldenkende burger.630 Daarenboven moet de lasterlijke uitlating verwijzen naar de
eiser, die moet kunnen geïdentificeerd worden als de belasterde persoon.631 Daarenboven
veronderstelt defamation kwaadwilligheid (malice). Verder is er publiciteit vereist. Lasterlijke
gedachten kunnen niet aan banden worden gelegd.632 Een laatste vereiste betreft de schade.
Libel is wat men noemt “accionable per se”. Dit betekent dat de eiser niet belast is met een
bewijs van special damage, wat in principe voor slander wel het geval is.633 Special damage
wijst op materiële schade, vatbaar voor evaluatie in geld. Het is met andere woorden schade
die exact pecuniair begrootbaar en precies identificeerbaar is als gevolg van de
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Hahn v. Duveen, 234 N.Y.S. 185 (N.Y. Sup. Ct., 1929)
Supra, nr. 81.
M. LUNNEY en K. OLIPHANT, Tort Law - Text and materials, Oxford, University Press, 2003, 651; L. DUBOFF en C.
KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-57; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 579-580.
Zodoende maken smadelijke verklaringen in kranten, boeken, tijdschriftartikels gevallen van libel uit, het gesproken woord
geeft aanleiding tot slander (P. MILMO en W. V. H. ROGERS, Gatley on libel and slander, o.c., 79; M. LUNNEY en K.
OLIPHANT, Tort Law, 2003, o.c., 651 en 654-659; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law,
Oxford, Clarendon Press, 2003, 648-650).
Deze omschrijving is een combinatie van Parmiter v. Coupland and Another (1840) 6 M & W 105 en Sim v. Stretch
(1936) 2 All ER 1237.
Zie ook: P. MILMO en W. V. H. ROGERS, Gatley on libel and slander, o.c., 31-40; M. LUNNEY en K. OLIPHANT,
Tort Law, 2003, o.c., 559-560; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 645.
M. LUNNEY en K. OLIPHANT, Tort Law, 2003, o.c., 672-678; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort
Law, 2003, o.c., 656-660.
M. LUNNEY en K. OLIPHANT, Tort Law, 2003, o.c., 678-681;S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort
Law, 2003, o.c., 660-666.
In vier gevallen is dit ook slander “actionable per se”, namelijk bij verdachtmakingen over crimineel gedrag, besmettelijke
ziekten, onkuisheid en onbekwaamheid voor een bepaald beroep. Zie daarover: M. LUNNEY en K. OLIPHANT, Tort
Law, 2003, o.c., 658-659; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 650.

116

schadeverwekkende handeling of verklaring.634 Een en ander vindt een perfecte illustratie in
Boule v. Hutton.
Rene en Claude Boule zijn Parijse kunstverzamelaars. Hun collectie bevat een aanzienlijk aantal
schilderijen die aan de Russische suprematist Lazar Khidekel (1904-1986) werden toegeschreven.
Claude is een kunsthistoricus, gespecialiseerd in het Russisch constructivisme, dat zoals het
suprematisme als een tak van het Russisch futurisme kan worden beschouwd. Het echtpaar onderhield
een hechte vriendschapsrelatie met de zoon van de kunstenaar, Mark Khidekel en met diens echtgenote
Regina. Claude en René toonden hun Russische vrienden meermaals enkele van de Khidekels in hun
collectie. Nooit bleek er twijfel te bestaan over de authenticiteit van de schilderijen. In 1991 stemde
Mark er nog mee in voor zestien werken een authenticiteitscertificaat uit te schrijven. Het echtpaar
Boule betaalde FF. 2.500,- per certificaat. Vanaf 1993 vertroebelden de relaties echter. De Khidekels en
de Hutton Galleries, de New Yorkse galerie waarmee zij zich associeerden, gespecialiseerd in Russische
avant-garde en Duitse expressionisten, lieten zich neerbuigend uit over de collectie van het echtpaar
Boule. Zij schreven wereldwijd tientallen musea aan met het verzoek de catalogus van de tentoonstelling
van de Khidekels uit de Boule-collectie in het Quebec Museum te desavoueren. Verder lieten ze de
vakpers weten de werken in de Boule-collectie nooit te hebben gecertificeerd en weigerden eigen
werken uit te lenen voor een tentoonstelling in Frankrijk waar ze naast “de vervalsingen” uit de Boulecollectie zouden hangen.635

Judge CEDERBAUM van de District Court overloopt bij aanvang de toepassingsvoorwaarden
voor de vordering voor defamation.
“Plaintiffs also claim that defendants' various statements were defamatory. To recover on a claim of
libel, plaintiffs must prove the following elements by a preponderance of the evidence: (1) defendants
made a defamatory statement of fact concerning the plaintiffs; (2) written publication to a third party;
(3) fault; and (4) per se actionability or special damages. […]. A claim of slander requires proof of the
same elements as those required for libel except slander refers to oral statements, not written ones.
[…]”636

Aansluitend onderzoekt de District Court elk van deze toepassingsvoorwaarden. Hoewel de
verklaringen inderdaad lasterlijk konden worden genoemd, kon het merendeel niet tot een
veroordeling wegens defamation leiden, aangezien het echtpaar Boule er niet in slaagde aan te
tonen dat ze leugenachtig waren. Ze konden de authenticiteit van de Khidekels in hun
collectie immers niet bewijzen.
“[…] "the gravaman of an action alleging defamation is an injury to reputation […] defined [...] as one
that exposes an individual 'to public hatred, shame, obloquy, contumely, odium, contempt, ridicule,
aversion, ostracism, degradation, or disgrace, or [...] induces an evil opinion of one in the minds of
right-thinking persons, and deprives one of [...] confidence and friendly intercourse in society." […]
Each of the statements set out above in which defendants impugned the authenticity of the Boules'
Khidekel collection, when construed in the context in which those statements were made, were
defamatory. Those statements, published to the art community and newspaper reporters, imply that the
Boules purchased, exhibited and offered to sell fraudulent works of art; these statements are not only
injurious to the Boules' art collection, but injure the reputation of the Boules. In addition to the
statements denying the authenticity of the Boules' collection, the Khidekel defendants' two additional
statements in ARTnews and Le Devoir, in which the Khidekels denied that they initially endorsed the
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S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 649 en 783-784.
Boule v. Hutton, 138 F.Supp. 2d 491 (S.D.N.Y., 2001), bevestigd door Boule v. Hutton, 328 F.3d 84 (U.S. App., 2003). Zie
in dezelfde zaak: Boule v. Hutton, 70 F. Supp. 2d 378, (S.D.N.Y., 1999); Boule v. Hutton, 170 F. Supp. 2d 441, (S.D.N.Y.,
2001); Boule v. Hutton, 320 F. Supp. 2d 132 (S.D.N.Y., 2004).
Meer over deze zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 588-595; R. D. SPENCER, "The risk of
Legal Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 172-178; S. BUTT, "Authenticity Disputes in the Art World", l.c., 7779.
Boule v. Hutton, 138 F.Supp. 2d 491 (S.D.N.Y., 2001) p. 504-505.
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Boules' collection and denied that Mark signed certificates of authenticity, are defamatory. […] If a
statement involves a matter of public concern, a plaintiff suing for defamation bears the burden of
proving the "falsity" of the defamatory statement. [...] In the context of this case, statements questioning
the authenticity of the Boules' collection are a matter of public concern. The Boules' collection was
displayed at public exhibitions, museums, and art shows throughout the world and portions of the
collection were offered for sale to the public. [...] Plaintiffs have been unable to prove the authenticity
of their collection by a preponderance of the evidence, and, therefore, unable to prove the falsity of
each statement denying the authenticity of the Boules' collection. But, plaintiffs have proved by a
preponderance of the credible evidence the falsity of the statements in ARTnews by Mark and Regina
that they had initially informed the Boules that the works were not authentic, and in Le Devoir, in which
Regina denied that Mark ever wrote certificates of authenticity.”

Voor de enkele verklaringen die aldus wel onwaar werden bevonden, onderzoekt de rechtbank
vervolgens het foutelement en ten slotte het schadevereiste.
“Regardless of which standard of fault is applied in this case, plaintiffs have satisfied their burden of
proving fault. It is clear that Mark and Regina knew that their false and defamatory statements in
ARTnews and Le Devoir were false at the time the statements were made. Mark and Regina knew that
they had not told the Boules that their collection was inauthentic, and they each knew that Mark had
signed certificates of authenticity for the Boules. […]
Under New York law, a plaintiff who sues for libel must plead and prove special damages unless the
defamatory statement falls into one of the categories of libel per se. … If a statement is defamatory per
se, injury is assumed, and "even where the plaintiff can show no actual damages at all, a plaintiff who
has otherwise shown defamation may recover at least nominal damages.” … "Special damages consist
of the loss of something having economic or pecuniary value which must flow directly from the injury to
reputation caused by the defamation." … The Boules have not proven special damages resulting from
the two false and defamatory statements in ARTnews and Le Devoir. Those statements relate to the
Boules' persistence in displaying works that they had been told were inauthentic; the injury was to the
Boules' reputations -- not out-of-pocket loss. […] However, Claude was an art historian and a lecturer
and writer in the field of Russian avant-garde art. She has participated in conferences and seminars on
Russian avant-garde art and has published articles on Russian avant-garde art as well as an
authoritative book on Russian Constructivism, entitled "Russian Constructivism, Typographies and
Photomontages." Statements which imply that Claude continued to allow her collection of works to be
displayed despite having been informed by the artist's son that the works were not authentic is
presumed to injure Claude's professional reputation for integrity, provided that readers of the
statements knew that Claude was a respected art historian. […] Thus, only Claude Boule has proved
libel per se, and only with respect to the false and defamatory statement contained in the ARTnews
article. […] Although injury to Claude's professional reputation is presumed, plaintiffs presented very
little evidence that Claude suffered actual harm to her professional reputation as a result of defendants'
statements in the ARTnews article. Plaintiffs have not shown that Claude has been ostracized or
rejected from the Russian avant-garde art community of scholars or that she has been unable to take
advantage of other professional opportunities in the Russian avant-garde art world. Although plaintiffs
have failed to prove that Claude suffered actual damages from the libel per se, she is entitled to nominal
damages.”637

Uiteindelijk was de rechtbank dus van oordeel dat uitsluitend de laster aan het adres van
Claude Boule als kunsthistorica aan alle de vereisten voor een vordering op grond van
defamation voldeed. Boule v. Hutton is overigens niet de enige zaak waarin kunstexperten op
grond van defamation rechtsherstel vorderen na hun reputatie door allerhande uitlatingen
geschaad te zien.638
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Boule v. Hutton, 138 F.Supp. 2d 491 (S.D.N.Y., 2001) p. 505-508.
McNally v. Yarnall and Metropolitan Museum of Art, 764 F.Supp. 838 (S.D.N.Y., 1991) Hier tracht het echtpaar McNally
schadevergoeding te bekomen van James Yarnall, de auteur van de catalogue raisonné van het oeuvre van de Amerikaanse
kunstenaar, beroemd om zijn glasramen, John LaFarge (1835-1910). Deze had zich meermaals sceptisch uitgelaten over de
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92. Disparagement – Injurious falsehood of disparagement onderscheidt zich van
defamation. Waar in het laatste geval de lasterlijke uitlatingen de persoon van het slachtoffer
viseren, zijn deze in het geval van injurious falsehood of disparagement gericht tegen zijn
goederen.639 Concreet gaat het om een tort-claim gebaseerd op het actuele verlies of de schade
in hoofde van een eigenaar, die voortvloeit uit een onjuiste geringschattende verklaring die de
kwaliteit of de authenticiteit van het eigendom betreft en zodoende leidt tot een
prijsdevaluatie. Als zodanig is de vordering op grond van disparagement dus het
verhaalsmiddel bij uitstek voor gevallen van redactionele aansprakelijkheid bij de publicatie
van een catalogue raisonné. Het geschil tussen Roger Kirby en Daniel Wildenstein, notoir
kunstexpert en directeur van het gelijknamige onderzoeksinstituut, vormt daarvan de perfecte
illustratie.
In 1988 trachtte Roger Kirby zijn schilderij “Rue de la Paix” van de Franse negentiende-eeuwse
kunstenaar Jean Beraud te verkopen en benaderde hiervoor de belangrijkste New Yorkse veilinghuizen
en kunsthandelaars. Op 3 maart 1988 bracht Kirby het werk bij Christie’s in om op 25 mei 1988
openbaar verkocht te worden. Beide partijen kwamen een reserveprijs van $ 160.000 overeen. In die
dagen bereidde Patrick Offenstadt, een internationaal erkende expert in het werk van Beraud, een
oeuvrecatalogus voor onder de auspiciën van de Fondation Wildenstein. Christie’s had in de
consignatieovereenkomst met Kirby laten schrijven dat het veilinghuis contact zou opnemen met
Offenstadt om te verifiëren of het schilderij in zijn oeuvrecatalogus zou worden opgenomen. Offenstadt
bespaarde zich graag de moeite van een reis naar New York en verzocht Wildenstein het schilderij te
onderzoeken, aangezien die toch ook gold als wereldwijd erkend expert in negentiende-eeuwse kunst, zo
ook het oeuvre van Beraud. Tijdens zijn inspectie stelde Wildenstein vast dat het canvas zwaar
beschadigd was en de figuren vervaagd. Hij besloot dan ook dat het schilderij, ofwel een kopie moest
zijn, ofwel ernstige schade had opgelopen ten gevolge van een overdreven schoonmaak. Op 5 mei 1988
liet Offenstadt Christie’s weten Rue de la Paix niet zijn oeuvrecatalogus op te nemen. Meteen trok
Christie’s het schilderij uit de openbare koop terug. Omdat de vice-president van Christie’s overtuigd
bleef van de authenticiteit van het werk, verzocht het veilinghuis Offenstadt zijn mening te herzien.
Uiteindelijk ging de expert daarop in en liet weten het werk toch als authentiek op te nemen maar
vergezeld van de opmerking dat het schilderij beschadigd was door overdreven reiniging. Wildenstein
drong er van zijn kant bij Christie’s op aan deze informatie ook in de veilingcatalogus op te nemen.
Christie’s verkoos echter dat niet te doen en beperkte zich ertoe aan te geven dat het schilderij in de
aanstaande oeuvrecatalogus van Beraud zou worden opgenomen. Niettemin daagden er op de veiling
van 26 oktober 1988 geen geïnteresseerden op. Kirby legde de schuld voor het veilingfiasco bij de
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in het werk van LaFarge voelden zij zich in hun reputatie geschaad, zodat ze conform de regels van defamation
schadevergoeding vorderden. De rechtbank weigerde Yarnalls uitlatingen, voor zover die betrekking hadden op de
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Charles Merrill Mount v. Marvin Sadik, ARTnews, Milton Esterow and Sylvia Hochfield, 1980 U.S. Dist. LEXIS 10964
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Fondation Wildenstein, dat het schilderij door schadelijke verklaringen had gebrandmerkt. Teneinde zijn
schade vergoed te zien, stelde hij een vordering in op grond van disparagement.640

Judge SANDE zet bij aanvang duidelijk de toepassingsvoorwaarden voor een vordering voor
disparagement op een rijtje.
“The phrase "product disparagement" refers to words or conduct which tend to disparage or reflect
negatively on the quality, condition or value of a product or property. … In order to prevail on his
claim of product disparagement, plaintiff must establish the following four elements: (1) the falsity of
Wildenstein's statements; (2) publication to a third person; (3) malice; and (4) special damages.”641

In authenticiteitszaken brengt een vordering op grond van disparagement voor de eiser
bijgevolg een zware bewijslast met zich mee. In de eerste plaats dient hij aan te tonen dat de
verklaringen niet met de waarheid stroken. Dat betekent dat hij het ongelijk van de auteur van
de catalogus moet aantonen, wat allerminst evident is. Het is immers bijzonder moeilijk tegen
het oordeel van de specialist in te bewijzen dat het kunstvoorwerp toch authentiek is.642 Op dit
vlak verschilt het Engelse recht overigens enigszins van de Amerikaanse disparagement. Naar
Engels recht is immers niet vereist dat de eiser het leugenachtig karakter van voor hem
lasterlijke verklaringen aantoont. Dit is wel het geval in het Amerikaanse common law. Een
verweerder kan zich daar dan ook integraal vrijpleiten van enig foutief gedrag door zelf het
bewijs te leveren dat de geuite bewering geheel en al strookt met de waarheid.643 Men spreekt
dan van justification. Verder is het dan irrelevant of de verweerder de kwaadwillige bedoeling
had de eiser te treffen.644 Slaagt de eiser er echter wel in aan te tonen dat de verweerder
onjuiste verklaringen aflegde, dan dient hij bijkomend aan te tonen dat deze ingegeven waren
door kwaad opzet (malice) van de verweerder. Tot slot moet de publieke verklaring ook in
special damages geresulteerd hebben. In de Kirby-zaak grijpt Judge SANDE precies dat punt
aan om de vordering van de eiser af te wijzen. Kirby’s beweerde schade bleef in het licht van
het vereiste van special damages te vaag.
“The rules surrounding the pleading and proof of special damages are stringent and well-articulated.
Special damages are limited to losses having pecuniary or economic value, and must be “fully and
accurately stated”, … “with sufficient particularity to identify actual losses”. …. In addition to this
particularity requirement, special damages must be the "natural and immediate consequence of the
disparaging statements" to be recoverable. […] The requirement of pleading and ultimately proving
special damages "goes to the cause of action itself and not merely to the recovery." As a result, a
"plaintiff will be denied even nominal or punitive damages if he cannot show special damage, since in
such a case no cause of action at all is established." Prosser & Keeton on Torts, 5th ed. (1984 & supp.
1988), § 128 at 971. Courts considering product disparagement claims have therefore applied this
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requirement strictly, granting motions to dismiss or for summary judgment for failure to allege special
damages with the requisite specificity. […] The complaint did not specify the losses underlying the $
250,000 figure or state the present value of the Painting, which plaintiff still owns. Nor did the
complaint identify any particular person who would have bid on the Painting but did not do so because
of the alleged disparagement. … Instead, plaintiff alleged only that a similar painting by Beraud had
sold at a spring 1988 auction for slightly more than the anticipated range of $ 160,000 to $ 200,000 …;
that Wildenstein had initiated a "whispering campaign" about the Painting that led at least one
unnamed potential bidder to express doubts about the marketability of the Painting's title …; and that
plaintiff's experts would probably say at trial that the Painting was now worth no more than $ 10,000, if
it could be sold at all …. These vague allegations of damages, clearly inadequate in light of the rule
that special damages be stated with particularity.”645

Over de precieze invulling van het vereiste kwaad opzet (malice) bestaat onduidelijkheid,
waarbij de vraag is of men daadwerkelijk kwaad opzet (actual malice) moet bewijzen dan wel
of ronduit roekeloos gedrag ook kan volstaan.646 In Gott v. Pulsifer stelde men deze vraag
voor het eerst in de context van de kunsthandel en de authenticiteitsproblematiek.
Gott was de eigenaar van een beeld dat bekend stond onder de naam de “Cardiff Giant”, genoemd naar
Cardiff N.Y., waar het eeuwenoude beeld was opgegraven. Gott voerde onderhandelingen met een
potentiële koper die voor het beeld tot $ 30.000,- wilde betalen, maar plots afhaakte ten gevolge van een
artikel in de Boston Sunday Herald dat beweerde dat de “Giant” een frauduleuze kopie was die men
voor slechts acht dollar in New Orleans had gekocht.647

Judge GRAY koos voor een ietwat ruimere invulling van het malice-vereiste, door te
overwegen:
“But, in order to constitute such malice, it is not necessary that there should be direct proof of an
intention to injure the value of the property; such an intention may be inferred by the jury from false
statements, exceeding the limits of fair and reasonable criticism, and recklessly uttered in disregard of
the rights of those who might be affected by them. Malice in uttering false statements may consist either
in a direct intention to injure another, or in a reckless disregard of his rights and of the consequences
that may result to him. […] The only definition of malice, given by the learned judge who presided at
the trial, was therefore erroneous, because it required the plaintiff to prove “a disposition wilfully and
purposely to injure the value of this statue,” as well as “wanton disregard of the interest of the owner.”
The jury, upon the evidence before them, and under the instructions given them, may have been of
opinion that the defendants' statements that the plaintiff's statue was an “ingenious humbug,” “a sell”
and “a fraud,”?? were false, reckless and unjustifiable, and had the effect of injuring the plaintiff's
property, and caused him special damage; and may have returned their verdict for the defendants solely
because they were not convinced that they intended such injury.”648

Recenter, in Travis v. Sotheby Parke Bernet, een geschil op grond van disparagement naar
aanleiding van een waardeschatting van een vermeend schilderij van Sir Joshua Reynolds
diende de rechtbank zich andermaal uit te spreken over de invulling van het vereiste van
malice.
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In de late jaren zeventig kocht Stuart Travis voor $17,000, een schilderij op een veiling georganiseerd
door de Plaza Galleries. Hij was ervan overtuigd dat het een authentieke Joshua Reynolds (1723-1792)
was. Zes maanden later besloot Travis het werk met het oog op de taksreductie te doneren aan het
Metropolitan Museum of Art in New York. Daartoe liet hij de waarde van het werk schatten. Zodoende
benadert hij Sotheby’s, dat hem tot zijn grote ontgoocheling echter moet meedelen dat het schilderij niet
van Reynolds maar van Tilly Kettle (1734-1786) was. Niettemin zou het onder die toeschrijving nog
steeds ongeveer $30,000 waard zijn. Toch is Travis daarmee niet tevreden en vordert schadevergoeding
op grond van disparagement van Sotheby’s en diens expert, Brenda Auslander. 649

De rechtbank wijst de vordering echter af, onder meer omdat Travis er niet in slaagde malice
in hoofde van de verweerder te bewijzen. De rechtbank erkende dat hiervan sprake kon zijn
wanneer de verweerder zich, zoals in de zaak Hahn v. Duveen ongevraagd inmengt in
andermans zaken.650 Daarnaast onderschreef de rechter ook de voormelde ruimere invulling
van het malice-vereiste door toe te geven dat ook verklaringen “recklessly made” daaronder
kunnen begrepen worden.651
“Now, with respect to the other cause of action of disparagement of title, I believe we can concede that
there must be at least two elements proven: one, that is a false statement was made concerning the
personal property of plaintiff; and, secondly, that there must be malice. […] It is highly questionable
whether or not a false statement was made here and […] there is no sufficient evidence to indicate that
a false statement was made by the defendants with respect to the authorship of the painting. With
respect to malice, there certainly has been no evidence of malice. […] In Hahn v. Duveen […] a case
very similar to the one here […], the court points out, quoting from “Odgers On Libel and Slander”,
page 80, “I further charge the jury whenever a man unnecessarily intermeddles with the affairs of
others with which he is wholly unconcerned, such officious interference will be deemed malicious and
he will be liable if special damages follow.” And as we know in our discussion here, the defendant did
not become involved unnecessarily. They were invited by the Metropolitan Museum of Art, with the job,
they were not voluntarily making statements which could if recklessly made be deemed to be malice. So
that we do not have malice in fact presented to us, nor do we have malice in law presented to us.
[…]”652

We brengen wat dat betreft de zaken Boule v. Hutton653 en McNally v. Yarnall654 in
herinnering, aangezien vorderingen voor defamation evenzeer het bewijs van malice
veronderstellen.
93. Bijzonder rechtsherstel in Frankrijk – Aansluitend op de analyse van de redactionele
aansprakelijkheid, wijzen we voor het Franse recht tot slot nog op enkele controversiële
evoluties op het vlak van het rechtsherstel. In een recent verleden werden de Franse hoven en
rechtbanken immers geconfronteerd met de vraag of de eigenaar van een kunstvoorwerp die
verneemt dat dit uit de catalogue raisonné wordt geweerd, de auteur daarvan in rechte kan
verplichten zijn kunstwerk alsnog in het referentiewerk op te nemen. Kan een rechterlijke
649
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uitspraak in dergelijk geval op bindende wijze de authenticiteit van dat werk vaststellen en
dringt dergelijke beslissing zich op aan de auteur van een oeuvrecatalogus? Kan de eigenaar
met andere woorden eisen dat zijn werk in de catalogus wordt opgenomen, hoewel dit ingaat
tegen de eigen overtuiging van de auteur? Deze vraagstelling kwam recent impliciet aan bod
in het vonnis van de Parijse TGI.655
Dit geschil betrof het doek “La Chemise” van Kees Van Dongen. De eigenaar had het werk enkele jaren
voordien aangekocht op een Parijse openbare verkoop. Het was voorzien van een
authenticiteitscertificaat. Toen hij enkele jaren later het plan opvatte het doek weer van de hand te doen,
nam hij hiervoor contact op met de Christie’s. Het werk zou publiek geveild worden enkele maanden
later, ware het niet dat het veilinghuis luttele weken voor de verkoop het doek terugtrekt uit de geplande
verkoop. Christie’s had immers van het Wildenstein Institute mogen vernemen dat “La Chemise” niet
zou worden opgenomen in de catalogue raisonné, die bij het onderzoekscentrum in voorbereiding was.
Onder die omstandigheden achtte Christie’s het niet mogelijk het schilderij te veilen. De toekomstige
koper van het werk zou immers in dergelijk geval onmiddellijk de vernietiging van de
koopovereenkomst vorderen. De eigenaar, die hierdoor zijn werk niet meer kon verkopen, laat in
kortgeding twee gerechtsdeskundigen aanstellen. Zij besluiten dat het werk een authentieke Van Dongen
is. Daarop dagvaardt de eigenaar het Wildenstein Institute dat het deskundigenonderzoek niet had
gecontesteerd en vordert schadevergoeding voor de weigering van het onderzoeksinstituut het werk op
te nemen in de catalogue raisonné die het voorbereidde. Hij vangt echter bot, vermits de rechtbank van
oordeel is dat er geen schade is, daar de catalogus nog niet was verschenen.

Het venijn blijkt echter in de staart te zitten waar het vonnis stelt dat het Wildenstein Institute,
behoudens nieuwe doorslaggevende argumenten, in de toekomst echter niet meer kan
voorbijgaan aan de vaststellingen van het niet gecontesteerde deskundigenonderzoek. Dat had
immers tot de authenticiteit van het schilderij besloten. Een dergelijke houding zou niet
stroken met de ambitie van de catalogue raisonné een bespreking te bieden van het gehele
oeuvre van de kunstenaar, vermits dan noodzakelijkerwijs niet geheel het oeuvre aan bod
komt. Een dergelijke houding zou bijgevolg een foutieve onzorgvuldigheid uitmaken. De
vrijheid van meningsuiting van de auteur betekent immers niet dat hij niet hoeft op te draaien
voor de fouten die hij zou begaan in de uitoefening van zijn werkzaamheden.656 Twee recente
uitspraken, naar aanleiding van de redactie van de catalogue raisonné van het oeuvre van
Modigliani door het Wildenstein Institute, lijken verder te gaan op deze ingeslagen weg door
op het belang van de betrokkenheid van de auteur bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek
te wijzen.657
Beide gevallen betreffen een werk van Modigliani, aangekocht op een publieke veiling. Telkens
verneemt de eigenaar van het Wildenstein Institute dat dit niet van plan is het werk in kwestie als
authentiek op te nemen in de catalogue raisonné die het voorbereidt. In beide gevallen beveelt de
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TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 16 september 1999, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004,
o.c., 199-200.
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son choix d’exclure telle ou telle œuvre résulte d’une négligence grave, voire intentionnelle, au mépris d’opinions émanant
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aussi partiale.” (TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 16 september 1999, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 199-200).
CA Parijs, 14e ch., sect. A, 19 januari 2000, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004,
o.c., 202; TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 17 februari 2000, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de
l'art, 2004, o.c., 202.
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rechtbank een deskundigenonderzoek dat, in tegenstelling tot de bevindingen van het Wildenstein
Institute, wel degelijk tot de authenticiteit van de werken besluit.

De TGI van Parijs merkt op, na een dergelijk deskundigenonderzoek te hebben bevolen, dat
deze maatregel slechts zinnig kan zijn, voor zover de resultaten ervan aan de auteurs van de
catalogue raisonné tegenstelbaar zijn.658 De TGI bevestigt met andere woorden zijn eerdere
rechtspraak door de auteur bij toekomstige publicaties gebonden te achten door het
authenticiteitsoordeel van de gerechtsdeskundigen. De Parijse Cour d’Appel herhaalt het
gevestigde principe dat de vrijheid van meningsuiting niet in de weg staat aan
aansprakelijkheid voor onzorgvuldig gedrag. Aangezien een aansprakelijkheidsvordering
tegen de auteur juridisch steeds mogelijk is, acht het Parijse Hof van Beroep het billijk hem
bij de gerechtelijke expertise te betrekken.659 Het had er alle schijn van dat de Franse hoven
en rechtbanken de auteurs van de catalogi konden verplichten tegen hun wil de werken op te
nemen in de catalogue raisonné, waarvan de authenticiteit op basis van een gerechtelijk
deskundigenonderzoek werd vastgesteld. Het tij lijkt echter te keren, aangezien het Hof van
Beroep van Versailles recent, naar onze mening terecht, van oordeel was dat het een rechter
niet toekomt een deskundige aan te stellen met de opdracht te beslissen of een kunstvoorwerp
moet worden opgenomen in een catalogue raissoné opgesteld, nota bene, door de titularis van
het morele recht van de kunstenaar.660 Dergelijke interventie van een gerechtelijke deskundige
geeft inderdaad ontstaan aan een paradoxale situatie, aangezien de rechtbank het oordeel van
de generalist die ze aanstelt dan hoger gaat waarderen dan het oordeel van de specialist die de
auteur van de oeuvrecatalogus is. Alleen in het zeldzame geval dat de gerechtelijke expert
werkelijk onomstotelijk kan bewijzen dat de auteur van de oeuvrecatalogus een
beoordelingsfout maakt, lijkt een dergelijke beslissing ons gerechtvaardigd en kan de rechter
bevelen dat het werk in de catalogus moet worden opgenomen. Geeft de auteur daar geen
gehoor aan, dan kan dit tot aansprakelijkheid leiden.
Is de catalogue raisonné niet meer in voorbereiding, maar werd het geschrift reeds publiek
verspreid, dan geeft dat aanleiding tot een vergelijkbare situatie. De schade heeft zich in dat
geval al onmiddellijk gemanifesteerd, zodat de rechter de auteur op grond van de regels van
de aquiliaanse aansprakelijkheid tot schadevergoeding kan veroordelen, op voorwaarde dat de
eiser erin zou slagen een fout te bewijzen. Deze schadevergoeding kan de vorm aannemen van
een geldsom. Niets staat echter de reparatie in natura in de weg, indien deze, alleen of in
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“[L]’utilité de cette mesure nécessitait que ses conclusions fussent opposables à M. Restellini et au Wildenstein Institute
[…].” (TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 17 februari 2000, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art,
2004, o.c., 202).
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combinatie met een financiële compensatie, beter de gehele schade van de gelaedeerde
vergoedt.661
Naar Belgisch recht argumenteerde men in het kader van de Brusselmanszaak662 dat
bijvoorbeeld een rechterlijk verbod tot verdere verspreiding van het schadelijke boek in
dergelijk geval tot de mogelijkheden kan behoren.663 Het moet dan wel gaan om een verbod
tot verdere verspreiding van een publicatie die reeds een zekere verspreiding heeft gekend:
met andere woorden een maatregel a posteriori. Hier treedt het Hof van Beroep het
cassatiestandpunt bij dat stelt dat: “wanneer een verspreidingsverbod wordt opgelegd
betreffende een publicatie die reeds een zekere verspreiding heeft gekend, er geen sprake is
van een door de Grondwet verboden preventieve maatregel.”664 Eens de schadelijke
oordeelsvorming in de catalogue raisonné een reële verspreiding genoot, behoort een
verspreidingsverbod, desgevallend gecombineerd met een pecuniaire schadevergoeding met
andere woorden wel tot de mogelijkheden. Ook de toevoeging van een addendum aan de
catalogue raisonné kan een oplossing zijn.665 Men mag echter niet uit het oog verliezen dat
ook dit alles afhankelijk blijft van het bewijs van een buitencontractuele fout666, wat gelet op
het hoogwetenschappelijke niveau van een oeuvrecatalogus allerminst eenvoudig is.
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Zo illustreert DEBBASCH deze regel met het voorbeeld van de combinatie van een geldelijke schadevergoeding met de
publicatie van het veroordelende vonnis. (C. DEBBASCH, H. ISAR, en X. AGOSTINELLI, Droit de la communication,
2002, o.c., 763-765; C. DEBBASCH, Droit des médias, o.c., 991-994).
Antwerpen 4 november 1999, AM 2000, 89.
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authentifier les oeuvres.” (CA Parijs, 1e ch., sect. A, 3 februari 2004, Juris-Data nr. 2004-260047).
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HOOFDSTUK III. CONCLUSIE
94. Een terugblik en een vooruitblik… – Vertrekkend van enkele filosofische
beschouwingen over het klaarblijkelijke belang van de authenticiteit voor het kunstvoorwerp,
waren wij van oordeel dat een juridische studie van de kunsthandel voorafgaandelijk stellig de
aandacht moest wijden aan deze centrale notie. Bijgevolg leek het raadzaam in het eerste deel
van dit doctoraatsonderzoek het authenticiteitsbegrip aan een analyse te onderwerpen vanuit
juridisch, kunsthistorisch en filosofisch oogpunt. In de zoektocht naar de betekenis van het
authenticiteitsbegrip richtte het eerste hoofdstuk logischerwijze eerst de aandacht op het
kunstvoorwerp zelf, als zou de authenticiteit een intrinsieke kwaliteit uitmaken van bepaalde
kunstvoorwerpen. Deze overtuiging bleken we al snel te moeten laten varen, aangezien de
analyse toeliet het authenticiteitsbegrip als een functionele, complexe en evolutieve notie te
karakteriseren. De rest van het eerste hoofdstuk was erop gericht het authenticiteitsbegrip te
onderscheiden van het originaliteitsbegrip en het uniciteitsbegrip, waarmee het in de
omgangstaal herhaaldelijk wordt verward.
Met het inzicht uit het eerste hoofdstuk dat de authenticiteit een functionele notie uitmaakt en
zodoende geen intrinsieke kwaliteit van het kunstvoorwerp is, maar afhangt van een extern en
variabel gegeven, verschoof de aandacht in het tweede hoofdstuk naar de
toeschrijvingsactiviteit. Concreet namen we de positie van de expert onder de loep en
besteedden we kort enige aandacht aan de methodologie van de toeschrijvingsactiviteit.
Afsluitend kwam de waarde van de a-commerciële expertise aan bod, die vaak de aanleiding
vormt tot authenticiteitsgeschillen in de kunsthandel. Hierbij ging de aandacht vooral uit naar
de catalogue raisonné, als meest gezaghebbende vorm van a-commerciële expertise.
Bovendien stond die benadering toe de lezer vertrouwd te maken met de opinion-defence, die
doorheen de rest van het doctoraatsonderzoek, zowel in het kooprecht, als in het
aansprakelijkheidsrecht, een constante factor zal zijn.
Gewapend met deze bagage is het mogelijk in de delen II en III de authenticiteitsproblematiek
in de kunsthandel te onderzoeken. Eerst richt dit proefschrift de aandacht op de authenticiteit
in de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper (DEEL II), om vervolgens de
verhoudingen complexer te maken door de professionele tussenpersonen in die directe
contractuele keten in te lassen (DEEL III).
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DEEL II: AUTHENTICITEIT IN DE COMMERCIËLE
VERHOUDING
--- “Après avoir fait une erreur
ou subi des contretemps, un
homme de génie sait toujours se
redresser.”667 ---

95. Situering – Het eerste deel van dit proefschrift duidde het authenticiteitsbegrip aan de
hand van een onderzoek naar de wezenskenmerken ervan. Ondanks de constante
bekommernis van de kunsthandel om de authenticiteit ontbrak merkwaardigerwijze een
precieze invulling van dit begrip. De studie bracht aan het licht dat het authenticiteitsbegrip
complex, gelaagd en evolutief is, verhelderde de troebele relatie met noties als originaliteit en
uniciteit en benadrukte het functioneel karakter van de authenticiteit. Kunstvoorwerpen zijn
immers slechts authentiek in functie van een bepaalde attributie die expliciet, dan wel
impliciet aan het kunstvoorwerp werd toegevoegd. In dat proces speelt de “expert” een
cruciale rol. Het eerste deel sloot dan ook af met een analyse van de activiteit en de
rechtspositie van die “toeschrijver”, wanneer hij zich los van elke commerciële transactie
uitspreekt over de authenticiteit van andermans kunstvoorwerp.
Dergelijke toeschrijving is evenwel pas echt relevant met het oog op de commercialisering.
Kunstvoorwerpen worden overigens doorgaans precies in dat verband van een toeschrijving
voorzien. De verkoop gebeurt immers steevast met, en in de regel precies omwille van een
bepaalde toeschrijving. We herinneren eraan dat het eenieder vrij staat zich over de
authenticiteit van een kunstvoorwerp uit te spreken en dus ook zelf de toeschrijvingsactiviteit
uit te oefenen. Dit gebeurt vaak in de eerste plaats door de partijen die rechtstreeks bij de
verhandeling van het kunstvoorwerp betrokken zijn (m.n. de verkopers). Omgekeerd is de
contractuele tegenpartij dan ook de eerste om met de vinger te worden gewezen wanneer de
toeschrijving naderhand onjuist blijkt. Inderdaad, bij inauthenticiteit keert de koper zich
spontaan tegen zijn verkoper. Immers: “Après avoir fait une erreur ou subi des contretemps,
un homme de génie sait toujours se redresser.”
Op welke juridische grondslag kan hij dat echter doen? Het kooprecht en het gemeen
contractenrecht bevatten immers een waaier aan vorderingsmogelijkheden die prima facie
allemaal aangewezen kunnen zijn wanneer een koper van kunstvoorwerpen een vergissing
maakt of het ongeluk van inauthenticiteit hem te beurt valt. Dat verklaart waarom dit
proefschrift heel het tweede deel wijdt aan de authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse
667
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verhouding tussen de koper en de verkoper, in een poging het die homme de génie wat
makkelijker te maken weer overeind te krabbelen…
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Onderdeel I. Frankrijk & België v. Engeland & New York:
Conceptuele botsing van het continentaal-Europese en AngloAmerikaanse contractsdenken

--“Un
concept
est
une
invention à laquelle rien ne
correspond exactement, mais à
laquelle
nombre
de
choses
ressemblent.”668 ---

96. Inauthenticiteit: een typevoorbeeld van verstoorde contractuele equivalentie –
Wanneer de koper van een vermeende Rubens de prijs voor een werk van de meester
betaalde, maar ten gevolge van een vergissing bij de toeschrijving in werkelijkheid “slechts”
een zeventiende-eeuws atelierstuk geleverd krijgt, komt het contractuele evenwicht tussen de
koper en de verkoper op de helling te staan. De troef van het contract bestaat er precies in dat
het elke partij toestaat iets te bekomen wat haar meer dierbaar of nuttig is dan de prestatie die
zij er zelf in ruil voor levert.669 Wanneer later één van die prestaties evenwel niet beantwoordt
aan de verwachtingen, doet het contract afbreuk aan die fundamentele vooropstelling.670 Dat
is vervelend, aangezien onevenwichtige contracten ingaan tegen het rechtvaardigheidsgevoel
dat met contracteren behoort gepaard te gaan. Elke partij geeft, doet of laat iets in ruil voor
iets beters.
97. Over de conceptuele en functionele analyse – Het recht kan met dergelijke situaties op
verschillende wijzen omgaan. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van dit eerste onderdeel de
diverse juridische concepten te onderzoeken die de rechtspraak en rechtsleer aanwendt bij
authenticiteitsproblemen in de kunsthandel van de vier jurisdicties die het voorwerp uitmaken
van deze studie. De onderzoeksfocus betreft hier niet het verhaal of de oplossingen zelf.
Voorlopig gaat de aandacht immers uitsluitend uit naar de diverse concepten en de vraag of –
en onder welke voorwaarden – zij de gedupeerde partij toestaan bij inauthenticiteit enig
rechtsherstel te bekomen. Het niveau van de rechtsbescherming (i.e. de kwaliteit van de
verschillende nationale oplossingen) maakt de onderzoeksvraag uit van het tweede onderdeel.
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Om die kwestie op gefundeerde wijze te kunnen aansnijden, behoeven cruciale continentale
en Anglo-Amerikaanse rechtsfiguren als dwaling, bedrog, mistake, misrepresentation, deceit,
leveringsplicht, vrijwaring voor verborgen gebreken, monistische conformiteitsplicht en
breach of condition/warranty eerst conceptuele verduidelijking.
98. Vier jurisdicties, twee stelsels en het tweevoudige opzet van het rechtsvergelijkend
onderzoek – Het onderzoek van de wijze waarop het recht omgaat met de verstoring van de
contractuele equivalentie is opgedeeld in twee hoofdstukken al naar gelang de
verhaalsmiddelen betrekking hebben op de gebrekkige totstandkoming, dan wel op de
gebrekkige uitvoering van de overeenkomst. Het is boeiend vast te stellen hoe het FransBelgische contractenrecht de oplossing voor de authenticiteitsproblematiek bij voorkeur lijkt
te zoeken door een beroep te doen op rechtsfiguren die betrekking hebben op de
totstandkoming van de overeenkomst (Hoofdstuk I), terwijl in het Anglo-Amerikaanse
contractsdenken de rechtsmiddelen op het vlak van de contractsuitvoering de eiser het meest
armslag bieden (Hoofdstuk II). Voor beide voormelde hoofdstukken laten de vier centrale
jurisdicties van dit doctoraatsonderzoek zich inderdaad hergroeperen tot twee stelsels. Het
Frans-Belgische recht doet in dergelijk geval immers bij voorkeur een beroep op figuren als
dwaling en bedrog in plaats van de leveringsplicht en vrijwaring voor verborgen gebreken,
terwijl de Anglo-Amerikaanse aanpak eerder staat voor breach of contract/warranty/condition
in plaats van concepten als mistake, misrepresentation/deceit.
De tweedeling tussen de Frans-Belgische zienswijze en het Anglo-Amerikaanse
contractsdenken ligt natuurlijk voor de hand, vermits we precies op zoek gaan naar het
gedeelde conceptueel kader, dat op zijn beurt exponent is van een gedeelde geschiedenis. Het
boeiende van deze oefening ligt dan ook niet alleen in de geïsoleerde analyse van de
voormelde concepten, maar bovenal in de aanscherping van de systeemkennis die de
confrontatie tussen beide benaderingswijzen van een zelfde maatschappelijk fenomeen biedt.
Zodoende wil dit onderdeel van het proefschrift boven alles een klassieke “civil law-common
law vergelijking” bieden van diverse concepten die zich, ofschoon zij gelijkenissen vertonen,
toch van elkaar onderscheiden. Dat verklaart waarom we ervoor kozen beide hoofdstukken
van dit eerste onderdeel te beëindigen met een rechtsvergelijkende synthese.671
Deze overkoepelende doelstelling neemt echter niet weg dat ook de geïsoleerde analyse van
een bepaalde rechtsfiguur op basis van het authenticiteitscontentieux waardevol kan zijn. De
verhandeling van een inauthentiek kunstwerk is immers een gedroomd voorbeeld van
verstoring van de contractuele equivalentie. De authenticiteitsproblematiek draagt in zich al
het vereiste raffinement om de diverse concepten te toetsen aan de enorme waaier van
feitelijkheden die achter de authenticiteitsnotie en de handel in onjuist toegeschreven
kunstvoorwerpen schuilgaat. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in talloze jurisdicties
geschillen omtrent de authenticiteit van verhandelde kunstvoorwerpen bepalend zijn geweest
voor de uitbouw van de voormelde juridische concepten.
Alvorens de analyse aan te vatten behoren we nog een belangrijke methodologische
verduidelijking aan te brengen met betrekking tot het onderzoek van de Anglo-Amerikaanse
zienswijze. Hoewel dit proefschrift zich van meet af aan heeft toegespitst op de staat New
671
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York als vierde stelsel, naast Engeland, Frankrijk en België, is het voor dit onderdeel mogelijk
de New Yorkse focus te verruimen tot een Amerikaanse. De reden daarvoor ligt in de eerste
plaats in de bestudeerde rechtsfiguren. Misrepresentation, mistake en breach of
contract/warranty zijn immers basisconcepten die het Engelse recht niet alleen met de staat
New York gemeen heeft, maar met alle Amerikaanse Staten, met uitzondering van Louisiana.
Bovendien staat het conceptueel karakter van de analyse die uitbreiding toe, vermits het
onderzoek zich hier uitsluitend richt op de aangewende concepten en niet op de concrete
oplossingen, die sterk gekleurd zijn door de wetgeving op het niveau van de staat New York.
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HOOFDSTUK I. BESCHERMING VAN DE WILSOVEREENSTEMMING:
EEN OVERWEGEND CONTINENTAAL-EUROPESE OPLOSSING

--- “Mon Dieu ! Le plus souvent
l’apparence déçoit.
Il ne faut pas toujours juger
sur ce qu'on voit.” 672 ---

99. Over een unieke leer van wilsgebreken en versnipperde doctrines van mistake en
misrepresentation – Continentale juristen maken doorgaans geen scherp onderscheid tussen
de contractsvorming en de (wils)gebreken in dat totstandkomingsproces. Volgens de FransBelgische zienswijze is het contract immers gebaseerd op een wilsovereenstemming. Vanuit
die optiek is het begrijpelijk dat een ongeldige of gebrekkige wilsvorming bij één van de
partijen het gehele contract op de helling zet. Hetzelfde gegeven verklaart ook waarom in het
Frans-Belgische recht alle factoren die de zuivere wilsvorming aantasten, besloten liggen in
één overkoepelende subjectgerichte theorie: de leer van de wilsgebreken. De benadering is
subjectgericht, omdat de aantasting van de zuivere wil van het contracterende subject voor elk
van de wilsgebreken het uitgangspunt vormt.673
Het Anglo-Amerikaanse contractenrecht legt historisch gezien bij de contractsvorming
veeleer de nadruk op de objectieve belofte van elke partij en de aanvaarding daarvan door de
tegenpartij, zonder daarbij uit te gaan van wat de partijen daarmee wilden bereiken. Het
gevolg daarvan is dat, wanneer het contract de partijen opzadelt met wat zij bij nader inzien
eigenlijk niet willen, het Anglo-Amerikaanse contractenrecht weinig soelaas biedt. Wat
partijen wilden is voor de totstandkoming van de overeenkomst immers van geen tel. Dat
verklaart waarom het Anglo-Amerikaanse contractenrecht zich concentreert op de vraag of de
belofte objectief gezien aan de vereisten voldoet. Anders dan de continentale leer van de
wilsgebreken gaat het Anglo-Amerikaanse contractenrecht op een versnipperde wijze om met
het probleem van de gebrekkige totstandkoming van contracten, onder meer doorheen de
doctrines van mistake en misrepresentation. Die wetenschap vormt meteen een eerste
verklaring voor de voorliefde van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht om bij
authenticiteitsgeschillen de oplossing vooral te zoeken in de regels inzake de zorgvuldige
uitvoering van het koopcontract, en veel minder in de regels inzake de gebrekkige
672
673

J.-B.P. DE MOLIÈRE, Le Tartuffe ou l’Imposteur, 1664, Acte V, Scène III.
J. CARTWRIGHT, "Defects of Consent and Security of Contract: French and English Law Compared", in P. BIRKS en A.
PRETTO (eds.), Themes in Comparative Law in Honour of B. Rudden, Oxford, University Press, 2002, (153) 156.
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totstandkoming daarvan. Wat volgt wil die argumentatie uitbouwen. Daarvoor biedt dit
proefschrift in een eerste stap een onderzoek van de geldige totstandkoming van de
koopovereenkomst via de Frans-Belgische theorie van de wilsgebreken (Afdeling 1) en de
Anglo-Amerikaanse doctrines van mistake en misrepresentation (Afdeling 2). De
rechtsvergelijkende conclusie onderbouwt de voormelde voorkeur meer uitgebreid en zet
conceptuele gelijkenissen en verschillen in de verf (Afdeling 3).

Afdeling 1. Bescherming van de wilsovereenstemming via de FransBelgische theorie van de wilsgebreken
100. Wilsgebreken: overzicht – In het Frans-Belgisch recht speelt de wil van de partijen
bij de contractsvorming een essentiële rol. Het contract wordt er beschouwd als de resultante
van de wil van minstens twee partijen (i.e. toestemming), zodat de wetgever het dan ook
noodzakelijk acht te waken over de kwaliteit van de wilsvorming en -uiting, teneinde de
finaliteit van het contract te verzekeren.674 Het contract verbindt bijgevolg slechts in zoverre
de wilsuitingen van de partijen volwaardig zijn.675 Deze bekommernis vertaalde de
Napoleontische wetgever door in het consensualistisch systeem annulatiemogelijkheden op
grond van wilsgebreken in te bouwen. Opdat een overeenkomst omtrent een kunstvoorwerp
op een geldige wijze zou tot stand komen, mag de toestemming niet zijn verkregen onder
invloed van dwaling, bedrog of geweld (artikel 1109 B.W.).676 In het bijzonder de
wilsgebreken dwaling (§ I.) en bedrog (§ II.) behoeven verdere verduidelijking gelet op het
onderwerp van deze studie. De verhandeling van onjuist toegeschreven kunstvoorwerpen
blijkt immers zowel in België als in Frankrijk een van dé toepassingsdomeinen bij uitstek te
zijn van beide rechtsfiguren.

§ I. DWALING
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J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 443; W. DE BONDT, "De wilsgebreken herbekeken. Een studie van de
wilsgebreken uitgaande van een feitelijke analyse van de wils- en toestemmingsdefecten", T.B.B.R. 1996, (369) 369 en
372.
PH. MALAURIE en L. AYNES, Obligations II - Contrats et Quasi-Contrats, in PH. MALAURIE en L. AYNES (eds.),
Cours de droit civil, VI, Parijs, Editions Cujas, 2001, 85; G. VIVIEN, "De l'erreur déterminante et substantielle", RTD civ.
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Naar Frans recht eveneens art. 1109 C.C.; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, Parijs, PUF, 2004, 269; J. GHESTIN,
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101. Dwaling: definitie – Juridisch gezien dwaalt men wanneer de wil tot contracteren
gevormd werd op basis van een vergissing677, zodat men “voor waar houdt wat vals is of als
vals beschouwt wat waar is.”678 Dwaling betreft met andere woorden een onjuiste voorstelling
van zaken bij het sluiten van de overeenkomst679: een verschil in hoofde van een contractpartij
tussen enerzijds de wijze waarop die zich een essentieel element van de overeenkomst
voorstelt, en anderzijds de realiteit daarvan.680 Wie dwaalt meent de waarheid te kennen, maar
kent haar echter niet.681
102. Dwaling: toepassingsvoorwaarden – De leer van de wilsgebreken opereert evenwel
niet op een zuiver subjectieve basis. Wil de dwaling tot contractsvernietiging aanleiding
kunnen geven, dienen immers enkele voorwaarden te zijn vervuld, teneinde niet op
lichtzinnige wijze afbreuk te doen aan de rechtszekerheid en de stabiliteit van de
overeenkomst.682 Zo voorziet artikel 1110 B.W. de nietigheidssanctie uitsluitend voor die
gevallen waarin de dwaling de zelfstandigheid van de zaak betreft (A).683 Boeiend is de
kwestie of de dwaling ook determinerend van aard moet zijn. Bepaalde auteurs wijzen er
immers op dat een wilsgebrek sowieso pas tot de nietigheid van een overeenkomst kan leiden,
indien dit wilsgebrek determinerend is voor de contractsluiting. Bijgevolg zou er enkel van
dwaling sprake kunnen zijn indien de errans zijn toestemming zonder de vergissing niet zou
hebben gegeven.684 Hoe het determinerend karakter van de dwaling zich verhoudt tot de
vereiste van zelfstandigheid komt later uitvoerig aan bod.685 Rechtspraak en doctrine vereisen
tot slot dat de dwaling verschoonbaar is (B).686
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A. SUBSTANTIËLE DWALING
103. Substantie: een problematisch begrip – Substantiële dwaling betreft het wezen van
de zaak die het voorwerp van het contract uitmaakt. Drieduizend jaar Westerse ontologie
heeft echter duidelijk gemaakt dat elke wezensbepaling allerminst voor de hand ligt.687 Ook in
het recht blijkt de definitie van de substantie van een zaak problematisch.
104. Substantie: fysico-chemische benadering – Aanvankelijk hanteerde men een
materialistische zienswijze. Parallel aan de Romeinsrechtelijke error in substantia688 zou deze
in fysico-chemische zin moeten begrepen worden en zodus de materie betreffen waaruit de
zaak werd vervaardigd.689 Treffend in dat verband is POTHIERS voorbeeld van de aankoop van
zilveren kandelaars, die helaas slechts van koper bleken. De dwaling werd substantieel geacht,
vermits ze de materie zelf betrof.690 Nietigverklaring is daarentegen uitgesloten bij de koop
van tafelwijn die op fles verzuurd was tot wijnazijn. Verzuurde wijn blijft wijn: de substantie
blijft dezelfde, de smaak is echter een wereld van verschil.691
105. Van substantie naar substantiële kwaliteiten – Deze zienswijze hield echter niet
lang stand en werd al in de negentiende eeuw bijgestuurd.692 Substantie zou niet alleen de
materiële samenstelling van het object betreffen, maar evenzeer refereren aan de substantiële
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de Code Napoléon, XXVII, Parijs, Durand, 1872, nr. 86; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 277.
ULPIANUS beschrijf het geding om de gouden armband die in werkelijkheid grotendeels van brons bleek te zijn (D.
18.1.14), terwijl JULIANUS de verzilverde tafel aanhaalt die echter voor massief werd verkocht (D. 18.1.41.1).
J.-M. TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", RTD civ. 1982, (55) 57; V.
THARREAU, L'authenticité des oeuvres d'art de l'Antiquité, onuitg., Mémoire de DEA Propriété littéraire artistique et
industrielle, Université Panthéon-Assas, 2002, 2; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 242; M.
FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 277; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Droit civil - Les
obligations, I, 2002, o.c., 136.
R.-J. POTHIER, Traité des obligations, I, Parijs, Letellier, 1805, 16. POTHIER vatte de dwaling echter Romeinsrechtelijk
op, zodat die geen wilsgebrek behelsde, maar de afwezigheid van elke wilsovereenstemming met zich meebracht. Voor een
grondige analyse van de Romeinsrechtelijke error: R. FEENSTRA, "The Dutch kantharos case and the history of error in
substantia", l.c., 849-858.
Zie verder ook: A. COLIN, H. CAPITANT, en L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, Cours élémentaire de droit civil
français, II, Parijs, Dalloz, 1959, 367; E. J. H. SCHRAGE, "Dwaling bij kunstaankopen", l.c., 15-19.
Interessant is ook: A. DURANTON, Cours de droit civil suivant le code français, IV, Brussel, Société belge de librairie,
1841, 33; C. F. VON SAVIGNY, Traité de droit romain, III, Parijs, Firmin Didot, 1845, 289 et seq.
Meer over de materialistische zienswijze, zie: M. CUMYN, La validité du contract suivant le droit strict ou l'équité: étude
historique et comparée des nullités contractuelles, in J. GHESTIN (ed.), Bibliothèque de droit privé, CCCLXXVI, Parijs,
L.G.D.J., 2002, 22-23; J.-M. TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 57; R.
DAVID, "La doctrine de l'erreur dans Pothier et son interprétation par la Common Law d'Angleterre", Etudes de droit civil
à la mémoire de Henri Capitant, Parijs, Dalloz, 1939, (145) 146-147.
Treffend in dit verband: E. GAUDEMET en H. DESBOIS, Théorie générale des obligations, Parijs, Sirey, 1965, 59; C. F.
VON SAVIGNY, Traité de droit romain, III, 1845, o.c., 294-295.
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, in H. SOLUS (ed.), Bibliothèque de droit privé, XLI, Parijs,
L.G.D.J., 1971, 25.

139

kwaliteiten ervan. Bijgevolg concentreerde de doctrine zich voortaan op de definiëring van
dergelijke “substantiële kwaliteiten”. De materiële substantie werd zodoende argeloos
ingeruild voor de substantiële kwaliteiten van de zaak693, waarbij uitsluitend de vraag restte
welk referentiekader te hanteren bij de invulling daarvan.
106. Objectieve substantiële kwaliteiten – Aanvankelijk werden die “substantiële
kwaliteiten” objectief ingevuld, als inherent aan het object.694 Volgens deze objectieve
invulling verenigt een zaak immers specifieke kwaliteiten in zich die maken dat ze behoort tot
een bepaalde soort of categorie.695 Baanbrekend binnen de objectieve zienswijze is de
invulling van AUBRY en RAU aangezien zij het substantieel karakter van de dwaling duidelijk
in verband brachten met de impact ervan op de gegeven toestemming. Een dwaling is slechts
grond tot nietigheid indien zij determinerend is.696 In dat verband refereren ze aan de
substantie/substantiële kwaliteiten van de zaak als: “non seulement les éléments matériels qui
la composent, mais encore les propriétés dont la réunion détermine sa nature spécifique et la
distingue, d’après les notions communes, des choses de toute autre espèce.”697 De substantiële
kwaliteiten en hun determinerende impact bepaalt men zodus in abstracto, op basis van de
algemene opinie van de bonus pater familias. Niettemin laten AUBRY en RAU een uitweg aan
de partijen, daar zij steeds in het contract kunnen aangeven een bepaalde (accidentele)
kwaliteit als substantieel/determinerend te beschouwen.698
107. Subjectieve substantiële kwaliteiten – In het verlengde van het werk van AUBRY en
RAU is de twintigste-eeuwse doctrine echter gaan focussen op de determinerende impact van
de substantiële kwaliteiten op de totstandkoming van de overeenkomst. Hierbij hanteert zij
een ander referentiekader, waarbij het subject van de errans de maatstaf uitmaakt, in plaats
van de objectieve typering van de essentie de zaak. Ter rechtvaardiging van dergelijke
subjectieve benadering van de substantie pleegt men zich eveneens op POTHIER te
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beroepen.699 Hij geeft immers aan dat dwaling de overeenkomst vernietigt “lorsqu’elle tombe
sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue, […]”.700
De Franse cassatierechtspraak bewandelt sinds 1913 inderdaad resoluut het pad van de
subjectieve interpretatie. Er is sprake van substantiële dwaling “wanneer ze van die aard is
dat de eiser zich zonder dwalen nooit zou hebben verbonden”.701 Ook in België kreeg
dezelfde subjectieve begripsinvulling voet aan de grond.702 Zo definieert het Belgische Hof
van Cassatie de zelfstandigheid van de zaak als “ieder element dat doorslaggevend is geweest
voor de partij om het contract aan te gaan, zodat het contract zonder dat element niet zou zijn
gesloten”.703 Kwaliteiten zijn bijgevolg substantieel in functie van hun beslissende impact op
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de wilsovereenstemming704: de substantie betreft dus niet de specifieke elementen, inherent
aan de zaak zelf, maar speelt zich als geestesgesteldheid van de errans daarbuiten af.705
108. In abstracto-invulling v. in concreto-invulling – Indien men algemeen aanneemt dat
de substantie subjectief moet worden ingevuld, als de kwaliteit die men bij het contracteren op
het oog had en waarvan men zijn toestemming liet afhangen706, rest evenwel de vraag welk
individu hierin als referentiepunt te beschouwen: de concrete contractpartij, dan wel de
abstracte bonus pater familias.707 Volgens de subjectieve in concreto zienswijze dient het
doorslaggevend karakter vanuit de persoon van de errans beoordeeld te worden door na te
gaan of de ontbrekende kwaliteit werkelijk essentieel was voor de concrete contractpartij.708
Het vereiste peilt zodoende uitsluitend naar een psychologisch element: de subjectieve
intentie van de errans ten tijde van het contracteren. Dat levert een casuïstische benadering
op. Wie de in abstracto benadering aanhangt, knoopt aan bij de lijn van AUBRY EN RAU en
zoekt aldus aansluiting bij de negentiende-eeuwse objectieve school. De in abstractoinvulling komt er immers op neer zich voor de bepaling van de substantiële kwaliteiten van
het object te beroepen op wat gemeen goed is. Op die manier verlaat men zich op wat, zo niet
alle mensen, dan toch in elk geval zij die enige notie hebben van de materie, als
determinerend beschouwen.709
Zowel in Frankrijk als in België pleegt het overgrote deel van de twintigste-eeuwse
rechtspraak en doctrine echter principieel de in concreto benadering voor te staan.710 Om deze
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keuze te motiveren refereert men steevast aan de theorie van de wilsautonomie. Dwaling
draait per slot van rekening om een foutieve inschatting van een welbepaalde contractpartij,
zodat het er in de eerste plaats precies op aankomt te achterhalen wat die welbepaalde
contractpartij zou hebben gedaan, mocht zij zich niet hebben vergist.711 In principe is er
immers sprake van een wilsgebrek telkens een foutieve beoordeling van de werkelijkheid
voor effect had dat niet een normale, maar wel de concrete contractpartij zich verbond. Deze
zuiver subjectieve benadering zou de rechter er zodoende toe verplichten uitsluitend de wil
van de errans te onderzoeken en met diens persoonlijke voorkeur rekening te houden om uit
te maken of de ontbrekende kwaliteit in diens ogen substantieel was.712
109. Kritiek op de vigerende in concreto-invulling – Het behoeft echter geen betoog dat
dergelijke concrete invulling van de subjectieve substantiële kwaliteiten het contractuele
rechtsverkeer op losse schroeven dreigt te zetten door op verregaande wijze afbreuk te doen
aan de rechtszekerheid die het contract precies wordt geacht te bieden. Een ontgoochelde
contractpartij zal immers de geldigheid van nagenoeg elke overeenkomst kunnen aanvechten,
door naderhand eenvoudigweg op te werpen dat een welbepaalde kwaliteit, die in casu
ontbreekt, in haar ogen precies determinerend was. Dat dergelijke geestestoestand zich
bovendien niet tot een rechtstreeks en tastbaar bewijs leent, kan het vrijblijvende karakter van
de contractuele verbintenis alleen maar doen toenemen. Een volwaardige dwalingsregeling
moet een delicaat evenwicht bezegelen tussen twee fundamentele waarden in het continentale
rechtsdenken: de wilsautonomie en de rechtszekerheid. De evenwichtsoefening bestaat erin te
vermijden dat de kleinste persoonlijke ontgoocheling van één van de contractpartijen zou
kunnen resulteren in de vernietigbaarheid van de overeenkomst. Artikel 1110 B.W. is niets
anders dan de rem op dergelijk ongebreideld voluntarisme door een zekere ernst te
vereisen.713 Welnu, de steeds toenemende subjectivering van het substantievereiste betekent
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in werkelijkheid niets anders dan de algehele uitholling van de beperking voorzien in artikel
1110 B.W.714
De drie wilsgebreken, opgesomd in artikel 1109 B.W., hebben immers met elkaar gemeen dat
ze zich slechts laten gevoelen wanneer bepaalde factoren een effect hebben gehad op de
wilsuiting van de contracterende partij.715 Een loutere vrees, misleiding of vergissing waarvan
vaststaat dat ze geen effect heeft gehad op wat een partij aangaf te willen, is de iure en de
facto immers irrelevant. Wanneer een contractpartij uit zichzelf, met een vol bewustzijn en
een volwaardige wil, ook de contractuele verbintenis zou aangaan waartoe men hem poogt te
dwingen, op bedrieglijke manier probeert te verleiden of waartoe een foutief inzicht hem
aanzet, kan men bezwaarlijk nog spreken van geweld, bedrog of dwaling, of meer algemeen
van wilsgebreken. Dergelijke coïnciderende factoren maken de wil niet gebrekkig, omdat ze
op de wilsvorming geen impact hebben. Men kan pas gewagen van wilsgebreken zodra ze
ermee interfereren en de wil doen afwijken van wat men echt zou willen. Zodoende zit in de
notie van wilsgebrek per definitie de idee vervat dat de impact van de dwaling, list of dwang
determinerend van aard moet zijn geweest.716 Dit is bovendien de reden waarom benadeling
strikt gezien niet als wilsgebrek kan worden beschouwd, maar slechts het resultaat is van een
bij bepaalde contracten vermoed interfereren van dergelijke factoren, wat zodus een
wilsgebrek laat veronderstellen.717 Dat het determinerende karakter van de wilsgebreken niet
alleen in de doctrine en rechtspraak718 wordt voorgehouden, maar evenzeer een wettelijke
grondslag heeft, kan ten volle blijken uit de formulering van artikel 1109 B.W., daar dit stelt
dat de toestemming niet geldig is “indien zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld is
afgeperst of door bedrog verkregen.”719 De zuiver subjectieve benadering van het
substantievereiste geeft aan het begrip zelfstandigheid van de zaak dezelfde invulling als aan
het vereiste dat de dwaling determinerend moet zijn, daar waar de zelfstandigheid van de zaak
bedoeld was als een bijkomende, beperkende voorwaarde.
Het beperkende karakter van de dwaling mocht duidelijk blijken toen het substantiebegrip nog
materialistisch of in objectieve zin werd ingevuld. In eerste instantie bleek die beperking
overdreven ingrijpend, door enkel de materie waaruit het object was samengesteld als
substantieel te beschouwen. De overstap naar de objectieve zienswijze betekende een
aanzienlijke versoepeling van het selectieve regime, zonder echter te zeer voorbij te gaan aan
de beperkende filosofie achter artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de
rechtspraak en doctrine in de twintigste eeuw het substantievereiste essentieel subjectief gaan
opvatten, werden kwaliteiten echter substantieel in functie van hun beslissende impact op de
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wilsovereenstemming.720 Zodoende werd het substantiële object van de dwaling herleid tot
het determinerend effect, wat als toepassingsvoorwaarde reeds in de notie wilsgebrek besloten
lag.721 Immers, waar artikel 1109 B.W., ingegeven door het principe van wilsautonomie,
peilde naar de impact van de dwaling op de wilsuiting, moest artikel 1110 B.W. vanuit
rechtszekerheidsimperatieven bijkomende grenzen stellen aan het object waarover men kan
dwalen. De subjectieve benadering doet zodoende afbreuk aan het delicate evenwicht tussen
de wilsautonomie en de rechtszekerheid waarvan het dwalingsregime behoort blijkt te geven.
Het beste bewijs daarvoor is de vaststelling dat de voorstanders van de subjectieve invulling
ook de noodzaak van objectivering hebben gevoeld, ter vrijwaring van de rechtszekerheid.
110. De subjectieve invulling van het substantievereiste en de noodzaak van
objectivering ter vrijwaring van de rechtszekerheid – Inderdaad, door het wegvallen van
het objectiverend effect van het substantievereiste hebben de subjectivisten het nodig geacht
via andere, bijkomende mechanismen de rechtszekerheid te moeten redden om zo het
ontspoorde toepassingsgebied van de dwaling weer vlot te trekken. Wanneer elke verkeerde
beoordeling van de errans over de kwaliteiten van de zaak die hij persoonlijk bepalend vond
aanleiding zouden geven tot vernietiging van de koopovereenkomst, ongeacht hoe verrassend
en extravagant zijn voorkeuren ook mogen zijn, schaadt dat vooral zijn medecontractant, voor
zover de voorkeuren van de errans hem ten tijde van het contracteren onbekend bleven.
Vandaar dat bij het in concreto ingevulde substantiebegrip de invoering van een bijkomende
voorwaarde die peilt naar het inzicht van de tegenpartij, soelaas moest bieden. Deze
bijkomende voorwaarde kent diverse benamingen en licht variërende gedaanten.
Achtereenvolgens staan we stil bij de zogenaamde “erreur commune”, het
“kenbaarheidsvereiste” en de “overeengekomen kwaliteiten”. Een eerste rem zou er volgens
sommigen evenwel in bestaan op dit vlak aansprakelijkheidsmechanismen een corrigerende
rol te laten spelen.
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élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 117; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a., "Overzicht van
rechtspraak (1981-1992) - Verbintenissen", l.c., 329; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974-1982) Les obligations", l.c., 57; M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, 1999, o.c., 50-51; C. PARMENTIER,
"La volonté des parties", l.c., 58-59; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht (19851992)", l.c., 1216; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence - Les obligations: les sources
(1985-1995)", l.c., 709; C. GOUX, "L’erreur, le dol et la lésion qualifiée: analyse et comparaisons", l.c., 22; B.
TILLEMAN, De totstandkoming en de kwalificatie van de koop, o.c., 147.
P. MALINVAUD, "De l'erreur sur la substance", l.c., 215; G. VIVIEN, "De l'erreur déterminante et substantielle", l.c.,
322-323; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 44.
KRUITHOF wijst immers duidelijk uit dat niet elke dwaling determinerend is. Zo zal de bijkomende dwaling geenszins
aanleiding geven tot een succesvolle annulatievordering (R. KRUITHOF, "Overzicht van Rechtspraak (1974-1980) Verbintenissen", l.c., 547).
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111. Correctie via aansprakelijkheidsmechanismen – Bepaalde auteurs verkozen
volledig voorbij te gaan aan de persoon van de tegenpartij en betrokken hem in geen enkel
opzicht bij de toepassing van de dwalingsleer. Naar hun mening staat niets eraan in de
weg de vernietiging van de overeenkomst op te dringen aan bona fide verkopers, zelfs
wanneer deze onmogelijk het determinerende karakter van bepaalde kwaliteiten voor de
koper konden vermoeden.722 Dwaling is per slot van rekening een individuele
geestestoestand van één van de partijen, zonder dat hierbij enige reciprociteit zou vereist
zijn. Aangezien een loutere vernietiging resulteert in onrechtvaardigheid, dient de schade
van de medecontractant, zoals DEMOLOMBE reeds aangaf, vergoed te worden. Hij acht
hiervoor de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels het best geschikt.723 Herhaaldelijk
werd deze schadeloosstelling ook opgehangen aan de leer van de culpa in contrahendo.724
In dergelijk geval gaat de subjectivering naar onze mening echter te ver, daar dit systeem
de errans blijft toestaan na elke ontgoocheling het contract te laten vernietigen.
Onbeperkte annulatiemogelijkheden brengen niet alleen de stabiliteit van het contractuele
verkeer in het gedrang, maar vertalen het probleem bovendien in onnodig complexe
restitutie- en schadevergoedingsdiscussies. DEMOGUE pleit er dan ook voor in dergelijke
gevallen de sanctie niet de vorm te laten aannemen van een geldelijke schadevergoeding
op grond van onrechtmatige daadsleer. Het behoud van het contract lijkt hem de gepaste
sanctie.725 Deze benadering brengt ons echter opvallend dicht bij de
verschoonbaarheidsvraag, wat verder meer uitvoerig aan bod komt.726
112. Correctie via de “erreur commune” – In navolging van HENRI CAPITANT verwijst
men naar dergelijke situatie door te stellen dat welbepaalde kwaliteiten in “de contractuele
722

723

724

725

726

C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, o.c., 100-102; C. BUFNOIR,
Propriété et contrat: théorie des modes d’acquisition des droits réels et des sources des obligations, Parijs, Rousseau,
1900, 595 en 602; F. LAURENT, Principes de droit civil, XV, 1878, o.c., 575-578; CH. BEUDANT, R. BEUDANT, en
G. LAGARDE, Cours de droit civil français, VIII, Parijs, Rousseau, 1936, 81-82; G. BAUDRY-LACANTINERIE en L.
BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil des obligations, I, 1906, o.c., 92-94; M. PLANIOL, G. RIPERT, en P.
ESMEIN, Traité pratique de droit civil français, VI, 1952, o.c., 227; E. GAUDEMET en H. DESBOIS, Théorie générale
des obligations, 1965, o.c., 60-61.
COLIN en CAPITANT gaan ook in die richting, hoewel zij het belang van de “erreur commune” in de verf hebben gezet. (A.
COLIN, H. CAPITANT, en L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, Cours élémentaire de droit civil français, II, 1959, o.c.,
372).
C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, o.c., 104-105; V. MARCADÉ,
Cours élémentaire de droit civil français, IV, 1850, o.c., 353; A. M. DEMANTE en E. COLMET DE SANTERRE, Cours
analytique de code civil, V, 1883, o.c., 19.
LAURENT daarentegen ziet wel graten in de toepassing van de buitencontractuele aansprakelijkheid in contractuele
aangelegenheden (F. LAURENT, Principes de droit civil, XV, 1878, o.c., 575-578). DE PAGE meent niettemin dat ze
buitencontractueel van aard is (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 242-245).
Voor een uitvoerige bespreking, zie: J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 132-146 en in het
bijzonder A. LEGROS, Essai d’une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contrats, Dijon, Imprimerie
Jacquot et Floret, 1900, 243 et seq.; P. ROUBIER, Essai sur la responsabilité précontractuelle, Parijs, Rousseau, 1911,
281 et seq.
G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil des obligations, I, 1906, o.c.,
94. Voor enkele kritische bedenkingen hierover, zie: M. PLANIOL, G. RIPERT, en P. ESMEIN, Traité pratique de droit
civil français, VI, 1952, o.c., 228-229; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, 1964, o.c., 545.
R. DEMOGUE, Sources des Obligations, o.c., 402-403; J. MAURY, "L'erreur sur la substance dans les contrats à titre
onéreux", Etudes de droit civil à la mémoire de Henri Capitant, Parijs, Dalloz, 1937, (491) 502; M. PLANIOL, G.
RIPERT, en P. ESMEIN, Traité pratique de droit civil français, VI, 1952, o.c., 227.
DEMOLOMBE ging eerder al in die richting in het kader van een dwaling in de persoon (C. DEMOLOMBE, Traité des
contrats ou des obligations conventionelles en général, o.c., 115).
Infra, nrs. 123-126.
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sfeer” zijn opgenomen.727 De Franstalige doctrine gewaagt van “erreur commune”.728
Deze uitdrukking is echter eerder ongelukkig geformuleerd, aangezien zij ten onrechte
kan laten vermoeden dat zowel de errans als diens medecontractant zich moeten hebben
vergist, wil er sprake zijn van vernietigbare dwaling.729 Dit is echter geenszins
noodzakelijk. De dwaling is een geestestoestand in hoofde van één van de partijen, zodat
deze zich onafhankelijk van het inzicht van de tegenpartij laat toepassen. Het is best
mogelijk dat zijn medecontractant zich evenzeer vergist, al is dat geenszins vereist,
aangezien dwaling essentieel een verkeerde overtuiging betreft in hoofde van de errans.730
De vraag naar het gedeelde karakter van de substantie onderscheidt zich echter van de
voormelde discussie of een eenzijdige dwaling volstaat. Zo refereert erreur “commune”
aan het feit dat beide partijen dezelfde kwaliteiten als substantieel beschouwden, niet aan
de gedachte dat beide partijen ook effectief zouden hebben gedwaald.731 De kennis van de
tegenpartij laat zich bijgevolg wel gevoelen bij de bepaling van de substantie. Dat mag
evenwel niet meteen blijken uit de strekking van het Franse cassatiearrest van 1913 of de
Belgische arresten van 1966 en 1967 die de subjectivering van het substantievereiste
propageren. “L’erreur doit être considérée comme portant sur la substance de la chose
727

728

729

730

731

CAPITANT spreekt van “erreur commune”. (A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, II,
Parijs, Dalloz, 1924, 282).
Zie evenwel reeds geruime tijd vóór CAPITANT: CA Douai, 22 juni 1883, Journ. des. C.-P. 1884, 73; “Qu’il appartient aux
tribunaux de rechercher quelle a été, lors du contrat, la commune intention des parties […] il n’y a pas à tenir compte de
l’espoir plus ou moins fondé qu’à pu avoir l’acheteur, à l’insu du vendeur, d’acheter une oeuvre originale.” (Trib. civ.
Troyes 18 november 1886, La Loi 12 mei 1887), CA Parijs, 28 december 1907, Gaz. Trib. 1908, 2e sem., II, 431.
Velen volgden CAPITANTs voorbeeld: J. MAURY, "L'erreur sur la substance dans les contrats à titre onéreux", l.c., 498500; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 222; C. LARROUMET, Les obligations,
le contrat, o.c., 298-299; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 280; B. STARCK, H.
ROLAND, en L. BOYER, Obligations. 2 Contrat, 1995, o.c., 186.
Deze uitdrukking werd verder ook in de Belgische doctrine overgenomen: R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a.,
"Overzicht van rechtspraak (1981-1992) - Verbintenissen", l.c., 330; A. DE BOECK, "De wilsgebreken dwaling en bedrog
vandaag - responsabilisering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting", l.c., 49; B. TILLEMAN,
"Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek", l.c., 444; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique
de jurisprudence - Les obligations: les sources (1985-1995)", l.c., 709; M. COIPEL, Eléments de théorie générale des
contrats, 1999, o.c., 52; P. HARMEL, Théorie générale de la vente. 1: Droit commun de la vente, o.c., 1354; P. VAN
OMMESLAGHE, "Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et la doctrine moderne", (noot onder Cass.
13 november 1969), R.C.J.B. 1970, (328) 355; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1968-1973) - Les
obligations", l.c., 444 en P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974-1982) - Les obligations", l.c., 58; C.
RENARD, E. VIEUJEAN en Y. HANNEQUART, La notion d’obligation, la formation des contrats et la capacité des
parties contractantes, o.c., 168; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst:
nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 104.
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 488; G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Parijs,
L.G.D.J., 1949, 81; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 161-163;
P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 110; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les
obligations, o.c., 222; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1968-1973) - Les obligations", l.c., 439; C.
GOUX, "L’erreur, le dol et la lésion qualifiée: analyse et comparaisons", l.c., 27; C. PARMENTIER, "La volonté des
parties", l.c., 65-67; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974-1982) - Les obligations", l.c., 58; M.
COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, 1999, o.c., 52.
Voor enkele scherpzinnige opmerkingen in dit verband, zie: J.-M. TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du
bien d'art, étude critique", l.c., 62-63.
G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 1949, o.c., 81; J. MAURY, "L'erreur sur la substance dans les
contrats à titre onéreux", l.c., 498-499.
Contra: L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, 1933, o.c., 38. JOSSERAND houdt er echter een heel eigen
invulling van de “erreur commune” op na, zodat zijn zienswijze in se toch niet zo verschillend is.
CA Douai, 22 juni 1883, Journ. des. C.-P. 1884, 73; CA Parijs, 29 maart 1978, Journ. des C.-P. 1978, 127, noot G.
GAULTIER; “Ces éléments permettent de retenir que l’authenticité du tableau vendu en constituait une qualité
substantielle entrée dans le champs contractuel et déterminante du consentement […].” (CA Agen, 1e ch., 22 oktober
1997, Juris-Data nr. 1997-048863).
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lorsqu’elle est de telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté.”732
Naar Belgisch recht wordt de zelfstandigheid van de zaak “ieder element dat de partij er
hoofdzakelijk toe bepaald heeft het contract aan te gaan, zodanig dat zonder dit element
het contract niet zou zijn afgesloten.”733 In beide jurisdicties vulde het Hof de substantiële
kwaliteiten aanvankelijk overduidelijk in vanuit het standpunt van één van de
contractanten. Pas gaandeweg werd de tempering doorheen de aangegeven mechanismen
consequent doorgevoerd. Het valt niettemin op hoe deze erg individuele benadering in
contrast staat met POTHIERS stelling die men met de subjectieve invulling van het
substantiebegrip in verband pleegt te brengen en waarin hij nochtans de beide
contractpartijen in dit proces een rol lijkt toe te bedelen.734
113. Variante op hetzelfde thema: correctie via het “kenbaarheidsvereiste” – Dat de
zuiver subjectieve invulling van het substantievereiste om de rechtszekerheid te vrijwaren
een zekere bewustheidstoestand in hoofde van de medecontractant vereist, komt
duidelijker tot uiting in wat men in de Nederlandstalige rechtspraak en doctrine het
“kenbaarheidsvereiste” is gaan noemen.735 Opdat voor de errans determinerende
kwaliteiten ook effectief tot dwaling in de substantie aanleiding zouden kunnen geven,
dient de medecontractant ze effectief gekend te hebben of behoorde hij ze in elk geval te
kennen.736 Het kenbaarheidsvereiste peilt zo immers naar het vermogen van de
medecontractant de kwaliteiten die voor de errans determinerend waren bij de
contractsluiting effectief te kennen. Belangrijk is in te zien dat de toepassing van de
dwalingsleer geenszins vereist dat de tegenpartij besefte dat de errans zich vergiste.737
Controversieel is de grondslag van deze kenbaarheidsvereiste, vermits ze niet voortvloeit
uit enige wettelijke bepaling. Men heeft het veelal trachten te funderen door toepassing te
maken van de vertrouwensleer.738 De draagwijdte van deze kenbaarheidsvereiste blijft
weliswaar onduidelijk.
114. Variante op hetzelfde thema: correctie via de “overeengekomen kwaliteiten” –
Vanuit dezelfde bezorgdheid om de positie van de bona fide medecontractant houden
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733
734

735

736
737

738

Cass. Fr. civ., 28 januari 1913, S. 1913, I, 487.
Cass. 3 maart 1967, Arr. Cass. 1967, 829.
“[…] lorsqu’elle tombe sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue, […]” (R.-J.
POTHIER, Traité des obligations, I, 1805, o.c., 16).
Zie ook uitdrukkelijk in die zin: L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, II, 1933, o.c., 38. JOSSERAND
gewaagt van “erreur partagée”. Daarmee bedoelt hij diegene die raakt aan de gemeenschappelijke intentie van de partijen.
Zie meer hierover: J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 185, noot 215.
M. VAN ROSSUM, "Mededelingsplichten bij totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten in Nederland en
Belgisch perspectief", in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2000, (271) 285; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst:
nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 104; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a., "Overzicht van
rechtspraak (1981-1992) - Verbintenissen", l.c., 330; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming
van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en sancties, 2000, o.c., 231; B. TILLEMAN, De totstandkoming en de
kwalificatie van de koop, o.c., 148; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 47.
Cass. 24 september 2007 (www.cass.be).
B. TILLEMAN, De totstandkoming en de kwalificatie van de koop, o.c., 148; J.-M. TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur,
l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 62.
W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in W. VAN GERVEN (ed.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, StoryScientia, 1987, 210; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding
en overmacht, 1987, o.c., 104.
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bepaalde auteurs voor dat de dwaling slechts de nietigheid van het contract zou kunnen
rechtvaardigen voor zover zij een kwaliteit betreft die de partijen tot een essentieel
element van hun overeenkomst hadden verheven. Doorslaggevend in hun beoordeling is
bijgevolg de interpretatie van de gemeenschappelijke intentie van de partijen.739 Enkele
auteurs verkiezen dan ook te spreken van dwaling over overeengekomen kwaliteiten
(“qualités convenues”).740 Volgens deze theorie zou de overeenkomst dus niet
vernietigbaar zijn indien de dwaling een kwaliteit betrof die niet, hetzij uitdrukkelijk,
hetzij stilzwijgend was overeengekomen. Ook deze formulering is echter bron van
misverstanden daar ze er volgens andere auteurs strikt genomen op neerkomt het
toepassingsgebied van de dwaling op te heffen of op zijn minst sterk te marginaliseren.741
Wanneer men vereist dat het ontbreken van een bepaalde kwaliteit slechts tot de nietigheid aanleiding
kan geven voor zover die kwaliteit uitdrukkelijk zou zijn overeengekomen, refereert dit niet zozeer aan
een wilsgebrek, maar eerder aan een contractuele wanprestatie, zo betogen die auteurs. Deze wordt niet
gesanctioneerd door de nietigheid van de overeenkomst, maar door de ontbinding ervan op grond van
contractuele wanprestatie. De partijen zouden zich in dat geval immers niet vergist hebben over de zaak
die het voorwerp uitmaakt van het contract. Het voorwerp is immers duidelijk bepaald, zodat een
tekortkoming zich kan vertalen in contractuele aansprakelijkheid. Dwaling daarentegen zou een zekere
vaagheid vereisen.
Verderop zal blijken dat deze zienswijze getuigt van een opvallend parallellisme met de AngloAmerikaanse invulling van de figuur van mistake. Common mistake wordt immers opgevat als een soort
last-ditch rechtsmiddel, dat slechts van toepassing is voor zover op basis van de conditions of de
representations het risico van vergissingen niet bij één van de partijen was komen te liggen. Mistake
veronderstelt op die manier een zelfde vaagheid.742
De aanwending van de dwalingsvordering in de gevallen waarin strikt genomen een contractuele
wanprestatie voorligt, leidt tot inconsequenties op het vlak van het bewijsrecht. Het te leveren bewijs
dreigt zo immers te verschuiven van de draagwijdte van een rechtshandeling (een contractuele
tekortkoming) naar het bestaan van een rechtsfeit (een determinerende vergissing). Dat heeft tot gevolg
dat de substantiële dwaling met alle middelen rechts zou kunnen worden bewezen, terwijl men bij het
bewijs van de overeengekomen substantiële kwaliteit gebonden is aan de regeling voorzien in het
B.W.743
De verhouding tussen de vernietigingsvordering krachtens substantiële dwaling en de
ontbindingsvordering wegens contractuele wanprestatie komt in hoofdstuk II nog uitvoerig aan bod.744
In dit bestek benaderen we de kwestie vanuit de dwaling en richten we ons zodoende niet zozeer op de
vraag of in geval van overeengekomen kwaliteiten de annulatievordering tot de mogelijkheden behoort,
als wel op de kwestie of ze tot dergelijke gevallen beperkt blijft.

In weerwil van deze bezwaren stelt men niettemin vast dat de Frans-Belgische rechtspraak
zich bij dwalingsvorderingen herhaaldelijk heeft verlaten op kwaliteiten die de partijen
uitdrukkelijk leken te hebben afgesproken door ze op te nemen in de contractuele
omschrijving van het object of in de begeleidende documenten. Bijgevolg lijken expliciete
afspraken in de praktijk geenszins de dwalingsvordering te beletten. Discrepantie tussen
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Voor een keurige analyse, zie: J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 185 et seq.
G. MARTY en P. RAYNAUD, Les sources, o.c., 140; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 287-288; F.
TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 222.
C. BUFNOIR, Propriété et contrat: théorie des modes d’acquisition des droits réels et des sources des obligations, 1900,
o.c., 599 et seq.; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 101-102; J. LIMPENS, La vente en droit belge,
Brussel, Bruylant, 1960, 73; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 1972, 86 en 203.
Infra, nr. 146.
P. MALINVAUD, "De l'erreur sur la substance", l.c., 216.
Infra, nr. 213 et seq.
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de realiteit en haar contractuele omschrijving resulteerde immers al herhaaldelijk in de
vernietiging van de litigieuze overeenkomst.745
Anderzijds beperkt de substantiële dwaling zich geenszins tot de gevallen waarin de
verwachte kwaliteit tussen de partijen uitdrukkelijk werd overeengekomen.746 Veelal
ontstaan de geschillen precies wanneer de partijen niets uitdrukkelijk hadden afgesproken.
In dergelijke gevallen passen de hoven en rechtbanken evenzeer de dwalingsleer toe,
waarbij de aandacht dan uitgaat naar de vraag of de voor de errans determinerende
kwaliteit voor de tegenpartij kenbaar was en zodoende zelfs stilzwijgend zou zijn
overeengekomen. Men leidt dus het gedeelde begrip van wat in casu als substantie van de
zaak moet worden beschouwd af uit de feitelijke context waarin gecontracteerd werd. Die
feiten laten immers toe te vermoeden wat de wil van de errans moet zijn geweest en het
besef van zijn tegenpartij. Op die manier vertalen de hoven en rechtbanken bepaalde
feitelijke omstandigheden in een vermoede stilzwijgende afspraak over de invulling van
de substantiële kwaliteiten.747 Het betreft in de eerste plaats de betaalde prijs, de
hoedanigheid van de contractpartijen, hun beroepsactiviteiten en reputatie, de uiterlijke
schijn en presentatie van het voorwerp of zelfs de houding van de partijen voor en na
afloop van het afsluiten van de overeenkomst.748
Door uit te gaan van vermoedens, gebaseerd op de feitelijke context, peilt men ons inziens
eerder naar de (vermoede) kennis in hoofde van de tegenpartij van het belang dat de
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Cass. Fr. 1e civ., 26 mei 1965, Bull. civ., I, 256, nr. 347 (“Mais attendu que les premiers juges, dont la cour d'appel adopte
les motifs, enoncent que si, en delivrant à Chiapetta le certificat susvisé, dame Jolivot ne lui a pas garanti personnellement
l'authenticité du tableau, en y précisant qu'il avait été offert garanti authentique et ces deux mots étant soulignés, elle a
par la meme reconnu que ledit Chiapetta avait voulu acquérir une oeuvre authentique de Monticelli.”); Cass. Fr. 1e civ., 16
oktober 1979, Gaz. Pal. 1980, I, somm. 60; Cass. Fr. 3e civ., 23 februari 1982, Gaz. Pal. 1982, II, panor., 219; CA Paris, 1e
ch., sect. B., 25 februari 1994, D. 1994, somm. 233, noot O. TOURNAFOND; Brussel 29 januari 1987, J.L.M.B. 1987,
420, noot J.H.
Enkele voorbeelden uit België: Kh. Brussel 24 juni 1975, B.R.H. 1976, 131; Kh. Brussel 23 januari 1914, J.C.B. 1914,
113; Rb. Brussel 2 december 1873, Pas. 1874, III, 100.
G. MARTY en P. RAYNAUD, Les sources, o.c., 140; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les
obligations, o.c., 222; C. PARMENTIER, "La volonté des parties", l.c., 66; M. PLANIOL, G. RIPERT, en P. ESMEIN,
Traité pratique de droit civil français, VI, 1952, o.c., 209-211; J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 490.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 212 et seq.; F. DURETROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 264-266.
Contra: P. MALINVAUD, "De l'erreur sur la substance", l.c., 216. MALINVAUD lijkt op basis van de rechtspraak te
besluiten dat deze aanwijzingen niet zonder meer zouden volstaan.
Enkele voorbeelden waarin de betaalde prijs als aanwijzing kon dienen: Cass. Fr. 1e civ, 26 mei 1965, Bull. civ. I, nr. 347;
Cass. Fr. 1e civ., 26 januari 1972, D. 1972, jur., 517; Cass. Fr. com., 20 oktober 1970, JCP 1971, II, jur. 16916, noot J.
GHESTIN. Deze auteur merkt in zijn noot immers op dat de koper “n’établissait nullement que les tableaux lui aient été
présentés comme des oeuvres authentiques, ce qui se trouvait confirmé par le prix.”; Kh. Brussel 26 februari 1926, Pas.
1926, III, 177.
Voor vele oude voorbeelden, zie: M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets
d'art, o.c., 215-226.
Enkele voorbeelden waarin de schijn van het voorwerp of de professionaliteit van de contractpartijen in aanmerking
werden genomen: CA Rennes, 17 juni 1929, Gaz. Pal. 1929, II, 396; CA Bordeau 17 maart 1910, Le Droit 9 november
1910; Kh. Brussel 22 juni 1934, Pas. 1935, III, 167; Kh. Brussel 23 januari 1914, J.C.B. 1914, 113.
Voor vele oude voorbeelden zie: M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art,
o.c., 226-240.
Voor voorbeelden gebaseerd op het gedrag van de partijen vóór en na afsluiten van de koopovereenkomst, zie: M.
FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 241-256.
Een matige prijs en het onbenut laten van de mogelijkheid de goederen op hun kwaliteit te onderzoeken zou er dan weer op
kunnen wijzen dat bepaalde kwaliteiten niet als substantieel mochten worden beschouwd voor de errans. Kh. Brussel 22
juni 1934, Pas. 1935, III, 167.
Zie voor talrijke voorbeelden: M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art,
o.c., 257-280.
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errans hechtte aan bepaalde kwaliteiten, dan dat dit het bestaan van een overeenkomst
daarover zou laten veronderstellen. Het lijkt ons daarom meer aangewezen niet van
overeengekomen kwaliteiten (“qualités convenues”) te spreken, maar door de tegenpartij
gekende of erkende kwaliteiten (“qualités connues”).749
115. Recente variante: VIVIENs contractuele invulling van de substantie – Daarbij
aansluitend maar enigszins bijzonder is de zienswijze van VIVIEN die in een poging om de
rechtszekerheid te redden een eigen invulling geeft aan het substantievereiste. Hij drijft de
voormelde analyse in termen van “overeengekomen kwaliteiten” (die we al grotendeels
terugvonden bij JOSSERAND750, GHESTIN751 en BAUDRY-LACANTINERIE752) door, maar
onderscheidt zich door zijn ambitie op een meer wetsconforme manier tot gelijkwaardige
resultaten te komen.
Ook VIVIEN vertrekt van de voormelde spraakverwarring tussen determinerende en substantiële
dwaling. Vervolgens kiest hij ervoor de substantiële kwaliteiten niet subjectief of objectief in te vullen,
maar wel contractueel. Volgens hem wordt de substantie van de zaak bepaald in het contract, door de
contractspartijen. Zodra zij een bepaalde kwaliteit in het contract hebben opgenomen, is de dwaling
erover substantieel. Via deze theorie poogt hij tot gelijkaardige objectivering te komen, zonder evenwel
een beroep te moeten doen op lapmiddelen als het “kenbaarheidsvereiste” of de “erreur commune”,
teneinde ook na zuiver subjectieve invulling van de substantie de rechtszekerheid te kunnen redden.
Anders dan deze door de rechtspraak en doctrine uitgewerkte figuren zou een contractuele invulling van
de substantievereiste volgens VIVIEN een meer plausibele grondslag kunnen vinden in artikel 1110.753 In
die zin dient men ook de opmerkingen van CORNELIS te begrijpen die er reeds op wees hoe de
technieken die door de doctrine werden ontwikkeld om op het uitgeholde dwalingsbegrip weer enige
greep te krijgen, geen steun kunnen vinden in het Burgerlijk Wetboek.754

116. Conclusie en kritiek op de verdoken objectiveringstechnieken – Ondanks de erg
eenzijdige strekking van de Franse en Belgische beginselarresten moet de algemene idee
inmiddels toch duidelijk zijn: het is bijzonder moeilijk verdedigbaar het voortbestaan van een
overeenkomst, die per definitie de resultante is van de wil van minstens twee
(contracts)partijen, uitsluitend te laten afhangen van de innerlijke overtuiging van slechts één
van hen.755 Wanneer de zuiver subjectieve invulling van de substantievereiste de rechtspraak
en doctrine er kennelijk toe noopte ongebreidelde nietigverklaringen voor louter persoonlijke
motieven een halt toe te roepen, heeft zij er onzes inziens terecht voor gekozen zulks te
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J. MAURY, "L'erreur sur la substance dans les contrats à titre onéreux", l.c., 491 et seq. en 499; G. MARTY en P.
RAYNAUD, Les sources, o.c., 140-141; C. DEMOLOMBE, Traité des contrats ou des obligations conventionelles en
général, o.c., 104-105.
“Le tribunal ne retient que l’erreur convenue, c’est à dire celle qui avait pénétré ou qui avait dû pénétrer dans la
convention, l’erreur ex pacto, celle qui intéresse la commune intention des parties.” (L. JOSSERAND, Cours de droit civil
positif français, II, 1933, o.c., 38; L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, Parijs, Dalloz,
1928, 83).
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 190 et seq.
“Aux yeux des tribunaux, l’erreur sur la substance n’est une cause de nullité que lorsque l’élément sur lequel elle porte a
été prise en considération par les deux parties contractantes.”(G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traité
théorique et pratique de droit civil des obligations, I, 1906, o.c., 95).
G. VIVIEN, "De l'erreur déterminante et substantielle", l.c., 328 et seq. Hierover verder meer (infra, nr. 116).
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 47-48.
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 489; G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 1949, o.c., 81;
J. MAURY, "L'erreur sur la substance dans les contrats à titre onéreux", l.c., 498-499.
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realiseren door de annulatie te weigeren, veeleer dan deze te vertalen in een
schadeloosstelling op grond van (buitencontractuele) aansprakelijkheid.
Toch kan men niet anders dan opmerken dat subjectieve invulling van de substantiële
kwaliteiten, wil zij iets bijdragen, objectiverend moet werken. De toepassing van de dwaling
is immers al afhankelijk van het vereiste dat de vergissing voor de errans persoonlijk
determinerend was bij het contracteren.756 Zoals voor alle wilsgebreken, moet het
determinerend karakter in concreto worden beoordeeld. De vraag is immers of de vergissing,
het bedrog of de dwang de eiser in kwestie ertoe bracht de overeenkomst te sluiten. Aangezien
de errans zelf het bewijs van het determinerend karakter moet leveren, is een in concretobeoordeling perfect mogelijk. Het gaat tenslotte om het bewijs van een persoonlijke
geestesgesteldheid.757 Wie daarentegen een bepaald bewustzijn bij zijn tegenpartij wil
bewijzen, is noodzakelijkerwijze aangewezen op een zekere veralgemening of objectivering.
Een benadering in abstracto dringt zich in die gevallen eenvoudigweg op.
Het substantievereiste wil in wezen objectiverend werken door na te gaan of de vergissing die
voor de errans persoonlijk determinerend was, objectief gezien ook voldoende ernstig was om
een zo verregaande sanctie als de vernietiging van de overeenkomst te rechtvaardigen.758 Het
substantievereiste wil dus nagaan of wat voor de errans in concreto determinerend was, ook
door zijn tegenpartij zo kon worden begrepen. Hier dient de errans een zeker bewustzijn bij
zijn tegenpartij te bewijzen, zodat hij noodzakelijkerwijze aangewezen is op een benadering
in abstracto van het subjectief ingevulde substantievereiste.759 De facto beroept hij zich
immers op veronderstellingen van wat een normale tegenpartij logischerwijze substantieel
moet hebben geoordeeld, rekening houdend met de aard van het voorwerp, de
omstandigheden en de bij de contractsluiting geboden informatie.760
Hoewel de meerderheid van de Frans-Belgische rechtsleer wel gewonnen blijkt voor de in
concreto-invulling van de substantiële kwaliteiten, verduidelijkte dit proefschrift zo-even dat
nagenoeg al deze auteurs het ter vrijwaring van de rechtszekerheid niettemin nodig vonden,
hetzij onder de vorm van het kenbaarheidsvereiste, hetzij via de figuur van de erreur
commune of de qualité convenue een bepaalde kennis of minstens een bewustzijn bij de
tegenpartij te vereisen. Naar onze mening wordt de in concreto-invulling op die manier
uitsluitend naar de letter beleden, aangezien via deze figuren de in concreto-invulling in de
praktijk tot een in abstracto-benadering verwordt. In plaats van een beroep de doen op deze
zuiver jurisprudentiële figuren lijkt het ons meer aangewezen weer gewoon aansluiting te
zoeken bij de tekst van artikel 1110 B.W. en het substantievereiste in het licht daarvan
opnieuw een subjectieve, zij het abstracte inhoud te geven. Op die manier kan artikel 1110
B.W. zijn beperkende rol opnieuw waarnemen. Substantieel is dan immers wat determinerend
is, niet voor de errans (want die vereiste ligt al besloten in de notie “wilsgebrek”), maar wel
voor de tegenpartij. Voor het bewijs van andermans geestesgesteldheid, dringt een in
abstracto-benadering zich op.
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P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 97; G. VIVIEN, "De l'erreur déterminante et substantielle", l.c., 309.
G. VIVIEN, "De l'erreur déterminante et substantielle", l.c., 312.
P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 97.
Hoewel voorstander van de in concreto-invulling kan LEQUETTE DE KERVENOÄEL niet anders dan de voordelen van de in
abstracto-invulling op dit vlak onderkennen (S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c.,
281).
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 492.
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Het enige belangrijke en praktische gevolg van de keuze voor een subjectieve in abstractobenadering van de substantie ligt op het vlak van de bewijsvoering, aangezien zij het mogelijk
maakt het substantievereiste op basis van feitelijke vermoedens te benaderen. Heeft de
dwaling betrekking op een kwaliteit die, gelet op de omstandigheden, in de ogen van de
maatschappij determinerend is, dan wordt zij vermoed dat ook te zijn voor de tegenpartij.
Deze laatste kan dan desgevallend bezwaar maken en het vermoeden weerleggen door te
wijzen op particuliere feitelijke omstandigheden die hem de situatie anders deden inschatten.
Toont de errans anderzijds aan op determinerende wijze te hebben gedwaald over kwaliteiten
die voor de gemeenschap normaal niet beslissend zijn, dan dient hij bovendien te bewijzen dat
zijn tegenpartij op basis van de geboden informatie en de strekking van het contract zijn ware
voorkeur daadwerkelijk kende of tenminste behoorde te kennen.761
We merken op dat de hier verdedigde zienswijze nauw aansluit bij wat VIVIEN enerzijds en
FLOUR, AUBERT en SAVAUX anderzijds al voorhielden. De eerste herstelt 1110 B.W. ten volle
in zijn beperkende functie door te stellen:
“il faut d’abord se demander s’il y a eu erreur déterminante du consentement, in concreto, quelle
qu’elle soit, pour ensuite regarder si cette erreur porte sur la substance conventionnelle ou appréciée in
abstracto.”762

Ook FABRE-MAGNAN lijkt het onderscheid te maken tussen de determinerende en de
substantiële dwaling.763 FLOUR, AUBERT en SAVAUX tonen zich nog wat meer pragmatisch,
maar maken minder scherp het onderscheid tussen het determinerende en het substantiële
aspect van de dwaling, doordat ze conceptueel redeneren op basis van de theorie van de
“erreur commune”. Niettemin komt hun redenering erop neer dat ze op basis van een zelfde
vermoeden tegelijk besluiten of een bepaalde kwaliteit voor de errans determinerend was en
gekend door zijn tegenpartij.764
Tot slot wijzen wij op de parallel met wat AUBRY en RAU in de negentiende eeuw al
verdedigden. Zij waren de eersten om het substantieel karakter van de dwaling duidelijk in
verband te brengen met de impact ervan op de gegeven toestemming, doch bepaalden de
substantiële kwaliteiten en hun determinerende impact in abstracto, op basis van de algemene
opinie van de bonus pater familias. Ze lieten niettemin een uitweg aan de partijen, daar die
steeds
konden
aangeven
bepaalde
(accidentele)
kwaliteiten
toch
als
substantieel/determinerend te beschouwen.765 In dat verband vinden wij steun bij DURETROBERT die terecht schrijft:
“La vérité est que l’on a assisté à une évolution jurisprudentielle. Et que, désormais, la situation paraît
être celle que préconisait Philippe Malinvaud dans une chronique parue en 1972, c’est-à-dire la
combinaison de la conception objective et de la conception subjective.”766
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In dezelfde zin: J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 162; G.
VIVIEN, "De l'erreur déterminante et substantielle", l.c., 336.
G. VIVIEN, "De l'erreur déterminante et substantielle", l.c., 336.
M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 296.
J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 161-162.
“[…] elle ne vicie point le contrat, à moins que les parties, ayant traité en vue d’une pareille qualité, indiquée ou précisée,
elle ne soit devenue une condition de la convention.” (C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français d’après la
méthode de Zachariae, IV, 1902, o.c., 492).
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 256.
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Inderdaad, MALINVAUD pleitte er in de zeventiger jaren al voor meer aansluiting te zoeken bij
deze negentiende-eeuwse objectieve stroming die naast een mogelijke conventionele invulling
van de substantie (“substance par artifice”), vóór alles aan de zaak inherente kwaliteiten
onderscheiden wil die voor een normale contractpartij in de regel determinerend mogen
worden geacht en dus de zelfstandigheid van de zaak uitmaken (substance par nature).767
Voor een goed begrip merken we op dat de mogelijkheid om via bijzondere clausules of extra
informatie aan te geven wat werkelijk determinerend is, niet per definitie voor de in concretobeoordeling pleit, aangezien van een normaal zorgvuldige contractpartij mag worden
verwacht dat die bij het contracteren rekening houdt met die elementen.
117. De rol van contractuele clausules bij de bepaling van de substantie – Meteen
wordt de rol van contractuele clausules bij de bepaling van de substantie duidelijk. Zo kan
men in het bestaan van garantieclausules een bevestiging lezen van het substantieel karakter
van de gegarandeerde kwaliteit. Vaak zal de medecontractant daarentegen door een clausule
precies aangeven dat hij bepaalde kwaliteiten van het voorwerp helemaal niet wenst te
verzekeren.768 We onderzoeken elk van beide varianten meer in detail.
i) GARANTIES ALS AANWIJZING VOOR SUBSTANTIEEL KARAKTER - De gemeenschappelijke
intentie van de partijen een bepaalde kwaliteit als substantieel te beschouwen mag blijken
uit het feit dat de tegenpartij de realiteit ervan uitdrukkelijk garandeerde.769 Een verkoper
geeft garanties (als verkoopsargument) voor kwaliteiten die hij belangrijk oordeelt en
waarvan hij meent dat ze de tegenpartij kunnen overtuigen te contracteren. Deze gedachte
toont onmiddellijk aan dat het geven van een garantie per definitie betekent dat het
determinerende karakter van de ontbrekende kwaliteit voor de errans hem kenbaar was.
Het opzet van de garantie was immers precies de tegenpartij te overhalen tot contracteren.
De contractuele garantie heeft zodoende voor effect dat ze het substantieel karakter van
een kwaliteit vastlegt om zo nadien het te leveren bewijs bij eventuele
annulatievorderingen te vergemakkelijken.770
In het verleden dreven bepaalde auteurs deze analyse helaas nog een stap verder, door voor te houden
dat enkel kwaliteiten die door de tegenpartij uitdrukkelijk gegarandeerd werden substantieel zouden
kunnen zijn.771 Substantiële kwaliteiten zouden met andere woorden gegarandeerde kwaliteiten zijn.772
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P. MALINVAUD, "De l'erreur sur la substance", l.c., 218.
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 195.
G. MARTY en P. RAYNAUD, Les sources, o.c., 142; J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c.,
199-202; M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 148-151; M.
FONTAINE, "Les aspects juridiques de la commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 405.
Voorbeelden zie in het bijzonder: J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 200; M. FOURNIER,
De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 157 et seq.; J.-M. TRIGEAUD, "L'erreur de
l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 78.
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 497; M. DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij
de aankoop van kunstvoorwerpen", l.c., 42.
Zie daarover: M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 147-148; J.M. TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 66-67; M. FONTAINE, "Les
aspects juridiques de la commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 405; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst
en antiek", l.c., 98-99; M. VON KUEGELGEN, "La responsabilité des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 317,
voetnoot 46.
In Frankrijk: Trib. civ. Seine 3 maart 1895, Gaz. Pal. 1895, II, 337; CA Parijs 17 juni 1813, D.R. v° vente, nr. 123. In
België: Kh. Ieper 8 januari 1913, J.C.Fl. 1913, nr. 4042, noot J.N.; Brussel 8 november 1856, Pas. 1857, II, 133.
Gaan ook aanzienlijk in die richting: Brussel 26 januari 1855, Pas. 1856, II, 49; Kh. Antwerpen 7 juli 1905, J.P.A. 1905, I,
283; Rb. Antwerpen 1 juni 1872, B.J. 1873, 1501.
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Dergelijke redenering onderwerpt de toepassing van de dwalingsregeling echter zonder enige wettelijke
grondslag aan een formalisme. Aldus verwart men de materieelrechtelijke toepassingsvoorwaarden van
de dwalingsfiguur met het bewijs ervan.773 Wanneer de kwaliteit in casu niet werd gegarandeerd, vormt
zulks evenwel slechts een aanwijzing om te besluiten dat ze door de partijen niet
substantieel/determinerend werd geacht, maar niet het afdoende bewijs daarvan.774 Bepalend bij de
dwaling is immers het determinerend karakter zowel voor de errans als de tegenpartij. Het besluit dat de
dwaling over niet-gegarandeerde kwaliteiten per definitie niet substantieel is, doet afbreuk aan deze
tweevoudige regel door deze aanwijzing ten onrechte tot een bijkomende formele
toepassingsvoorwaarde te verheffen.

ii) NIET-GARANTIECLAUSULES SLUITEN DWALING UIT – Conventionele clausules kunnen
evenwel ook de vorm aannemen van een niet-garantie beding en op die manier de bepaling
van de substantie van de zaak beïnvloeden. Dergelijke niet-garantieclausules drukken
juridisch gezien een twijfel uit over de kwaliteit van het object.775 Zo ontkennen ze de
authenticiteit van het voorwerp niet, maar wijzen de medecontractant erop zelf in
onzekerheid te verkeren, zodat ze hierover geen uitsluitsel kunnen of willen geven. Op die
manier wordt onzekerheid in het contractuele veld opgenomen: de substantiële kwaliteit
verwordt tot een kans. Deze kan goed uitdraaien, maar evenzeer nadelig. In beide gevallen
is de dwaling echter niet meer mogelijk, vermits het niet-garantiebeding duidelijk een
onzeker resultaat vooropstelde. Wie ondanks die onzekerheid alsnog beslist het contract
aan te gaan, dwaalt niet, aangezien de realiteit van de verhoopte kwaliteit niet
determinerend kan zijn geweest bij de totstandkoming van de wil.776 Men wist immers dat
men op dat vlak een risico nam: wie twijfelt, dwaalt niet.777 De rechter kan dan volstaan
met de vaststelling dat een niet-garantiebeding in de overeenkomst werd opgenomen om
zo simpelweg de annulatievordering af te wijzen.778 Gelet op hun impact, ligt het voor de
hand dergelijke niet-garantieclausules uitdrukkelijk en in heldere bewoordingen te
stipuleren, zodat het bewijs ervan makkelijk kan worden geleverd. In principe staat echter
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J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 204; J.-M. TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur,
l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 66.
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o.c., 248; DIRIX spreekt overigens van pacta de non petendo (bedingen om niet te betwisten). Zie: E. DIRIX, "Dwaling en
bedrog bij koop van kunst en antiek", l.c., 96-97 en 103.
Brussel 14 september 2005, J.T. 2006, afl. 6212, 95; Brussel (16e aanvullende kamer) 20 juni 2007, (Blanpain/Platteau &
S.A. Hotel des Ventes Horta) R.G. nr. 2005/AR/3334, onuitg.; Kh. Brussel 20 december 1954, J.C.B. 1955, 247; Kh.
Brussel 13 september 1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT; Brussel 19 februari 1965, J.T. 1966, 12; Brussel 28
oktober 1933, Pand. Pér. 1934, 13; Kh. Brussel 6 juli 1931, J.C.B. 1931, 126; Brussel 17 april 1935, J.C.B. 1935, 283; Kh.
Brussel 6 februari 1947, J.C.B. 1948, 90; Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33; Brussel 12 december 1888, Pas.
1889, II, 390.
In Frankrijk: Cass. Fr. com. 6 januari 1987, RTD.civ. 1987, 742, noot J. MESTRE; Cass. Fr. Ch. Req., 21 januari 1935, S.
1935, I. 179; Cass. Fr. Ch. Req., 13 januari 1864, D. 1864, I, 162; CA Agen, 30 april 1884, D. 1887, I, 105; Trib. civ.
Sedan, 31 mei 1887, Journ. des C.-P. 1888, 110.
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niets in de weg aan louter mondelinge bedingen, al zullen de bewijsproblemen vaak niet te
overzien zijn.779
In beide gevallen stellen we vast hoe een contractuele garantieregeling een impact heeft op
het welslagen van een annulatievordering, hoewel beide systemen in se niets met elkaar te
maken hebben. De garantieregeling betreft strikt genomen de uitvoering van de
koopovereenkomst, aangezien ze het verhaal op grond van de verborgen gebreken-regeling en
de leveringsplicht moet vergemakkelijken. Vermits garantieclausules eveneens toestaan de
wil van de partijen te interpreteren, lenen zij zich ook tot de gevallen waarin de
totstandkoming van de overeenkomst ter discussie staat. Omgekeerd sluiten nietgarantieclausules het determinerend karakter van bepaalde kwaliteiten uit, vermits ze de
overeenkomst op dat vlak aleatoir maken.780 Het is evenwel belangrijk te begrijpen dat ze niet
elke substantiële dwaling uitsluiten. Uitsluitend de geviseerde kwaliteiten wordt hun
determinerend en substantieel karakter ontnomen door onzekerheid in te bouwen.781
118. Authenticiteit: pleidooi ten behoeve van een vermoeden van substantialiteit – Uit
onvrede met het al te ver doorgedreven subjectivisme bij de invulling van de substantie brak
MALINVAUD al in het begin van de zeventiger jaren een lans voor de terugkeer naar een meer
objectieve benadering. Hij stelde immers vast dat de in concreto-invulling van het
determinerend karakter van de substantiële kwaliteiten de rechter er doorgaans toe bracht de
vordering van de errans quasi-automatisch af te wijzen, vermits hij slechts zelden het
substantieel karakter van de authenticiteit voor bewezen hield. Die bewijsvoering bleek
inderdaad vaak “une barrière quasi infranchissable”.782 Deze vaststelling bracht MALINVAUD
ertoe de authenticiteit van een kunstvoorwerp automatisch als de substantie te aanvaarden.
Immers, zo merkt hij op:
“Comment surtout peut-on douter que l’authenticité ou l’ancienneté soit de la substance de l’oeuvre
d’art? […] Prenons l’exemple d’un tableau. Chacun sait que l’élément essentiel, qui lui confère sa
valeur, est la notoriété de l’artiste qui l’a peint. […] Et que lit-on sur les catalogues sinon le nom de
l’auteur, titre de l’oeuvre, sa date et ses dimensions; mais mis à part les oeuvres majeures, la valeur du
point ne dépend que de la qualité du peintre. Ceci explique l’intérêt que les acheteurs éventuels, les
moins éclairés surtout, portent à la signature de l’oeuvre. Autant dire que, comme les personnes, les
tableaux ont un état civil; le nom de leur auteur en est l’élément substantiel en ce qu’il relève leur
filiation. En définitive, l’erreur sur l’origine d’un tableau, plus encore qu’une erreur sur la substance,
c’est une erreur sur l’identité civile dont on sait que, portant sur la personne, elle entraîne la nullité du
mariage.”783

In navolging van MALINVAUD hebben ook andere auteurs voor hetzelfde automatisme gepleit
door de authenticiteit inherent aan het wezen van het kunstvoorwerp te beschouwen.784 Wij
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Treffend in dat verband is de zaak omtrent de mondelinge verkoop van de antieke barometer. In eerste instantie slaagde de
eiser/koper erin de ongeschreven koopovereenkomst te bewijzen. Voor het bewijs van de niet-garantieclausule werd finaal
de eed opgedragen aan de verkoper. Zie: CA Agen, 30 april 1884, D. 1887, 1. 105.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 360-361.
Dat is perfect mogelijk volgens FOURNIER, in tegenstelling tot de algehele uitsluiting van elke annulatiemogelijkheid (M.
FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 50).
Voor een verdere uitdieping van de exoneratiemogelijkheden bij dwaling verwijzen we naar het tweede onderdeel dat
uitgebreid op deze kwestie ingaat (infra, nr. 359).
P. MALINVAUD, "De l'erreur sur la substance", l.c., 217.
P. MALINVAUD, "De l'erreur sur la substance", l.c., 217.
“Ne serait-il pas plus simple et plus efficace de reconnaître l’inhérence de l’authenticité à l’objet.” (J.-M. TRIGEAUD,
"L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 83).
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delen in de overtuiging dat een meer abstracte invulling van het substantievereiste logisch
gezien tot meer coherente oplossingen leidt en theoretisch meer gerechtvaardigd is. In de
kunsthandel vertaalt dit zich in het vermoeden dat de authenticiteit automatisch de substantie
van de verhandelde zaak uitmaakt.785
Aan de basis van onze stellingname ligt evenwel niet meer geheel dezelfde bezorgdheid als
bij MALINVAUD. De rechtspraak heeft vanaf het einde van de jaren zeventig immers bewezen
op het vlak van de authenticiteitsbetwistingen soepeler te zijn ten aanzien van de
bewijsvoering van de errans, zodat men niet meer kan volhouden dat dit nog daadwerkelijk
een “barrière quasi infranchissable” uitmaakt. Veel belangrijker is de bezorgdheid om de
algemene coherentie van de dwalingsleer in het licht van het zo-even ontwikkelde betoog over
de ratio achter het substantievereiste. Dat doet ons besluiten dat de authenticiteit van het
kunstwerk in de regel determinerend moet worden geacht bij de verhandeling van het
kunstvoorwerp, zodat het de substantie ervan uitmaakt. Centraal staat immers de gedachte dat
we “authenticiteit’ in DEEL I definieerden als “zijn, wat men voorhoudt te zijn”. Welnu, het
feit niet te zijn wat men voorhoudt, kan naar onze mening niet anders dan raken aan het wezen
of substantie, vermits de vergissing het “zijn” zelf van het voorwerp betreft.
Hoewel zij deze abstracte visie verleidelijk noemt, verwerpt LEQUETTE-DE KERVENOÄEL haar
niettemin door, in de lijn van GHESTIN, te pleiten voor een in concreto-beoordeling.786 Wij
kunnen echter niet akkoord gaan met haar argumentatie. Zo houdt zij voor dat de abstracte
visie een voorafgaandelijke definitie veronderstelt van wat een kunstwerk is, waardoor het
bewijsprobleem alleen maar verschoven wordt. In DEEL I wees dit proefschrift er echter op
dat “authenticiteit” een functionele notie is die, hoewel alomtegenwoordig in de kunsthandel,
toch geenszins exclusief voorbehouden is aan kunstvoorwerpen. Elk voorwerp kan
inauthentiek zijn in functie van de toeschrijving die expliciet, dan wel impliciet aan het
voorwerp was toegevoegd. Zodoende houdt het argument dan ook niet echt steek.
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“Il serait tout à fait opportun de revenir à une conception objective de la substance notamment dans le domaine des
œuvres d’art.” (M.-F. VIEVILLE-MIRAVETTE, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 24 maart 1987, JCP 1989, jur., II, n°
21300).
Zie ook de nuchtere vaststelling van DURET-ROBERT: “En règle général, les juges admettent a priori que certaines
qualités, notamment l’authenticité, sont substantielles” (F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 255256).
“En matière d’oeuvre d’art, l’authenticité constitue une qualité substantielle de la chose vendue.” (CA Versailles, ch.
réun., 13 april 1983, Gaz. Pal. 1984, I, somm., 60); “[…] s’agissant de la vente d’un objet d’art et notamment d’un
tableau, l’authenticité constitue normalement une qualité substantielle.” (CA Parijs 1e ch., sect. urg., 24 september 1987,
Juris-Data nr. 1987-025961); “Considérant que l’authenticité d’un tableau constitue pour l’acquéreur une qualité
substantielle.” (CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 mei 1989, Juris-Data nr. 1989-22820); “[…] l’ancienneté qui seule confère à
l’oeuvre son authenticité, est une qualité inhérente à la chose vendue” (CA Parijs, 29 november 1993, D. 1994, som. com.,
235, noot O. TOURNAFOND); “Que l’erreur commise sur son authenticité et par conséquent sur la qualité substantielle
du tableau vendu a vicié le consentement de [l’acquéreur] qui ne l’aurait pas acquis [s’il] l’ avait su que son auteur était
un peintre nordique inconnu.” (TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 13 december 1995, Juris-Data nr. 1995-050537); “La fêle qui
concerne une poupée de collection constitue un vice affectant la substance de l’objet.” (TGI Parijs, 1e ch., 14 november
1985, Journ. des C.-P. 1986, 153); “s’agissant d’un véhicule de collection, son ancienneté attestée par l’année de
fabrication, constitue le critère déterminant de l’achat […] l’exactitude à un millésime près de la date de fabrication d’une
voiture ancienne ne saurait constituer dans l’opinion commune des collectionneurs, une condition sine qua non de son
acquisition, dès lors qu’aucun changement ne différencie réellement les véhicules d’une certaine année.” (CA Parijs, 1e ch.
23 september 1988, Journ. des C.-P. 1989, 37, noot G. GAULTIER); Trib. civ. Seine, 2e ch., 27 juli 1948, Gaz. Pal. 1948,
II, 256 – bevestigd door: CA Parijs, 22 februari 1950, D. 1950, 269; CA Parijs, 1e ch., 12 februari 1954, Journ. des C.-P.
1954, 212.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 273-274.
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Daarnaast zou een objectieve invulling van de substantie niet toelaten de rijkdom van het
artistieke en het authenticiteitsbegrip te vatten. Het is echter belangrijk in te zien dat het
pleidooi voor een meer abstracte invulling van de substantie niet betekent dat men per
definitie aan conceptueel raffinement moet inboeten. Net als MALINVAUD ontkennen wij niet
de mogelijkheid om naast aan de zaak inherente kwaliteiten die voor een normale
contractpartij in de regel determinerend mogen worden geacht (en dus automatisch de
zelfstandigheid van de zaak uitmaken - substance par nature), aanvullend een conventionele
invulling aan de substantie te geven. Deze moet de objectieve zienswijze vervolledigen en
conceptueel alle verfijning toestaan (substance par artifice).787
Het pleidooi voor een meer objectieve zienswijze is eigenlijk vooral een pleidooi voor meer
realiteitszin. Wanneer een kunstwerk, of meer algemeen een voorwerp wordt verhandeld met
een begeleidende toeschrijving, dan mag men er naar onze mening toch wel van uitgaan dat
de juistheid van de toeschrijving (i.e. de authenticiteit van het voorwerp) een determinerende
rol heeft gespeeld bij het aangaan van de overeenkomst. De verkoper voorziet het werk
immers van een toeschrijving, precies vanuit de overtuiging dat die een invloed zal hebben op
het koperspubliek. Wat leest men in de veilingcatalogi anders dan de naam van de kunstenaar,
de titel van het werk, de datum, de techniek en de afmetingen?788 Het lijkt ons de logica zelve
die luttele elementen die de verkoper zelf opgaf (omdat ze naar zijn mening bepalend konden
zijn), ook automatisch als substantieel te beschouwen wanneer de errans zich naderhand over
de inauthenticiteit beklaagt. Op dat moment aanvoeren dat die elementen toch niet
determinerend waren voor de tegenpartij, is ronduit wereldvreemd.
Bijgevolg behoeft het al helemaal geen betoog dat het feit dat de toeschrijving vervat lag in
een daadwerkelijke authenticiteitsgarantie a fortiori rechtvaardigt het substantieel karakter
van de geboden informatie te laten vermoeden.789 De rechtspraak op het vlak van de
kunsthandel onderschrijft duidelijk die redenering.790 In principe zou zelfs een mondelinge
garantie dit effect hebben, al ligt het niet voor de hand het bestaan van dergelijke garantie te
bewijzen.791 Wanneer het contract anderzijds exoneratieclausules bevat, laat dit vermoeden
dat de geboden informatie het substantieel karakter moet worden ontzegd.792
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P. MALINVAUD, "De l'erreur sur la substance", l.c., 218.
We brengen het citaat van MALINVAUD in herinnering waar hij stelt: “Et que lit-on sur les catalogues sinon le nom de
l’auteur, titre de l’oeuvre, sa date et ses dimensions; mais mis à part les oeuvres majeures, la valeur du point ne dépend
que de la qualité du peintre.” (P. MALINVAUD, "De l'erreur sur la substance", l.c., 217).
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 148 et seq.; J.-M.
TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 77 et seq.; C. PARMENTIER, "La
volonté des parties", l.c., 66; B. TILLEMAN, "Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek", l.c., 446; M. VON
KUEGELGEN, "La responsabilité des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 317; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog
bij koop van kunst en antiek", l.c., 112.
In Frankrijk: CA Parijs, 18 juni 1875, D. 1876, II, 62; CA Parijs, 5 maart 1889, D. 1890, II, 133, Trib. civ. Seine, 5 februari
1913, Gaz. Trib. 1913, 1e sem., II, 321; CA Parijs, 24 oktober 1979, geciteerd in J.-M. TRIGEAUD, "L'erreur de
l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 77.
In België: Brussel 29 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 420, noot J.H.; Kh. Brussel 24 juni 1975, B.R.H. 1976, 131; Rb. Brussel
2 december 1873, Pas. 1874, III, 100; Rb. Brussel 12 april 1904, Pand. Pér. 1904, nr. 507, 347; Kh. Brussel 23 januari
1914, J.C.B. 1914, 113; Brussel 8 januari 1892, Pas. 1892, II, 323; Rb. Brussel 17 maart 1892, Pas. 1892, III, 190. In deze
twee laatste gevallen lijkt de beslissing echter niet op grond van de dwalingsleer te zijn genomen, zodat ze dan ook met
enige terughoudendheid moeten worden begrepen.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 153-154; J. GHESTIN, La
notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 202; J.-M. TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du bien d'art,
étude critique", l.c., 78; J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 497.
Enkele voorbeelden: CA Rennes, 17 juni 1929, Gaz. Pal. 1929, II, 396; Trib civ. Seine, 5 januari 1911, J.C.P. 1912, 101;
Trib. com. Nantes, 2 november 1918, Jur. de Nantes 1919, I, 47; Brussel 8 januari 1892, Pas. 1892, II, 323. Nog
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119. Hardnekkigheid van het zuiver subjectieve paradigma – Ofschoon wij door
gebruik te maken van een vermoeden van substantialiteit een zekere abstrahering van de
subjectieve kwaliteiten voorstaan, lijkt de rechtspraak op het vlak van de
authenticiteitsbetwistingen in de kunsthandel sinds het begin van de 20e eeuw hoofdzakelijk
voor een zuiver subjectivisme te zijn gewonnen.793
Dit mag echter niet tot overhaaste conclusies leiden. Bepaalde auteurs komen onzes inziens
immers al te makkelijk tot dat besluit, omdat zij te hardnekkig vanuit het subjectieve
paradigma redeneren.794 Zo wijten zij de afwijzing van de annulatievordering door de rechter
steeds aan de gedachte dat de authenticiteit in dat geval niet de substantie van de zaak
uitmaakte, vermits ze voor de aankoop van de errans niet determinerend was. De afwijzing
door de rechter is naar onze mening correct, de voormelde redenering echter niet. Volgens ons
is het theoretisch meer juist dezelfde afwijzing niet te verklaren vanuit een gebrek aan
substantieel, maar vanuit een gebrek aan determinerend karakter van de dwaling. Aan het
substantievereiste lijkt ons immers voldaan, alleen slaagt de errans er niet in aan te tonen dat
zijn vergissing ook in concreto determinerend was bij de aankoop van het werk.795 Bijgevolg
kan men niet spreken van een wilsgebrek.
Een treffende illustratie van het onderscheid tussen het substantieel object en determinerend effect van
de dwaling vindt men in het vonnis van de Parijse TGI in de zaak van het beeldje van de Egyptische
farao Sesostris III. Het kleinood stond in de veilingcatalogus beschreven als “Statue de Sésostris III
[…], Egypte, Moyen Empire (XIIe dynastie, 1878-1843 av. J.-C.)”. Later stelden gerechtelijke
deskundigen evenwel vast dat het beeldje weliswaar uit het Middenrijk dateerde, maar niet tijdens het
leven van voormelde farao Sésostris III was vervaardigd. De TGI wees de vordering af, hoewel de
rechter a priori te kennen gaf dat de oudheid van het beeldje een substantiële kwaliteit ervan uitmaakte.
De rechtbank argumenteerde echter dat de eiser niet aantoont “en quoi la circonstance particulière selon
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aanzienlijk verder gaat: CA Douai, 15 november 1937, Gaz. Pal. T.Q. 1935-40, v° vente, nr. 15. Hier wordt zelfs een
vermoeden van garantie ingevoerd.
Voor een verdere uitdieping van de exoneratiemogelijkheden bij dwaling verwijzen we naar het tweede onderdeel dat
uitgebreid op deze kwestie ingaat (infra, nr. 359).
“[L’]erreur ne rend une vente annulable que si elle porte sur la qualité de la chose vendue, prise en consideration, et dont
l’absence, si elle avait été connue, aurait mis obstacle à la conclusion du contrat.” (Cass. Fr. com., 20 oktober 1970, JCP
1971, II, 16916, noot J. GHESTIN); “Si l’objet de la vente est un tableau, son attribution a tel peintre peut être ou non,
selon les circonstances, une condition substantielle de cette vente. […] qu’il en sera ainsi lorsque cette attribution
apparaîtra la cause déterminante de la volonté de l’acheteur.” (Trib. civ. Seine, 26 november 1918, Ann. Prop. Ind. 1921,
211, art. 5344 – bevestigd door: CA Parijs 26 november 1920, Ann. Prop. Ind. 1921, 211, art. 5344); “Si l’erreur sur
l’ancienneté de l’objet vendu peut, en tant qu’erreur sur la substance, entraîner la nullité du contrat, c’est à la condition
que l’acheteur prouve que l’ancienneté de l’objet a été avant tout pour lui la qualité qu’il avait en vue et sans laquelle il
n’aurait pas acheté pour le prix qu’il a payé.” (Trib. com. Nantes, 2 november 1918, Jur. de Nantes 1919, I, 47); “ […]
l’obligation de justifier de son véritable état d’esprit au moment du contrat et de faire clairement ressortir qu’il avait bien
en vue dans les choses acquises, telles ou telles qualités objectives qui ont été la cause impulsive de sa volonté et ont
déterminé son consentement.” (CA Parijs, 7 maart 1917, Gaz. Pal. 1917, 583); TGI Versailles, 3e ch., 27 mei 1986, Journ.
des C.-P. 1986, 231, noot G. GAULTIER; TGI Parijs, 27 februari 1985, Journ. des C.-P. 1986, 138, noot G. GAULTIER;
CA Lyon, 1e ch., 28 september 1989, RTD civ. 1990, 267, noot J. MESTRE; CA Dijon, 1e ch., 2e sect., 15 september 1994,
Juris-Data nr. 1994-051539; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 18 maart 1998, Juris-Data nr. 1998-041658; TGI Parijs, 1e ch., 1e
sect., 8 november 1995, Juris-Data nr. 1995-050541.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 279-280.
“l’appelante ne démontre pas l’existence d’une erreur déterminante de son consentement.” (CA Caen, 1e ch., sect. civ., 22
juni 1999, Juris-Data nr. 1999-109209).
Een ander voorbeeld waar het probleem niet de substantie is, maar het determinerend karakter van de dwaling: Cass. Fr. 1e
civ., 26 januari 1972, D. 1972, jur., 517.
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laquelle la statue devait être datée du règne du souverain […] était un élément déterminant de son
choix.”796

Omgekeerd bestaan er evenzeer gevallen waarin de afwijzing door de rechter eerder onhandig
gemotiveerd wordt op grond van het gebrek aan determinerend karakter van de dwaling,
terwijl het ons juister lijkt de dwaling vooral onsubstantieel te noemen. In de eerste plaats
denken we dan aan een aankoop van een kunstwerk, ingegeven door erg persoonlijke
drijfveren. Deze waren wellicht in concreto determinerend voor de koper, alleen zijn ze
dermate singulier of accidenteel dat men niet zonder meer kan volhouden dat ze de substantie
van de zaak zouden uitmaken. Enkele voorbeelden om dat duidelijk te maken:
De koper van een schilderij van de Franse romantische grootmeester Eugène Delacroix (1798-1863)
wenste de koopovereenkomst te laten vernietigen toen hij vernam dat het schilderij in kwestie nooit
boven het bed van de kunstenaar had gehangen, in tegenstelling tot wat hij ten tijde van de aankoop
dacht.797
Enkele jaren eerder vorderde een koper de nietigheid van de koopovereenkomst toen hij ontdekte dat het
schilderij van de hand van Humbert niet het Franse theatericoon Sarah Bernhardt (1844-1923)
afbeeldde, hoewel hij daarvan bij de aankoop was uitgegaan.798
Een vergelijkbaar ongeluk overkwam de koper van een werk van de achttiende-eeuwse portretschilder
Jean-Marc Nattier (1685-1766) die dacht een portret van Mme du Chatelet te kopen. De ontgoocheling
was groot toen het echter om Mme Geoffrin bleek te gaan.799
Eind negentiende eeuw had de Tribunal civil de la Seine al te oordelen over de annulatievordering van
een koper die beweerde een bas-reliëf te hebben gekocht omdat hij dacht dat het een reproductie was
van een schilderij van Rubens in de kathedraal van Antwerpen. Naderhand bleek de gelijkenis toch niet
zo groot…800
In al deze gevallen verwierp de rechter de annulatievordering. In het geval Delacroix overwoog de
rechtbank: “qu’il est indubitable que ce qu’il y a d’essentiel dans le portrait litigieux c’est d’être une
oeuvre prestigieuse d’un maître génial […] peu importe que le tableau ait été à la tête du lit de l’artiste
ou dans son atelier, qu’il ait été exécuté en 1825, en 1830 ou même en 1833, que peu importent les
dimensions plus ou moins bien prises, qu’il ne s’agit là que de détails infirmes ou même de querelles
d’historiens d’art qui ne sauraient prétendre infaillibles.”801
In verband met Sarah Bernhardt argumenteerde de rechtbank: “le tableau est dû au pinceau de l’habile
peintre F. Humbert […] il est hors doute qu’il tient essentiellement sa valeur du nom et de la réputation
de l’auteur, et qu’en conséquence l’erreur, pour être substantielle devrait, à défaut de stipulation
expresse, porter sur l’authenticité et non sur le personnage portraituré, que l’artiste a pu d’ailleurs
présenter avec une telle originalité qu’il devient difficile à reconnaître avec certitude.”802
Ook de koper van de Nattier moest het onderspit delven aangezien de rechtbank van oordeel was dat
identiteit van de geportretteerde niet betekenisvol kon zijn geweest, aangezien het werk verkocht werd
eenvoudigweg verkocht was als een portrait de femme.803
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TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 31 januari 2001, onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004,
o.c., 255 – bevestigd in: CA Parijs, 25 maart 2002, Gaz. Pal. 2002, II, 26. De zaak van het Sesostris-beeldje is inmiddels
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uitsluitend de precieze draagwijdte van de toeschrijvingsformule. Hierop gaat dit proefschrift verderop nog uitvoering in
(infra, nrs. 344 et seq.).
Trib. civ. Seine, 8 december 1950, D. 1951, 50.
Trib. de paix Nantes 23 januari 1947, D. 1947, 220.
Trib. civ. Seine, 2 juli 1884, La Loi 3 juli 1884.
Trib. civ. Seine, 3 april 1895, Gaz. Pal. 1895, II, 337.
Trib. civ. Seine, 8 december 1950, D. 1951, 50.
Trib. de paix Nantes 23 januari 1947, D. 1947, 220.
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In de zaak van het bas-relief overwoog de rechter dat: “la valeur du bas-relief qu’il achetait dépendait
de la délicatesse et du fini du travail, de la beauté de la matière employée, de l’ancienneté de l’oeuvre,
de la patine du morceau et non d’une ressemblance plus ou moins éloignée avec un tableau.”804

In elk van deze gevallen beweerde de koper zich te hebben vergist over een aspect dat voor
zijn persoonlijke aankoopbeslissing weliswaar bepalend kon zijn geweest, maar dat, gelet op
zijn stilzwijgen, objectief gezien geenszins als de substantie van de zaak kan worden
beschouwd. Bijgevolg is de dwalingsvordering ongegrond. Deze theoretisch onderbouwing
laat probleemloos toe tot hetzelfde resultaat te komen, zonder dat geheel te moeten baseren op
de inschatting van de vermoede geestesgesteldheid van de errans. Hoewel ze zelf
pleitbezorger is van de in concreto-benadering, geeft LEQUETTE-DE KERVENOÄEL zelf toe dat
dergelijke zuiver subjectieve invulling onder druk staat in de voormelde gevallen.805
Niettemin meent ze bij haar standpunt te kunnen blijven door eenvoudigweg te argumenteren
dat de voor de koper determinerende kwaliteiten van de zaak dermate accessoir waren dat de
vergissing daarover de facto van een dwaling over kwaliteiten tot een dwaling over motieven
degenereert, waaraan de rechter geen gevolg kan geven.806
“On constate ainsi que lorsque la qualité visée est tellement accessoire qu’elle ne contribue pas à
définir l’identité de l’oeuvre, les magistrats refusent de la prendre en compte, car elle ne peut être
englobée par le concept d’authenticité, même largement entendu. Ainsi, alors même qu’on est encore en
présence d’une qualité de l’objet, celle-ci est traité comme engendrant une simple erreur sur les motifs
déterminants.”807

DURET-ROBERT verwoordt echter wel wat velen denken:
“Tout en affirmant, par principe, se fonder sur l’appréciation in concreto, les juges se réfèrent (souvent
implicitement) à l’appréciation in abstracto puisqu’ils admettent a priori […] que telle ou telle qualité
est essentielle dans la mesure où les gens avertis la considèrent comme telle.”
“Mais il faut reconnaître qu’il existe un décalage certain entre les principes affichés tant par la
doctrine que par la jurisprudence et la pratique effective, telle qu’elle ressort de la plupart des
jugement et arrêts. En effet, il paraît évident que, dans nombre de cas, les juges admettent a priori le
caractère déterminant de certaines qualités.”
“Ce qui est signicatif, c’est que, dans la plupart des cas […], les juges ont considéré que les
caractéristiques en question constituaient des qualités substantielles sans se préoccuper de l’état
d’esprit du demandeur. […] On peut donc dire que les juges s’appuient d’ordinaire sur l’appréciation
in abstracto, sauf si le demandeur parvient à apporter la preuve de son intérêt (subjectif) pour telle ou
telle caractéristique particulière de l’objet. […] En règle générale, les juges admettent a priori que
certaines qualités, notamment l’authenticité, sont substantielles”808

120. Probleem van de zuiver subjectieve invulling bij dwaling over de waarde van de
zaak – Het vraagstuk van de dwaling over de waarde is op zich bevreemdend. Immers: “il
n’est guère de cas d’erreur sur la substance qui ne touche pas à l’équilibre en valeur des
prestations.”809 Niettemin neemt de gedachte dat een dwaling over de waarde van de zaak
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S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 288.
Zie bijvoorbeeld: Trib. civ. Fontainebleau, 17 mei 1922, Ann. Prop. Ind. 1929, 20; CA Parijs, 19 mei 1928, Ann. Prop. Ind.
1929, afl. 71, 22, art. 6359; Cass. Fr. 1e civ., 26 mei 1993, Bull. civ. 1993, I, 131, nr 191.
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geen gevolg mag ressorteren op de geldigheid van de overeenkomst in de rechtspraak al sinds
lange tijd dogmatische proporties aan.810 Sinds het doctoraal onderzoek van GHESTIN lijdt het
ook in de doctrine geen twijfel dat een vergissing op het vlak van de economische waardering
die rechtstreeks en exclusief de waarde van de zaak betreft, niet voor vernietiging in
aanmerking komt.811 Dit principe volgt uit artikel 1118 B.W. dat voorhoudt dat benadeling
overeenkomsten slechts nietig maakt in enkele welbepaalde gevallen.812 GHESTINs
proefschrift bracht echter enkele belangrijke nuances aan op de voormelde basisgedachte. Eén
van de belangrijkste verdiensten van de studie zag men steevast in de precieze definiëring van
de dwaling over de waarde van de zaak en haar verhouding tot de substantiële dwaling.813
GHESTINs inzichten zijn sindsdien gemeen goed geworden in rechtspraak en rechtsleer.814
Geheel onder zijn invloed overweegt het Hof van Versailles:
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la nullité de la vente, lorsqu’elle n’est pas la consequence d’une erreur sur la qualité substantielle de l’objet acquis,
émanant d’acquéreur normalement avisé.” (CA Limoges, 4 april 1991, Gaz. Pal. 1991, II, somm. 408); CA Parijs, 5e ch.,
sect. C, 19 december 1989, Juris-Data nr. 1989-026239; CA Amiens, 1e ch., 1e sect., 23 september 1992, Juris-Data nr.
1992-044624; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19 januari 1996, Juris-Data nr. 1996-020102; TGI Parijs, 7 mei 1975, D. 1976,
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LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 228; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 105; S.
LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 291; G. GOUBEAUX, "A propos de l'erreur sur
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"La volonté des parties", l.c., 61.
Voor bevestiging van het principe, maar met terechte kritiek, zie: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis,
2000, o.c., 50.
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 477; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte
juridique, 2006, o.c., 156; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 228; P.
MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 105; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres
d'art, o.c., 291; G. MARTY en P. RAYNAUD, Les sources, o.c., 142; B. STARCK, H. ROLAND, en L. BOYER,
Obligations. 2 Contrat, 1995, o.c., 175; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1961, o.c., 53; C.
RENARD, E. VIEUJEAN en Y. HANNEQUART, La notion d’obligation, la formation des contrats et la capacité des
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PARMENTIER, "La volonté des parties", l.c., 61.
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 74-89.
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“il convient de distinguer entre l’erreur monétaire, qui procède d’une appréciation économique érronée
effectuée à partir de données exactes, et l’erreur sur la valeur qualitative de la chose, qui n’est, comme
en l’espèce, que la conséquence d’une erreur sur une qualité substantielle, l’erreur devant en ce cas
être retenue en tant qu’erreur sur la substance.”815

Het is belangrijk op te merken hoe beperkt het werkelijke probleemgebied van de dwaling
over de waarde door dit onderscheid geworden is.816 Telkens wanneer aan de dwaling over de
waarde eigenlijk een dwaling omtrent substantiële eigenschappen van het goed in kwestie ten
gronde ligt, hoeft niets een vernietiging van de overeenkomst te beletten. In de andere
gevallen blijft het uitgangspunt gehandhaafd, teneinde niet via de sluipweg van de dwaling
afbreuk te doen aan het beperkte toepassingsgebied van de benadeling in de zin van artikel
1118 B.W.
De rechtspraak op het vlak van de verkopersdwaling toont echter aan hoe delicaat het onderscheid in de
praktijk is, wanneer het Hof bij een vergissing omtrent de werkelijke waarde van Augsburgs zilver de
vernietiging van de overeenkomst grondt op het “historisch en museaal belang van het zilverwerk”.817
AUBERT komt een en ander eerder schijnheilig over, aangezien het Hof van Cassatie en de Parijse Cour
d’appel beide in de substantiële kwaliteit een bijkomend objectief gegeven integreren dat zou moeten
toestaan te stellen dat de dwaling niet rechtstreeks betrekking heeft op de waarde van de zaak, maar
slechts zijdelings. Men kan zich met hem inderdaad afvragen wat dat “intérêt historique et
muséologique” anders is dan “l’intérêt commercial” van het Augsburgs zilverwerk.818 Dat deze
constructie slechts op los zand is gebouwd mag ook blijken, wanneer we het afwijzende standpunt van
het Hof van Cassatie in de gelijkaardige zaak van de romaanse fresco’s in herinnering brengen. Hier
weigerde het Hof de de koopovereenkomst te vernietigen, hoewel de verkopers zich in se ook vergisten
over het “intérêt historique et muséologique”, of – zo men wil – de waarde van de zaak.819
Al even twijfelachtig is de dwaling over de bekendheid van de kunstenaar die tot gevolg heeft dat de
verkoper het kunstvoorwerp voor een veel te lage prijs verkoopt. Dat overkwam de erfgenaam die een
schilderij, getekend Sorolla, verkoopt. Hij ontving er een beperkte som geld voor (3500 francs),
aangezien de verkoper, zowel als de koper nog nooit van het bestaan van een zekere Sorolla hadden
gehoord. Sorolla bleek echter een in Frankrijk onbekende Spaanse impressionist van een zeker gehalte te
zijn, zodat een prijs in de orde van 400 000 tot 800 000 francs meer gepast ware geweest. Wanneer hij
dat verneemt vordert de verkoper de vernietiging van de koopovereenkomst. De TGI van Nancy weigert
echter zijn verzoek tot vernietiging in te willigen waar zij overweegt: “qu’en espèce il y a erreur sur le
prix, sur la valeur économique des biens cédés, à partir cependant de données exactes, de sorte qu’il ne
peut être prétendu qu’il y a eu erreur sur la valeur qualitative de la chose, qui n’est elle que la
conséquence d’une erreur sur la qualité substantielle.”820
Het Hof van Cassatie was enkele jaren later dezelfde mening toegedaan in een vergelijkbaar geschil over
de verkoop van fotowerk van Baldus.821

Toch kan men niet anders dan stellen dat de principiële uitsluiting van de dwaling omtrent de
waarde van de zaak op gespannen voet staat met de zuiver subjectieve invulling van de
substantiële kwaliteiten. Onder het zuiver subjectieve regime zou er strikt genomen immers
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geen a priori-onderscheid mogen bestaan tussen essentiële en bijkomstige dwaling. Indien de
errans bij het sluiten van het contract als determinerende factor duidelijk de pecuniaire
waarde van de zaak voor ogen had, zou niets eraan in de weg mogen staan de pecuniaire
waarde van de zaak als substantieel te beschouwen. Bijgevolg zou de vernietiging van de
koopovereenkomst op grond van een dwaling over de waarde van de zaak evenzeer mogelijk
zijn als elke andere in concreto determinerende dwaling. CORNELIS merkte deze
inconsequentie al geheel terecht op:
“Het onderscheid tussen essentiële en bijkomstige dwaling verwatert nagenoeg volledig, wanneer de
essentiële dwaling, zoals door de rechtspraak wordt gedaan, tot de determinerende dwaling wordt
herleid. Het staat immers buiten kijf dat ook motieven, de waarde van het voorwerp van de verbintenis,
eender welke bijkomstige eigenschap van dat voorwerp, onder omstandigheden voor een schuldenaar,
toch een determinerend karakter kunnen hebben, zodat zij een essentiële dwaling worden.”822

Net zoals bij dwaling over bijkomstigheden is het in geval van dwaling omtrent de waarde
van de zaak op grond van een zuiver subjectieve invulling van de substantie moeilijk te
motiveren waarom een annulatievordering per definitie geen kans op slagen zou hebben. Het
gevolg van het zuiver subjectivisme zou precies moeten zijn dat geen enkel aspect van de
zaak a priori als belangrijker wordt ervaren. Wie de waarde van de zaak wil uitgesloten zien,
is bij de in concreto-invulling strikt genomen aan het verkeerde adres. Dat stelt ook
GOUBEAUX vast waar hij argumenteert de waarde van de zaak voortaan eenvoudigweg als
“qualité essentielle d’une peinture” te beschouwen.823 Niettemin toonden we zonet aan hoe de
rechtspraak en rechtsleer de principiële uitsluiting van dwaling over de waarde als stelregel
genegen is.824
Een meer objectieve invulling van de substantie kan naar onze mening op een meer sluitende
wijze verzekeren dat de dwaling over de waarde van de zaak niet tot de vernietiging van de
koopovereenkomst zou leiden. De dwaling mag dan weliswaar determinerend zijn geweest
voor de persoon van de errans; zij kan echter niet tot de vernietiging van de
koopovereenkomst aanleiding geven bij gebrek aan substantieel karakter. Als notoir
pleitbezorgster van de in concreto-invulling moet LEQUETTE-DE KERVENOÄEL immers ook
toegeven dat “[a]lors même que prévaut une conception subjective des qualités substantielles,
le souci de sécurité juridique vient limiter les qualités que l’errans peut rechercher dans une
oeuvre d’art. Il ne peut se prévaloir ni d’une erreur sur une qualité accessoire qui se
ramènerait à une erreur sur motif déterminant, ni d’une erreur sur la valeur, aurait-elle sa
source dans une erreur sur la notoriété. Un équilibre paraît ainsi atteint entre la protection
de l’errans et la sécurité du commerce juridique.”825 Dit laatst is niets anders dan een pleidooi
voor een meer abstracte invulling van het substantievereiste, of de vaststelling dat dit in de
praktijk al gebeurt…
121. In concreto v. in abstracto: een relativerende gedachte – Tot slot een relativerende
noot. De in concreto-determinerende dwaling, gecombineerd met de in abstracto-invulling
van de substantie, verschilt in de praktijk niet noemenswaardig van een in concreto-ingevulde
substantie die getemperd wordt via het kenbaarheidsvereiste. Wij pleiten voor de eerste
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zienswijze vanuit de bekommernis om een meer precieze en wetsgetrouwe theoretische
onderbouwing. De verhaalsmogelijkheden voor de errans zullen in beide systemen immers in
verregaande mate gelijklopend zijn. De in abstracto-benadering zou echter ook het voordeel
bieden voor het substantievraagstuk het voormelde vermoeden te hanteren.
LEQUETTE-DE KERVENOÄEL verkiest de in concreto invulling van de substantie, omdat die
alleen zou toestaan de gehele rijkdom en de wisselende invulling van het authenticiteitsbegrip
te vatten. Een abstracte invulling is naar haar mening alleen werkbaar voor grote categorieën
als auteurschap of datering van de kunstvoorwerpen.826 Toch is zij slechts weinig consequent
waar ze schrijft: “pour que l’authenticité puisse s’identifier à une qualité particulière de
l’objet et ne soit pas limitée à sa paternité ou à son ancienneté, il faut démontrer que l’errans
a fait de cette particularité la qualité déterminante de son engagement.”827 Voor auteurschap
en datering blijkt zij ook in abstracto uit te gaan van een substantialiteitsvermoeden, terwijl
de errans voor andere, bijzondere of singuliere aspecten effectief zal moeten aantonen zijn
tegenpartij het substantieel karakter van die elementen te hebben duidelijk gemaakt. Dit is
onzes inziens niets anders dan ons pleidooi voor in abstracto-beoordeling. De bonus pater
familias houdt immers ook rekening met de instructies van zijn tegenpartij, terwijl hij bij
gebrek daaraan eigenschappen als auteurschap en datering automatisch substantieel acht.
122. Conclusie: inauthenticiteit en substantiële dwaling – Als conclusie van deze
conceptuele analyse onthouden wij in elk geval dat de figuur van de dwaling, ongeacht welk
van beide theoretische invullingen men eraan geeft, in de praktijk een grote soepelheid in zich
draagt, waardoor het concept zich erg vlot laat aanwenden als verhaalsmiddel voor de
gedupeerde koper van inauthentieke kunstvoorwerpen. Alle gespecialiseerde doctrine op het
vlak van de rechtsbescherming in de Franse en Belgische kunsthandel bij inauthenticiteit
onderschrijven het enorme belang van de figuur van de dwaling.828 Dwaling en
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inauthenticiteit lijken zelfs bijna voor elkaar gemaakt, zodat de initiële vaststelling dat zowel
in Frankrijk als in België ruim 90% van alle authenticiteitsgeschillen hun beslag krijgen via
de figuur van de dwaling, niet hoeft te verbazen. Conceptueel sluiten beide noties immers
naadloos bij elkaar aan. Per slot van rekening is inauthenticiteit niets anders dan het verschil
tussen wat het voorwerp werkelijk is en wat het (expliciet of impliciet) voorhoudt te zijn,
terwijl dwaling het verschil is tussen wat het voorwerp werkelijk is en de errans denkt dat het
is. Aangezien de gedachten van de errans gevormd worden door wat het voorwerp voorhoudt
te zijn, vallen beide noties in de regel samen. Met GHESTIN kunnen we dan ook niet anders
dan vaststellen dat “il est topique de constater que c’est le contentieux des ventes d’objets
d’art qui a entraîné, pour une large part, l’évolution de la jurisprudence française en matière
d’erreur sur la substance.”829

B. VERSCHOONBARE DWALING
123. Ratio legis van het verschoonbaarheidsvereiste – Dwaling is een verkeerde
voorstelling in hoofde van een contractpartij van een essentieel element van de overeenkomst.
Als wilsgebrek betreft de dwaling in se uitsluitend de psyche van de errans: het gaat bij hem
om interne, cerebrale processen die als zodanig voor de tegenpartij (en de rechtbank) niet
controleerbaar zijn.830 Meteen is duidelijk dat de goede trouw van de tegenpartij de
nietigheidsvordering niet belet. Kwade trouw is weliswaar een constitutief bestanddeel van
bedrog831 of kan het bewijs van het substantieel karakter van de dwaling vergemakkelijken,
maar voor de toepassing van de dwaling is zij strikt genomen niet noodzakelijk.832 Via de
voormelde objectiveringsmechanismen vergt men van de medecontractant uitsluitend een
zekere bewustzijnstoestand. Zij waren een eerste rem, ter vrijwaring van de rechtszekerheid.
Het substantievereiste moet het onmogelijk maken aan een zorgvuldige en bonafide
tegenpartij de vernietiging van de overeenkomst op te dringen, op grond van dwaling over
kwaliteiten die alleen de errans voor determinerend hield.
Waar de dwaling onafhankelijk werkt van de goede trouw van de tegenpartij, laat deze zich
wel gevoelen langs de zijde van de errans. Het lijkt immers weinig rechtvaardig een
overeenkomst op grond van dwaling te vernietigen, wanneer de contractpartij die beweert zich
te vergissen perfect in staat was de werkelijke situatie te kennen of zich daartoe simpelweg de
nodige informatie had kunnen verschaffen.833 Wie in dergelijke gevallen toch het contract
vernietigt, dreigt een premie te verlenen voor nonchalance. Een voldragen dwalingsregeling
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moet immers een delicaat evenwicht realiseren tussen twee basisprincipes van onze
rechtsorde: de bescherming van de integriteit van de wilsuiting van de errans enerzijds, en de
vrijwaring van de rechtszekerheid voor de tegenpartij en derden anderzijds.834 Elke
vernietiging op grond van dwaling draagt per slot van rekening iets subversiefs in zich, daar
ze een schuldenaar toestaat terug te komen op het engagement dat hij eerder aanging, zelfs
wanneer zijn wederpartij in functie van deze verbintenis zijn verder handelen reeds bepaalde.
Door van de errans zelf een zekere graad van oplettendheid te verlangen, tracht men de
rechtszekerheid te vrijwaren. In het verschoonbaarheidsvereiste vindt de verregaande
subjectivering van het substantiebegrip een tweede rem, via de morele appreciatie van het
gedrag van de errans.835
Het verschoonbaarheidsvereiste vindt zijn grondslag niet in het Burgerlijk Wetboek of zijn
parlementaire voorbereiding, maar werd in Frankrijk en België in de twintigste eeuw door de
rechtspraak en doctrine ontwikkeld.836 Maatgevend is hier het Belgische cassatiearrest van 6
januari 1944 waarin het principe gevestigd wordt dat de overeenkomst slechts voor
vernietiging in aanmerking komt, indien de vergissing van de errans niet alleen substantieel
maar ook verschoonbaar is.837 De Franse cassatierechtspraak gaat enige tijd later dezelfde weg
op.838 De ratio ervan ligt in billijkheidsoverwegingen. Psychologisch gezien maakt zij de
wilsuiting van de errans immers niet minder gebrekkig of sluit zij vergissingen niet uit. In die
zin botst de verschoonbaarheidsgedachte op het eerste gezicht met het opzet van de theorie
van de wilsgebreken. Het gedrag van de errans maakt echter dat hij op morele gronden niet
meer voor bescherming in aanmerking komen kan. Sociaal gezien is het immers niet langer
wenselijk de stabiliteit van het contractuele verkeer op de helling te zetten, aangezien de
errans op basis van zijn eigen gedrag geen bescherming meer verdient.839 De non vigilantibus
non curat praetor.840
124. Grondslag van het verschoonbaarheidsvereiste – Hoe eensgezind men zich toont
over het principe, des te meer controversieel is de vraag naar de grondslag en de invulling van
het verschoonbaarheidsvereiste.
i) Het Belgische Hof van Cassatie beschouwt de dwaling als onverschoonbaar wanneer een
redelijk mens haar niet had begaan.841 Hoewel deze zinsnede op het eerste gezicht lijkt te
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refereren aan de foutappreciatie volgens het criterium van de bonus pater familias, maakt
de verschoonbaarheid in de rechtspraak van het Hof van Cassatie echter een constitutief
bestanddeel uit van de dwalingsleer. De morele appreciatie van het gedrag van de errans
wordt als het ware binnengebracht in de dwalingsleer. Dat betekent dat een
onverschoonbare dwaling geen juridisch relevante dwaling is in de zin van de artikelen
1109, 1110 en 1117 van het Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg behoort de nietigheidssanctie
bij onverschoonbare dwaling niet tot de mogelijkheden, aangezien hiervoor niet alle
toepassingsvoorwaarden (determinerend, substantieel én verschoonbaar) zijn vervuld.842
Deze leer brengt logischerwijze evenwel met zich mee dat de rem van de onverschoonbare
dwaling niet geldt ten aanzien van de verhinderende dwaling, vermits deze niet bedoeld
wordt in de artikelen 1109, 1110 en 1117 B.W.843 Deze zienswijze gaat mede terug op de
noot van advocaat-generaal HAYOIT DE TERMICOURT onder het beginselarrest van 6 januari
1944.844 Ze wordt sindsdien consequent door het Hof van Cassatie voorgehouden845 en
mag ook in de doctrine op aanzienlijk wat bijval rekenen.846
ii) Niettemin klinkt ook een tegenstem die weigert de verschoonbaarheid als autonome
toepassingsvoorwaarde van de dwaling te beschouwen. De verschoonbaarheidsvraag zou
immers niets meer of minder zijn dan een specifieke toepassing van de aquiliaanse
aansprakelijkheidsleer.847 Contracten aangaan zonder daarbij de nodige zorgvuldigheid
aan de dag te leggen, leidt volgens deze zienswijze tot precontractuele aansprakelijkheid.
De buitencontractuele fout kan bijgevolg tot schadevergoeding aanleiding geven.848 De
verschoonbaarheid wordt zodoende uit de wilsleer losgemaakt en in het ruimere kader van
de precontractuele aansprakelijkheid of culpa in contrahendo ondergebracht. Precies
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omdat de errans bij de contractsluiting een vergissing beging die men onverschoonbaar
acht, heeft hij in dit proces niet gehandeld met de zorgvuldigheid die de normaal
zorgvuldige bonus pater familias aan de dag zou hebben gelegd. Het logische gevolg is
dat de schade die uit dit foutief handelen ontstaat, vergoed dient te worden. Deze
schadevergoeding zou dan de vorm kunnen aannemen van een herstel in natura dat erin
bestaat aan de dwalende het recht te ontzeggen een beroep te kunnen doen op de dwaling,
zodat de fout wordt gesanctioneerd door het behoud van het contract, ondanks het
wilsgebrek. Aldus komt men via de omweg van het aansprakelijkheidsrecht finaal tot
hetzelfde resultaat als de eerste zienswijze die de verschoonbaarheid als constitutief
bestanddeel van de dwaling rechtstreeks in aanmerking neemt. Precies omdat de
tussenkomst van de leer van de precontractuele aansprakelijkheid een overbodige omweg
voor een zelfde resultaat uitmaakt, juicht DE PAGE toe dat het Hof van Cassatie zich
hiertoe niet heeft laten verleiden.849
Niettemin dicht men de toepassing van de leer van de precontractuele aansprakelijkheid
enkele belangrijke voordelen toe. Zo meent KRUITHOF meer eenheid te brengen in de
rechtsregeling van de totstandkoming van het contract door de verschoonbaarheidsvraag
vanuit het aansprakelijkheidsrecht te benaderen. De theorie van de precontractuele
aansprakelijkheid is immers al van toepassing in een veelheid van situaties, zoals
onrechtmatig afgebroken onderhandelingen, incidenteel bedrog of de schadevergoeding na
relatieve nietigheid van het contract. Een gemeenschappelijke grondslag zou in al deze
gevallen tot een beter inzicht en een grotere rechtszekerheid kunnen leiden. Bovendien
zou een aansprakelijkheidsrechtelijke fundering het mogelijk maken de verschoonbaarheid
toch ook in geval van wilsverhinderende dwaling in aanmerking te nemen, hoewel deze
niet aan de artikelen 1109, 1110 en 1117 B.W. kan worden vastgeknoopt.850 Een
bijkomend voordeel van de toepassing van de precontractuele aansprakelijkheidsleer is tot
slot dat deze niet op een fictie berust, in tegenstelling tot het beroep op de wilsleer. Strikt
genomen doet de stelling dat wie onverschoonbaar dwaalt, in wezen niet dwaalt, de
werkelijkheid toch enigszins geweld aan. Tot slot sluit de 1382-regeling ook beter aan op
de bewijsvoering. Uit de rechtspraak blijkt immers dat het onverschoonbaar karakter van
de dwaling veeleer wordt aangevoerd door de verweerder, dan dat de eiser de
verschoonbaarheid van zijn vergissing bewijst. Deze praktijk sluit zodoende beter aan bij
het hanteren van een aansprakelijkheidslogica.851
iii) CORNELIS geeft er de voorkeur aan de pretoriaanse theorie van de onverschoonbare
dwaling met het algemeen rechtsbeginsel van het verbod op rechtsmisbruik in verband te
brengen. Uit zijn wilsautonomie put het individu het subjectieve recht om naar eigen
goeddunken verbintenissen aan te gaan of vorderingsrechten tot stand te brengen.
CORNELIS betoogt dat de dwalende schuldenaar hiervan evenwel onbehendig gebruik kan
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maken. De verschoonbaarheidstoets vormt de controle op de uitoefening van dat
subjectieve recht.852
iv) Volledigheidshalve mag de fundering in de vertrouwensleer niet achterwege blijven. Zo
tekent zich recent een tendens af die uitgaat van het gerechtvaardigde vertrouwen van de
wederpartij van de errans. Wanneer diens legitiem verwachtingspatroon te zeer wordt
aangetast door een gebeurlijke vergissing van zijn tegenpartij, is de dwaling
onverschoonbaar en mag zij niet tot de vernietiging van de overeenkomst leiden.853
Op het eerste gezicht heeft deze polemiek louter een doctrinair belang. Het belangrijkste lijkt
de alom erkende mogelijkheid waarover de rechter beschikt om de vernietigingsvordering af
te wijzen wanneer de errans er door zijn gedrag blijk van heeft gegeven dergelijke
verregaande beschermingsmaatregel niet te verdienen. Niets is echter minder waar, aangezien
de grondslag meteen ook het appreciatiecriterium bepaalt om uit te maken of de errans bij het
aangaan van de overeenkomst tekort is geschoten. Het praktische belang is meteen
zonneklaar. Het lijkt ons dan ook het meest zinvol het verschoonbaarheidsvereiste te funderen
rekening houdend met het beoordelingscriterium dat eruit voortvloeit.
125. Verschoonbare dwaling: invulling van het beoordelingscriterium – In zijn arrest
van 6 januari 1944 overweegt het Hof van Cassatie met betrekking tot de rechtsdwaling van
de verzekeraar dat “[une erreur inexcusable] est de celles que ne commet pas un homme
raisonnable.”854 Op het eerste gezicht schijnt de maatstaf voor de beoordeling van de
verschoonbaarheid van de dwaling niet voor bijzondere moeilijkheden te zorgen. De “homme
raisonnable” lijkt wel de tweelingbroer te zijn van de bonus pater familias. Wanneer het Hof
in zijn arrest van 10 april 1975855 zelfs refereert aan “l’homme normalement prudent et
diligent” lijkt de toetsing aan de aquiliaanse aansprakelijkheidsnorm een uitgemaakte zaak.856
Van de beoordeling van het gedrag van de errans op basis van de vergelijking met de bonus
pater familias is het slechts een kleine stap naar de algehele fundering van het
verschoonbaarheidsvereiste in datzelfde buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. De
precontractuele aansprakelijkheid hanteert immers dezelfde foutlogica en beoordeelt het
gedrag in abstracto, naar het model van de bonus pater familias geplaatst in dezelfde externe
omstandigheden. Zodoende draagt de in abstracto-toets toch ook een zekere concretisering in
zich. Waar de juiste invulling van de fout allerminst duidelijk is wanneer men de grondslag
van het verschoonbaarheidsvereiste legt in de dwalingsnotie zelf, is dit binnen het bestek van
de aquiliaanse foutbenadering zonneklaar: de culpa levis in abstracto. Deze
eenheidsbenadering kent in de doctrine erg veel bijval.857
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Dat de verwijzing naar de “homme raisonnable” evenwel niet per definitie hoeft te betekenen
dat men zich het discours van de buitencontractuele fout dient aan te meten, mocht recent uit
de rechtspraak van het Hof blijken. Het Hof van Cassatie liet immers duidelijk verstaan dat de
verschoonbaarheidstoets een andere is dan de foutappreciatie volgens het criterium van de
bonus pater familias, waar het orakelt dat het om van een verschoonbare dwaling te kunnen
spreken niet nodig is vast te stellen “que l’erreur alléguée était de celle qu'aurait commise
toute personne de la même profession normalement diligente placée dans les mêmes
circonstances et que le comportement de celui qui invoque l’erreur n'était pas fautif; […], la
déclaration du juge que n'était pas inexcusable l’erreur de celui qui l'invoque, revienne à dire
que cette erreur était de celles que commet un homme raisonnable.”858 Wie, zoals ons Hof
van Cassatie, de grondslag van de verschoonbaarheidsvereiste geheel in de wilsleer zoekt,
hanteert blijkbaar een eigen foutlogica die moet passen binnen de filosofie van de dwaling.
Waar DABIN zich aanvankelijk het hoofd brak over de juiste kwalificatie van de vereiste fout
(faute grossière, faute caratérisée, faute lourde) merkt COIPEL terecht op dat deze ambitie
tevergeefs is.859 Men benadert de kwestie beter vanuit de ratio die achter het
verschoonbaarheidsvereiste schuilgaat.
126. Invulling van het beoordelingscriterium: persoonlijke stellingname – De
bedoeling van het verschoonbaarheidsvereiste is vergissingen werkelijk vergissingen te laten
zijn en te onderscheiden van gevallen waarin de zaken door onbezonnenheid, nonchalance of
laksheid anders zijn uitgedraaid dan wat men meende te mogen verwachten of verhopen.
Dwalen veronderstelt een geloof in de waarheid van een bepaald feit. Maar wie wil geloven
moet daartoe echter zijn redenen hebben, zoniet vervalt een vergissing in nonchalance,
risicogedrag, speculatie of twijfel. Wie gokt of twijfelt dwaalt evenwel niet.860 De beoordeling
van de naïviteit van een individu om uit te maken of dat daadwerkelijk dwaalde, dan wel
louter nonchalant en onberedeneerd handelde, dient noodzakelijk vanuit de persoon van de
errans te gebeuren. Per slot van rekening gaat het om de vraag of dat het individu in kwestie
zich daadwerkelijk vergiste.
Wie de gehele dwalingsregeling vanuit de achterliggende filosofie en in relatie tot de
precontractuele informatie- en onderzoeksverplichtingen beschouwt, valt het op hoe het
substantievereiste en het verschoonbaarheidsvereiste een verschillende rol spelen, hoewel
beide als doel hebben een zuiver voluntarisme te vermijden. De dwaling blijft nu eenmaal een
louter psychologisch fenomeen dat zich eigenlijk alleen in de geest van de errans afspeelt.
Het substantievereiste wil een objectiverende factor zijn. De bedoeling is immers zich te
verplaatsen in de psyche van de tegenpartij om na te gaan of deze wist wat de errans als
essentieel beschouwde. Als zodanig moet men het substantievereiste in verband brengen met
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de informatieplicht van de tegenpartij. Als een verkoper de verplichting draagt zijn koper in te
lichten met als uiteindelijke doel vergissingen (en dus dwaling) te vermijden, dan moet het
hem bekend zijn wat die koper precies zoekt en als essentieel beschouwt. Het bewijs aan de
substantievoorwaarde te voldoen, dient de errans te leveren. Welnu, wie een bepaald
bewustzijn bij zijn tegenpartij wil bewijzen, is noodzakelijkerwijze aangewezen op een zekere
veralgemening of objectivering: een benadering in abstracto dringt zich op. Langs die weg
voert het substantievereiste een objectivering door.
De verschoonbaarheidstoets gaat na of de errans zich ook effectief vergiste, gelet op de
geboden informatie over elementen die de tegenpartij voor de errans essentieel oordeelde. De
verschoonbaarheidsvraag is eigenlijk de vraag naar het werkelijke bestaan van de
aangevoerde dwaling. Wie dwaalt is van een bepaald feit overtuigd, twijfelt daar niet aan en
handelt in die foutieve wetenschap. Hier komt de onderzoeksplicht van de errans in het spel.
Hij zal moeten aantonen zichzelf degelijk te hebben geïnformeerd en op basis van die
gegevens overtuigd te zijn geweest van zijn zaak. Het bestaan van die vergissing moet de
errans zelf bewijzen, wil hij op de vernietiging van de overeenkomst aanspraak kunnen
maken. Niets belet echter zijn geloof in concreto te beoordelen, vermits de errans zelf deze
bewijslast draagt.
Het Hof van Cassatie gaat onzes inziens terecht uit van dergelijke in concreto benadering en
wordt hierin door een aanzienlijk deel van de rechtsleer gesteund. In een daadwerkelijk
regime van wilsgebreken biedt de in concreto-benadering de meeste garanties voor een vrije
toestemming.861 De dwaling is zodoende verschoonbaar, indien de errans in kwestie
dergelijke vergissing redelijkerwijze had kunnen begaan.862
Dergelijke benadering betekent dat de rechter niet alleen acht moet slaan op alle externe
omstandigheden, maar ook op de concrete particuliere interne kwaliteiten van de errans. Dit
heeft tot gevolg dat men niet alleen rekening houdt met factoren als tijd, plaats, professionele
bekwaamheid en opleiding, maar ook met de naïviteit, het karakter, de verstandelijke
vermogens en de leeftijd van de errans. Het is overigens belangrijk in te zien dat een concrete
benadering geen synoniem is voor een meer lakse beoordeling dan de abstracte en in vele
gevallen daarmee zelfs samenvalt, vermits de normaal voorzichtige contractpartij nu eenmaal
het vaakst voorkomt. Bovendien heeft men binnen het in abstracto-criterium ook de noodzaak
gevoeld om een zekere concretisering door de voeren, zodat in de praktijk voor 99% van de
gevallen de verschillen uiteindelijk miniem zullen zijn.863 De symbooldiscussie over de
concrete gevoeligheid van de in abstracto-benadering of, omgekeerd, het abstracte gehalte
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van de in conreto-benadering, is weinig verrijkend en past veeleer in het rijtje van de kip en
het ei, of het geslacht van de engel.
Veel belangrijker, en ons inziens de enige relevante discussie, is de kwestie wie uiteindelijk
de bewijslast behoort te dragen. Installeert men een vermoeden van verschoonbaarheid ten
voordele van de errans, dan moet men de tegenpartij ermee belasten de nalatigheid van de
errans te bewijzen. Dit gaat samen met de voormelde in abstracto-benadering van het
verschoonbaarheidsvereiste, gefundeerd op de precontractuele aansprakelijkheid. Wie de
grondslag in de dwalingsnotie zelf legt, staat een in concreto-benadering toe, wat evenwel met
zich meebrengt dat de errans de verschoonbaarheid van zijn dwaling zelf zal moeten
bewijzen, vermits dit een constitutief element is van de dwaling.
Persoonlijk zijn wij van mening dat het logischer is de eiser deze bewijslast te laten dragen.
Zoals reeds aangegeven is de verschoonbaarheidsvraag immers de vraag naar het werkelijke
bestaan van de beweerde dwaling. Door een vermoeden van verschoonbaarheid te installeren
geeft men onzes inziens het verkeerde signaal. De vergissing is de afwijking van de regel van
het bindend karakter van de overeenkomst. Het vermoeden van verschoonbaarheid verheft
haar echter tot de norm. Bovendien kan men niet anders dan opmerken dat de vigerende
subjectieve invulling van het substantievereiste de bewijsplicht van de errans al reduceert tot
een zuiver psychologische aangelegenheid. Mede daarom lijkt het ons waardevol geen
verschoonbaarheidsvermoeden te vestigen, maar dit bewijs nog steeds aan de errans over te
laten, zij het op basis van een in concreto-beoordeling.

§ II. BEDROG
127. Bedrog: begrip – Het wilsgebrek bedrog kreeg als zodanig geen definitie in de Code
Napoléon. Artikel 1116 B.W. stelt alleen dat bedrog een oorzaak is van nietigheid van de
overeenkomst, wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd, van dien aard zijn
dat de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou hebben
aangegaan. Op basis van deze bepaling definiëren de doctrine en rechtspraak het bedrog
doorgaans als de kunstgrepen waarmee een contractant bij zijn tegenpartij een dwaling uitlokt
die hem ertoe aanzet het contract te sluiten.864 De wilsgebreken dwaling en bedrog zijn
zodoende sterk verwant. Bedrog is immers niets anders dan een door de wederpartij te kwader
trouw uitgelokte dwaling.865 Meteen is duidelijk dat het bedrog eigenlijk niet zozeer zelf een
wilsgebrek is, maar veeleer een oorzaak daarvan.866
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128. Bedrog: toepassingsvoorwaarden – Gelet op de tekst van artikel 1116 B.W. is de
rechtspraak en rechtsleer slechts bereid van bedrog te spreken en het contract te vernietigen
als de vier constitutieve voorwaarden daartoe zijn vervuld. Zo dient de eiser kunstgrepen aan
te tonen (i.e. het materiële element), die uitgaan van de medecontractant, door kwaad opzet
zijn ingegeven (i.e. het intentioneel element) en doorslaggevend zijn geweest voor het sluiten
van de overeenkomst.867 We onderzoeken elke voorwaarde van naderbij.

A. INTENTIONEEL ELEMENT
129. Bedrog impliceert opzet – Elk bedrog veronderstelt opzet. Nalatigheid, hoe ernstig
die ook is, kan niet gelijkgesteld worden met bedrog. Vereist is een werkelijk intentionele
fout.868 Het Hof van Cassatie wees het adagium culpa lata dolo aequiparatur immers reeds
meermaals uitdrukkelijk van de hand.869 Bijgevolg is er pas sprake van bedrog als vaststaat
dat de tegenpartij effectief de bedoeling had zijn contractpartner te misleiden.870
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130. Opzet tot misleiden volstaat: verrijkingsoogmerk niet vereist – In dat verband
verduidelijkte het Hof van Cassatie, zowel in België als in Frankrijk, dat bedrog veronderstelt
dat de bedrieger het inzicht had dat hij met zijn gedrag de tegenpartij ertoe bracht een
overeenkomst te sluiten die deze anders niet (tegen dezelfde contractvoorwaarden) had
gesloten.871 Anderzijds is niet vereist dat de bedrieger met zijn frauduleus gedrag effectief de
bedoeling had zijn tegenpartij schade te berokkenen, laat staat dat hij zich daarvan bewust
diende te zijn. De bedoeling daadwerkelijk te schaden is immers niet fundamenteel, wel de
bedoeling de tegenpartij te misleiden.872 CORNELIS geeft tot slot aan dat bedrog in hoofde van
de bedrieger een verrijkingsoogmerk veronderstelt.873 Dat lijkt ons echter niet terecht. Het
voordeel dat de bedrieger te beurt valt, kan onzes inziens immers ook louter moreel zijn (i.e.
het plezier dat hij erin schept zijn tegenpartij te bedriegen), zonder dat het bedrog hem ook per
definitie pecuniair voordeel zou moeten opleveren.
131. Bewijs van opzet met alle middelen van recht, inclusief feitelijke vermoedens –
Conform artikel 1116 B.W. wordt die bedrieglijke intentie niet vermoed te bestaan. Dat
betekent dat de eiser haar zal moeten bewijzen, waarbij hij gebruik kan maken van alle
middelen rechts, inclusief de feitelijke vermoedens in de zin van artikel 1353 B.W.874 Dat
laatste kan bevreemden gelet op de strekking van artikel 1116, al. 2 B.W. Beide bepalingen
hoeven elkaar echter niet uit te sluiten. Artikel 1116 B.W. wil voorkomen dat men bedrog
eenvoudigweg uit de overeenkomst of het onevenwicht tussen de contractprestaties zou
afleiden (i.e. dolus ex re ipsa) door effectief het bewijs te vereisen van de kunstgrepen die de
tegenpartij aanwendde. Het bestaan van die kunstgrepen laat echter wel toe daaruit een
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frauduleuze intentie af te leiden.875 Finaal komt het de feitenrechter toe op soevereine wijze te
oordelen over het al dan niet bestaan van bedrieglijk opzet.876

B. MATERIEEL ELEMENT
132. Bedrog vereist kunstgrepen – Anders dan bij dwaling, waar de errans zich spontaan
een verkeerde voorstelling van zaken maakt, is die bij bedrog uitgelokt door het bedrieglijke
gedrag van zijn tegenpartij. Bedrog veronderstelt bijgevolg kunstgrepen of arglisten: deloyale
gedragingen die beogen een valse schijn te wekken en de errans te laten dwalen.877
Het materieel element krijgt in de praktijk een erg ruime invulling.878 In de eerste plaats denkt
men natuurlijk aan leugens en bedrieglijke verklaringen. Bedrog kan zich echter ook
manifesteren onder de vorm van allerhande non-verbale frauduleuze manoeuvres en
kunstgrepen. Enkele decennia geleden besloot het Belgische Hof van Cassatie tot slot ook
verzwijgingen als kunstgreep in aanmerking te laten komen.879 Het Franse Hof ging wat dat
betreft overigens al wat eerder overstag880, na een intensief pleidooi van de gezaghebbende
Franse rechtsleer.881 Voor een goed begrip benadrukken we hier dat bepaalde van die
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gedragingen overigens ook strafrechtelijk beteugeld kunnen worden, al is dat geenszins
noodzakelijk om civielrechtelijk voor sanctionering in aanmerking te komen. De
burgerrechtelijke bedrogsnotie is immers ruimer dan de strafrechtelijke.882
133. Leugenachtige verklaringen – De verstrekking van valse informatie is zonder twijfel
de meest voor de hand liggende manier om bedrog te plegen. De informatie kan mondeling
verstrekt worden, maar evenzeer in geschreven vorm het slachtoffer bereiken.883 Zij kan
rechtstreeks uitgaan van de bedrieger, of op een meer verdoken wijze, bij wege van een
medeplichtige derde.884
In de praktijk is de vraag echter wanneer er sprake is van een leugen. Het is niet de bedoeling
elke overdrijving in het handelsverkeer als een leugen te gaan beschouwen. Traditioneel
maakt de doctrine immers een indeling tussen de toelaatbare en courante overdrijving,
ophemeling of aanprijzing – wat in de doctrine als dolus bonus bekend staat – en
daadwerkelijke leugens (i.e. dolus malus).885 Het onderscheid is delicaat, maar cruciaal.
Technisch gezien is dolus bonus immers geen bedrog bij gebrek aan een kwaadaardige
intentie.886 Zodoende kan de eiser in dergelijke gevallen niet de vernietiging van de
overeenkomst bekomen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat het gedrag van de tegenpartij
geen fout in de zin van 1382 kan uitmaken.887
Rest ons de vraag naar het adequaat onderscheidingscriterium om dolus bonus van bedrog te
onderscheiden. KRINGS verduidelijkte terecht dat de intentie van de tegenpartij de
belangrijkste aanwijzing uitmaakt.888 Inderdaad, zonet verduidelijkte dit proefschrift immers
dat bedrog bedrieglijk opzet impliceert. Gelijkaardig is het standpunt van MARTY en
RAYNAUD die het onderscheid maken op basis van de loyauteit en de abnormale aard van het
gedrag in kwestie.889 Anderen menen daarnaast, of zelfs voornamelijk met de
zwaarwichtigheid van de kunstgrepen rekening te moeten houden, subjectief, dan wel
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objectief beoordeeld890, of eerder het gezag van de dader en de positie van het slachtoffer als
maatstaf aan te wenden.891 Wij zijn daarentegen van mening dat alles staat of valt met de
beoordeling van de kwaadwillige intentie. Treffend daarbij is de vaststelling dat de kleinste,
zij het welgekozen leugens vaak de meest doeltreffende zijn. Zodoende zijn wij van mening
dat de zwaarwichtigheid van de leugen niet bepalend kan zijn. Bovendien is het effect van een
leugen a priori niet juist in te schatten, zodat het ons raadzamer lijkt uitsluitend de intentie te
beoordelen. Deze verstrenging sluit aan bij de tegenwind die het concept dolus bonus de
laatste decennia in de rechtsleer kreeg, niet het minst onder impuls van het
consumentenrecht892 en meer algemeen de informatieverplichtingen tussen partijen.893
Daarom lijkt het ons zinloos nog van dolus bonus te spreken. Ófwel is er kwaad opzet,
waarbij een leugen in beginsel aanleiding kan geven tot een annulatievordering, ófwel is er
geen sprake van kwaad opzet, en bijgevolg ook niet van bedrog. Niets belet dat de verklaring
desgevallend wel foutief is en dus de aanleiding vormt tot een precontractuele
aansprakelijkheidsvordering, gelet op de onachtzaamheid waarmee ze werd geuit. Daarnaast
kan ook de overeenkomst nog vernietigd worden, zij het dat dit dan op grond van substantiële
dwaling zal moeten geschieden.
134. Bedrieglijke manoeuvres – Naast leugens, kan het bedrog ook talloze andere vormen
aannemen. Het menselijk vernuft blijkt op dit vlak onuitputtelijk, al hebben dergelijke
bedrieglijke manoeuvres allen met elkaar gemeen dat ze erop gericht zijn een valse schijn te
wekken en dus neerkomen op een aantasting van de waarneming van de werkelijkheid.894
Specifiek met betrekking tot de kunsthandel zal het bedrog veelal blijken uit toevoegingen of
transformaties die men de werken liet ondergaan (e.g. valse signatuur, bedrieglijke
restauraties of aanwending van ander frauduleuze technieken zoals assemblage of opdeling),
de aanwending van valse documentatie (e.g. de vervalsing van certificaten of de valse
aanwending ervan), de bedrieglijke presentatie of het aannemen van een bedrieglijke houding,
etc.895 De rechter blijkt in het bijzonder op zijn hoede voor frauduleuze manoeuvres wanneer
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een van de contractpartijen zich ervan zou bedienen om de zwakheid (door onervarenheid,
mentale zwakte of hoge leeftijd) van zijn tegenpartij uit te buiten.896
135. Bedrieglijk verzwijgen – Lange tijd ging men er zowel in Frankrijk als in België
vanuit dat bedrog een zeker actief optreden veronderstelde en niet eenvoudigweg de gedaante
kon aannemen van een onthouding of verzwijging.897 Inmiddels lijdt het echter geen twijfel
meer dat de materiële bedrogscomponent ook een opzettelijk stilzwijgen kan zijn.898 Het
Belgische Hof van Cassatie overwoog in zijn arrest van 8 juni 1978 immers:
“Attendu que la réticence d’une partie, lors de la conclusion d’une convention, peut, dans certaines
circonstances, être constitutive de dol au sens de l’article 1116 du Code civil, lorsqu’elle porte sur un
fait qui, s’il avait été connu de l’autre partie, l’aurait amenée à contracter à des conditions moins
onéreuses.”899

Aan het einde van de vijftiger jaren toonde de Franse cassatierechtspraak zich al bereid
dezelfde overstap te maken, hoewel het tot dan toe halsstarrig die boot had afgehouden.900 “Le
dol peut dans certaines circonstances résulter du silence d’une partie”, stelde het Hoogste
Hof in 1958.901 Meteen is duidelijk waar ons eigen Hof van Cassatie de mosterd haalde.
Sindsdien vormt deze gedachte een constante in de Franse doctrine.902 Zowel in België als in
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Frankrijk is de hamvraag sindsdien dan ook niet zozeer óf een stilzwijgen bedrog kan
uitmaken, maar veeleer welke de voormelde omstandigheden zijn (“… dans certaines
circonstances …”) waaronder dat het geval is.903
In dat verband schuift de rechtspraak als uitgangspunt naar voor dat dergelijke
omstandigheden zich aandienen wanneer de partij die bedrog verweten wordt titularis is van
een bijzondere informatieplicht.904 Dat is in de eerste plaats het geval wanneer de aard zelf
van de overeenkomst tussen de partijen een bijzondere vertrouwensband of
afhankelijkheidsverhouding doet ontstaan.905 Bovendien kan dergelijke bijzondere
informatieplicht voortvloeien uit de wetgeving of gewoonterecht. Verder kan ze het gevolg
zijn van de bijzondere hoedanigheid van de partijen, hun professionele beroepsactiviteit of
deskundigheid evenals de concrete omstandigheden van contracteren.906 Zo kan een
informatieplicht bestaan wanneer het de tegenpartij onmogelijk is mits eigen oplettendheid te
vernemen wat zijn contractpartner verzweeg.907 Voortbordurend op deze laatste gedachte gaat
de cassatierechtspraak tegenwoordig nog een stap verder door te overwegen:
“que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui,
s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.”908
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Het behoeft geen betoog dat precontractuele informatieplichten zich in de eerste plaats
situeren in de contractuele verhoudingen van een professionele tegenpartij. Toch belasten
bepaalde auteurs soms ook leken daarmee.909 Hoewel het bestaan van dergelijke bijzondere
informatieplicht in een steeds toenemend aantal situaties werd erkend, moet het toch meteen
duidelijk zijn dat zij haar ontstaan steeds dankt aan het bestaan van een welbepaalde feitelijke
context.
Het Belgische en het Franse recht weigeren terecht het bestaan van een algemene
informatieplicht te erkennen op grond waarvan men zijn tegenpartij zou moeten wijzen op alle
elementen die een redelijk persoon normalerwijze in overweging neemt bij zijn beslissing het
contract aan te gaan en bij de bepaling van de contractvoorwaarden waartegen dat te doen.910
Het is inderdaad niet wenselijk de gedachte op te geven dat niet elke contractpartij
verondersteld is zijn zaken met een minimale zorg en bedachtzaamheid te bejegenen.
Andermans informatieplicht begint immers pas te spelen, waar de eigen plicht zichzelf te
informeren ophoudt.911
Het al dan niet bestaan van een dergelijke informatieverplichting laat toe het cruciale
terminologische onderscheid te maken tussen “zwijgen” en “verzwijgen”. Wie zwijgt,
informeert niet bij gebrek aan de nodige informatie of het bewustzijn van het belang ervan
voor de tegenpartij.912 Bijgevolg ontbeert het zwijgen elke frauduleuze intentie. Dat hoeft
evenwel niet te betekenen dat dergelijk zwijgen niet foutief kan zijn, wanneer het gebrek aan
informatie en inzicht het gevolg is van nonchalance.913
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Verzwijgen gaat verder dan het loutere niet spreken.914 Het is immers het vrijwillig
achterhouden van informatie in het bewustzijn van het belang ervan.915 De stilte van iemand
die in staat is te corrigeren en gelet op zijn bijzondere informatieplicht ook verondersteld
wordt dat zo nodig te doen, moet men niet opvatten als een neutrale daad, maar als een
luidkeelse (zij het impliciete) bevestiging.916 Om het in de woorden van GHESTIN te vatten:
“le silence peut parfois être aussi éloquent qu’un mensonge”917 Bij verzwijgen verraadt de
stilte een kwaadaardig opzet918 en is daardoor niet te vereenzelvigen met een zuiver passieve
houding.
Interessant is dan ook de pragmatische houding van de Franse rechtspraak die, meer dan de
Belgische, de verzwijging in verband heeft gebracht met het beginsel van goede trouw.919 Zo
is men voor de beoordeling van het stilzwijgen of meer algemeen van elke mogelijke
manifestatie van bedrog gaan focussen op de notie goede trouw. In die optiek staat een
stilzwijgen (zoals om het even welke andere gedraging) als bedrieglijk geboekstaafd, zodra
het ingegeven bleek door kwade trouw.920 GHESTIN bekritiseert deze tendens uit angst dat een
vage notie als “goede trouw” de rechtsfiguur van het bedrog geheel zou opslorpen en de
rechtszekerheid van het contractueel verkeer zo op rechtstreekse wijze te verregaand komt
verstoren.921
Ik kan die zienswijze echter maar ten dele bijtreden. Het lijkt ons inderdaad niet de bedoeling
een overeenkomst te vernietigen op grond van artikel 1134 B.W., zodra in het kader daarvan
enigszins afbreuk zou zijn gedaan aan het beginsel van de goede trouw.
Anderzijds zien wij evenwel niet in waarom men binnen het raam van de bedrogsregeling van
artikel 1116 B.W. niet het nodige pragmatisme aan de dag mag leggen. Onzes inziens zijn de
constitutieve elementen van de bedrogsregeling de frauduleuze intentie van de contractant
enerzijds, en het effect daarvan op de wilsvorming anderzijds. Vanuit theoretisch oogpunt
lijkt het materieel element ons dan ook niet van belang. Praktisch gezien is men daar echter op
aangewezen om het bestaan van de frauduleuze intentie te bewijzen. Die wordt conform
artikel 1116 B.W. immers niet vermoed, zodat de eiser op concrete gedragingen van zijn
tegenpartij zal moeten wijzen om het bestaan ervan aannemelijk te maken. Hoe meer flagrant
het frauduleus gedrag (e.g. manifeste leugens of bedrieglijke manoeuvres), des te makkelijker
wordt deze bewijsopdracht. Liet de tegenpartij haar frauduleuze bedoelingen slechts de vorm

914

915

916

917
918
919

920

921

VAN RANSBEECK, "Misbruik van omstandigheden, bedrog en geweld in het Belgische recht en de Principles of
European Contract Law", l.c., 127.
A. DE BOECK, "Wilsgebreken", l.c., 37; J.-P. MASSON, "Les fourberies silencieuses", l.c., 532.
Contra: J. GHESTIN, "La réticence, le dol et l'erreur sur les qualités substantielles", l.c., 247. GHESTIN opent zijn artikel
met deze ongelukkige stellingname, die hij verderop evenwel aanzienlijk nuanceert, zodat zijn precieze positie wat troebel
blijft.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 251; M. FABRE-MAGNAN, De
l’obligation d’information dans les contrats, o.c., 288.
A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en
sancties, 2000, o.c., 286.
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 113.
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 535; C. LARROUMET, Les obligations, le contrat, o.c., 319.
“[…] par réticence, la banque avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi.” (Cass. Fr. 1e civ., 21 januari
1981 Bull. Civ. 1981, I, 23). Zie in derzelfde zin: Cass. Fr. 1e civ., 10 mei 1989 Bull. Civ. 1989, I, 124; Cass. Fr. 3e civ., 27
maart 1991, D. 1991, I.R., 131.
Over die evolutie, zie: J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 542-544; P. MALINVAUD, Droit des obligations,
2005, o.c., 116-117; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten Grondslagen, draagwijdte en sancties, 2000, o.c., 291; C. PARMENTIER, "La volonté des parties", l.c., 75.
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 544-545.

182

aannemen van een stilzwijgen of andere onthouding, dan kan haar kwade intentie alleen maar
blijken uit de begeleidende omstandigheden. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de
bedrieger met deze houding zijn doel niet kan bereiken. Als dat het geval is, lijkt het concrete
gedrag ons als zodanig betekenisloos.

C. BEDROG GAAT UIT VAN DE TEGENPARTIJ
136. Bedrog toerekenbaar aan tegenpartij – Artikel 1116 B.W. geeft uitdrukkelijk aan
voor de beoordeling van het bedrog slechts de kunstgrepen te beschouwen die uitgaan van de
contractpartijen.922 Strikt genomen doet deze voorwaarde afbreuk aan de logica achter de leer
van de wilsgebreken. Indien de hoofdbedoeling erin bestaat de zuivere wil van de
contractpartijen te garanderen, kan men immers niet anders dan opmerken dat de wil er niet
minder gebrekkig op wordt wanneer de vergissing een gevolg is van het bedrieglijk optreden
van een derde, in plaats van de medecontractant. Op dit vlak blijkt duidelijk dat de figuur van
het bedrog in oorsprong penale wortels had, wat de gerichtheid op de persoon van de
tegenpartij als strafrechtelijk verantwoordelijke dader verklaart.923
137. Medeplichtigheid medecontractant volstaat – Deze stelling behoeft evenwel enkele
nuances. In de eerste plaats volstaat het dat de tegenpartij medeplichtig was aan het bedrog
om voor annulatie in aanmerking te komen.924 Net als het meerderheidsstandpunt zijn wij van
mening dat die medeplichtigheid best kan opgevat worden als het loutere inzicht dat de
tegenpartij door een derde wordt bedrogen. Zonet verduidelijkte dit proefschrift immers dat
het bedrog de vorm kan aannemen van een stilzwijgen. Het lijkt ons moreel wenselijk ervan
uit te gaan dat een partij die vaststelt dat zijn contractpartner door een derde wordt bedrogen
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een spreekplicht heeft.925 Daarenboven assimileert men het bedrog dat uitgaat van een
vertegenwoordiger met het persoonlijke bedrog van de contractpartner.926 Dit is opmerkelijk
(daar bedrog geen rechtshandeling maar een rechtsfeit is927), doch niet onbelangrijk.
Verkopers in de kunsthandel doen immers vaak een beroep op tussenpersonen. Zo treedt het
Franse maison de ventes op als lasthebber voor de inbrenger-verkoper.928 Dat impliceert dat
het bedrog van het Franse veilinghuis geacht wordt uit te gaan van de inbrenger-verkoper,
zodat tegen deze laatste een annulatievordering op grond van bedrog kan worden ingesteld.
Deze stelling gaat echter niet op voor het Belgische veilingwezen, dat juridisch gezien immers
geen vertegenwoordigingsrol speelt.929
Tot slot neemt men aan dat in het kader van schenkingen of eenzijdige rechtshandelingen het
bedrog (bij (quasi-)gebrek aan een tegenpartij) ook kan uitgaan van een derde.930
138. Sanctionering misleiding door derde zonder medeplichtigheid medecontractant –
Het voorgaande hoeft evenwel niet te betekenen dat misleiding door een derde zonder
bewezen medeplichtigheid van de tegenpartij geenszins voor sanctionering in aanmerking
komt. Dergelijk laakbaar gedrag kan probleemloos als uitgangspunt dienen voor een
buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering, mits het bewijs van de schade en het vereiste
causaal verband.931 Vanzelfsprekend is dergelijke aansprakelijkheidsvordering rechtstreeks en
uitsluitend gericht tegen de derde, aangezien de tegenpartij met diens bedrog niets te maken
heeft.
Daarnaast kan de eiser steeds nog de geldige totstandkoming van de overeenkomst
aanvechten. Bij gebrek aan kwaad opzet van de tegenpartij mag de vernietiging van de
overeenkomst op grond van bedrog dan wel niet tot de mogelijkheden behoren, niets belet
echter het slachtoffer van het bedrog van een derde de vernietiging te vorderen op grond van
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dwaling.932 Vanzelfsprekend is dat slechts mogelijk voor zover de errans er in slaagt aan te
tonen dat zijn dwaling determinerend, substantieel en verschoonbaar is.

D. DETERMINEND KARAKTER
139. Hoofdbedrog v. incidenteel bedrog – Gelet op de formulering van artikel 1116 B.W.
maakt de quasi-voltallige Belgische doctrine het onderscheid tussen het hoofdbedrog en het
incidenteel bedrog. De eerste variant betreft de bedrieglijke handelingen die als effect hebben
dat een contractpartij een overeenkomst aangaat die zij zonder bedrieglijke misleiding niet
zou hebben gesloten. Daartegenover staat het incidenteel bedrog, dat zich aandient wanneer
het bedrieglijk handelen als zodanig geen effect heeft op de beslissing de overeenkomst al dan
niet aan te gaan, maar uitsluitend op de voorwaarden waaronder men instemt dat te doen.933
De sanctie bij dergelijk incidenteel bedrog vertaalt zich (zelfs wanneer de eiser de
vernietiging van de overeenkomst vordert) noodzakelijkerwijze in een schadevergoeding, die
in de praktijk dus neerkomt op een prijsvermindering.934
Hoewel ook de Franse doctrine het conceptuele onderscheid kent, klaagt die toch
hoofdzakelijk het artificiële ervan aan.935 De kritiek is ons inziens overigens volkomen
terecht.936 Wij zien immers ook niet in hoe men op ernstige wijze het onderscheid meent te
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kunnen maken tussen de abstracte wil om in te stemmen met een overeenkomst en de concrete
contractvoorwaarden waaronder dat gebeurt.937 De overeenkomst in kwestie is per slot van
rekening niets anders dan het geheel van concrete contractvoorwaarden. Het lijkt ons
bijgevolg niet mogelijk bij de beoordeling van de wil tot contracteren abstractie te maken van
de concrete elementen waarop die wil gericht is. Spreken van een abstracte wil tot
contracteren is zodoende wereldvreemd, aangezien die alleen maar gevormd wordt op basis
van concrete voorwaarden. Bijgevolg kan men bij wijze van boutade stellen dat elk principaal
bedrog uiteindelijk incidenteel wordt, door de contractvoorwaarden zodanig te verlagen dat
men als contractpartij finaal toch overstag gaat en besluit te contracteren.938 Het voorwerp van
het contract waartoe men op bedrieglijke wijze wordt verleid, heeft in de regel immers enige
waarde, hoe beperkt die ook mag zijn.
Op het vlak van de wilsgebreken bestaat incidenteel bedrog bijgevolg niet939: óf men slaagt
erin aan te tonen bij de contractsluiting op bedrieglijke wijze te zijn beïnvloed, zodat er sprake
is van het wilsgebrek bedrog en de rechter de overeenkomst vernietigt, óf men slaagt daar niet
in, waardoor er bij gebrek aan determinerend effect conform artikel 1109 B.W. geen sprake
kan zijn van enig wilsgebrek.940 Contractvernietiging is dan eenvoudigweg onmogelijk. De
eiser kan dan in het beste geval nog een schadevergoeding claimen, mits hij er anderszins in
slaagt een buitencontractuele fout (culpa in contrahendo) te bewijzen.941
Merkwaardig genoeg kwam in België slechts een minderheid van de doctrine ertoe de
voormelde indeling in vraag te stellen, laat staan haar van de hand te wijzen.942 Toch lijkt de
Belgische cassatierechtspraak het onderscheid niet altijd even strikt te maken door soms een
enkel bedrogsbegrip te hanteren, ook voor de gevallen waarin het bedrog er hooguit toe leidde
tegen meer bezwarende voorwaarden te contracteren.943
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E. BEDROG V. DWALING
140. Bedrog: verhouding tot dwaling en ratio legis – Eerder definieerde dit proefschrift
het bedrog als een uitgelokte dwaling, zoals dat in de traditionele rechtsleer wordt
voorgehouden.944 Men kan zich terecht afvragen wat het nut van het bedrog als
verhaalsmiddel is wanneer de noden waarvoor de rechtsfiguur werd geconcipieerd in de
praktijk reeds op dezelfde manier kunnen worden gelenigd door een beroep te doen op de
sterk verwante figuur van de dwaling. Dit gegeven zet aan tot nadenken. Des te meer wanneer
men daarbij in rekening brengt dat de bewijslast bij dwaling aanzienlijk lager ligt, vermits dat
laatste niet het lastige bewijs van kwade trouw veronderstelt.
Niettemin merken sommige auteurs nuancerend op dat het in bepaalde gevallen eenvoudiger is als eiser
kunstgrepen en bedrieglijke manoeuvres aan te tonen, wat materieel zichtbaar is, in plaats van een
dwaling, wat als zuiver mentale toestand maar moeilijk te bewijzen valt.945 Zodoende lijkt de eerste
stelling maar ten dele op te gaan. Daar staat echter tegenover dat de eiser voor het welslagen van zijn
bedrogsvordering met het bewijs van de kwade trouw van zijn tegenpartij ook gehouden is tot het bewijs
van een mentale toestand.
Een tweede belangrijk onderscheid zou spelen op het vlak van de gevolgen van het bedrog. Doorgaans
geeft men aan dat bedrog aanleiding kan geven tot de betaling van schadevergoeding, naast of in
aanvulling op de vernietiging van de overeenkomst.946 Onzes inziens is dat bij de dwaling niet anders. In
dat geval dient de eiser evenwel het bewijs te leveren dat zijn tegenpartij nalatig was in de nakoming
van diens precontractuele informatieplichten of anderzijds onzorgvuldig handelde bij de sluiting van de
overeenkomst.947 Fundamenteel is het onderscheid echter niet, aangezien de schadevergoeding, zowel
bij het bedrog als bij de dwaling, op dezelfde juridische grondslag wordt toegekend, namelijk de culpa
in contrahendo.

Om de auteurs van de Code napoléon geenszins van fouten tegen de logica te moeten
beschuldigen, meende de vigerende rechtsleer een eervolle uitweg te vinden in de gedachte
dat de dwaling ten gevolge van bedrog niet de dwaling is van artikel 1110 B.W. Het
Belgische Hof van Cassatie sloot zich bij deze zienswijze aan met zijn arrest van 24 mei
1974.948 Het Franse Hof ging al eerder die richting uit.949 Wanneer men de doctrine erop
naslaat blijkt deze tot op heden het verruimde toepassingsgebied van het bedrog in
vergelijking met de dwaling te verdedigen.950
944
945
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949
950
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Om het onderscheiden toepassingsgebied in de verf te zetten, brengen we eerst de ratio legis
achter de dwalingsregeling in herinnering. Door de dwaling als wilsgebrek te weerhouden
heeft de Code napoléon een delicaat evenwicht trachten te bezegelen tussen twee
fundamentele waarden in het continentale rechtsdenken: de wilsautonomie en de integriteit
daarvan enerzijds en de rechtszekerheid anderzijds. De evenwichtsoefening bestaat erin te
vermijden dat de kleinste persoonlijke ontgoocheling van een van de contractpartijen
aanleiding zou kunnen geven tot de annulatie van de overeenkomst. Op grond van artikel
1109 B.W. laten de drie regimes van wilsgebreken zich maar gevoelen voor zover de vrees,
misleiding of vergissing een effect had op de wilsuiting van de contracterende partij. Door de
toepassing van de dwaling alleen maar afhankelijk te maken van een zuivere geestestoestand
van de errans dreigt men evenwel in een ongebreideld voluntarisme te verzeilen en op
onbeperkte wijze afbreuk te doen aan de rechtszekerheid van de tegenpartij.951
Artikel 1110 B.W. wil een eerste rem zijn op dergelijk ongebreideld voluntarisme door te
vereisen dat de vergissing een zekere ernst vertoont: het substantievereiste. Aangezien dit
element een zekere abstrahering in zich droeg, betekent het in se een onderzoek naar het
bewustzijn van de tegenpartij van wat voor de errans essentieel was bij het afsluiten van de
overeenkomst en het voorwerp daarvan.952
Een tweede rem ligt in het verschoonbaarheidsvereiste. Als wilsgebrek betreft de dwaling in
se uitsluitend de psychè van de errans en zijn tegenpartij: de verkeerde voorstelling in hoofde
van de errans van een essentieel element van de overeenkomst, gecombineerd met een zeker
bewustzijn daarvan bij de medecontractant. Het gaat in beide gevallen eigenlijk om interne,
cerebrale processen die als zodanig voor de tegenpartij (en de rechtbank) niet controleerbaar
zijn. Waar de dwaling onafhankelijk werkt van de goede trouw van de tegenpartij, laat deze
zich wel gevoelen langs de zijde van de errans. Het is immers onrechtvaardig een
overeenkomst wegens dwaling te vernietigen, wanneer de errans het in zich had de werkelijke
situatie te kennen. Door van de errans zelf een zekere graad van oplettendheid te verlangen,
tracht men de rechtszekerheid te vrijwaren. In het verschoonbaarheidsvereiste vindt de
dwalingsregeling een tweede rem, via de morele appreciatie van het gedrag van de errans.953
Wanneer de tegenpartij door bedrog zijn contractpartner opzettelijk deed dwalen, speelt de
bekommernis om het gepaste evenwicht tussen de integriteit van de wil en de rechtszekerheid
van de tegenpartij niet. Ten gevolge van zijn frauduleus gedrag kan deze laatste geen
aanspraak meer maken op bescherming ter vrijwaring van zijn rechtszekerheid. Immers, nemo
auditur turpitudinem suam allegans.” Meteen is duidelijk dat de beide remmende
voorwaarden van de dwaling die het zuiver subjectieve en psychologische van de
wilsgebreken enigszins moeten objectiveren, voor het bedrog van geen tel meer zijn.
i) Zodoende gaan de rechtspraak en de doctrine ervan uit dat de dwaling na bedrog niet
substantieel dient te zijn.954 FLOUR & AUBERT en RAUWS betogen terecht dat het beweerde
951
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onderscheid sterk gerelativeerd moet worden indien men, zoals de vigerende rechtsleer en
doctrine doen955, de substantie van de zaak invult vanuit de determinerende impact op de
totstandkoming van de overeenkomst.956 Eerder verduidelijkte dit proefschrift immers dat
het bedrog, gelet op artikel 1109 B.W., als koopvernietigend wilsgebrek, determinerend
van aard moet zijn.957 Door substantieel te beschouwen wat determinerend is, vlakt men
het onderscheid tussen het toepassingsgebied van de dwaling en het bedrog weg en
ontneemt men het onderscheiden regime van bedrog in belangrijke mate zijn
bestaansreden, gelet op de hogere bewijslast. Het weze voor alle duidelijkheid nogmaals
benadrukt dat de huidige bedrogsregeling hier geen schuld aan heeft, maar de
tegenstrijdigheden het gevolg zijn van het op drift geslagen substantievereiste, dat door
zijn huidige zuiver subjectieve invulling neerkomt op een versmelting van de noties
“determinerend” (uit artikel 1109 B.W.) en “substantieel” (uit artikel 1110 B.W.). Dit
proefschrift pleitte er daarom eerder al voor het substantievereiste te herstellen in zijn
objectiverende rol.
Gelet op de objectiverende rol van het substantievereiste lijkt het ons strikt genomen meer
nauwkeurig te stellen dat de dwaling ten gevolge van bedrieglijk handelen per definitie
substantieel is, zodat het substantievereiste de facto van geen tel is. Het feit dat de
tegenpartij immers frauduleuze kunstgrepen aanwendt om bepaalde elementen beter voor
te stellen en zo zijn tegenpartij tot contracteren te verleiden, is niets anders dan de
erkenning dat de onjuist voorgestelde elementen in de overtuiging van de bedrieger
essentieel waren om zijn tegenpartij over de streep te trekken. Anders heeft het inderdaad
maar weinig zin te gaan bedriegen. GHESTIN stelt dan ook terecht: “En effet, si l’une des
parties a manoeuvré pour cacher quelque chose à l’autre, c’est que cette dernière lui
attachait une importance déterminante et que, sans son erreur, l’accord n’aurait pas été
possible.”958
Tot slot merken we nog op dat de logica van een meer abstracte invulling van het
substantievereiste bij de dwaling meteen mag blijken wanneer we de dwaling in haar
relatie tot de andere wilsgebreken beschouwen. Voor alle wilsgebreken gaat men ervan uit
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Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 143.
Voor gelijkaardige, voorzichtige kritiek zie: A. DE BOECK, "Wilsgebreken", l.c., 51, voetnoot 2.
Supra, nr. 139.
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 482. Zie ook in dezelfde zin, toegepast op de kunsthandel: “Si le vendeur a
essayé de faire naître une erreur dans l’esprit de l’acheteur, ou tout au moins tenté de favoriser la naissance de cette
erreur, ce ne peut être que parce qu’il savait que l’authenticité de l’objet était la raison qui déterminait l’acheteur à se
rendre acquéreur.” (M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 249);
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 266-267 en 315.
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dat zij slechts in aanmerking kunnen worden genomen wanneer zij determinerend waren
voor de totstandkoming van de overeenkomst. Bij de dwaling vergist de errans zich
spontaan, terwijl hem in geval van bedrog of geweld in geen enkel geval schuld treft,
aangezien zijn wil dan door andermans foutief handelen wordt bepaald. Niettemin dienen
voor de toepassing van het bedrog (en het geweld) meer voorwaarden te zijn vervuld,
wanneer men de ingebouwde rem voor de dwaling uitschakelt door het substantievereiste
de facto te elimineren via een zuiver subjectieve invulling ervan. De coherentie van het
regime van de wilsgebreken ging daardoor helaas verloren.959
ii) Over de vraag of het verschoonbaarheidsvereiste zoals bij de dwaling ook geldt wanneer
de vergissing het gevolg is van bedrieglijke praktijken, bestaat meer onduidelijkheid,
zowel in België als in Frankrijk. Hoewel het Belgische Hof van Cassatie in het begin van
de zeventiger jaren nog de indruk wekte de overeenkomst slechts op grond van bedrog te
kunnen vernietigen voor zover het slachtoffer zelf niet nalatig was960, liet het hoogste hof
in België sinds het arrest van 23 september 1977 het verschoonbaarheidvereiste varen.961
Sindsdien gaat de Belgische rechtsleer daarvan uit962, zij het niet zonder kritiek.
Het Franse recht onderging een opvallend gelijkaardige evolutie. Tot in de jaren zeventig
meende het Hof van Cassatie de slachtoffers van bedrog immers ook elk verhaal te moeten
ontzeggen, wanneer bleek dat zij zelf nalatig waren geweest bij de contractsluiting.963 In
mei 1977, slechts enkele maanden vóór de voormelde ommekeer in het Belgische recht,
had het Franse Hof van Cassatie het geweer al van schouder veranderd door de dwaling
veroorzaakt door bedrieglijk handelen per definitie verschoonbaar te achten. Het Hof
overwoog immers dat het bedrog “qui avait provoqué l’erreur […] avait par là même
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Supra, nr. 116.
Cass. 6 mei 1971, R.C.J.B. 1972, 244, noot J. DECLERCK-GOLDFRACHT. Zie ook reeds: Cass. 21 oktober 1960, Pas.
1961, I, 195.
Cass. 23 september 1977, R.C.J.B. 1980, 32, noot J. MATTHIJS; Cass. 6 oktober 1977, Arr. Cass. 1978, 168; Cass. 29 mei
1980, Pas. 1980, I, 1190. Voor recente bevestiging door de feitenrechter, zie: E. SWAENEPOEL, "Recente
ontwikkelingen van de leer van de wilsgebreken, met aandacht voor toepassingen in koopcontracten", l.c., 348, noot 80.;
R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a., "Overzicht van rechtspraak (1981-1992) - Verbintenissen", l.c., 350-351; S.
STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence - Les obligations: les sources (1985-1995)", l.c.,
711.
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GOUX, "L’erreur, le dol et la lésion qualifiée: analyse et comparaisons", l.c., 35-37; W. WILMS, "Het recht op informatie
in het verbintenissenrecht", l.c., 493-494; G. ROMMEL, "De informatieplicht in het consumentenrecht", l.c., 2304; W. DE
BONDT, "De invloed van de nalatigheid van de betrokkene op de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot
schadeloosstelling", TPR 1986, (1183) 1191 en 1194-1198; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (19741982) - Les obligations", l.c., 68-69; P. COLLE, "De invloed van de onzorgvuldigheid van het slachtoffer op de
sanctionering van het bedrog en de informatieplicht tussen contractanten", (noot onder Kh.Bergen 17 september 1987),
D.C.C.R. 1991, (525) 526; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 122; M.
VANWIJCK-ALEXANDRE, "La réparation du dommage dans la négociation et la formation des contrats", l.c., 58-59.
“[…] attendu que le jugement attaqué décide qu’à supposer établis les mensonges […] dont Ayme demande à faire la
preuve, ils ne seraient pas constitutifs de dol car ils auraient été trop exagérés et qu’il était facile à Ayme de se renseigner
auprès de ses voisins; qu’il a ainsi justifié le refus de la preuve offerte.” (Cass. Fr. soc., 26 oktober 1957, Bull. Cass. 1957,
IV, 720); “[…] que la réticence suppose le silence gardé par le cocontractant sur une circonstance ou un fait que son
cocontractant était excusable de ne pas connaître.” (Cass. Fr. soc., 1 april 1954, J.C.P. 1954, II, nr. 8384). Voor een
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vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling", l.c., 1211-1216 – bondiger: A. DE BOECK,
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justifié le caractère excusable […] reconnu à cette erreur.”964 Hoewel de oudere
rechtsleer daar eerder afwijzend tegenover stond965, stelt men echter vast dat de
hedendaagse toonaangevende Franse doctrine zich, onder impuls van het proefschrift van
GHESTIN966 grotendeels aansluit bij de zienswijze van het Hof van Cassatie.967 Er bleek
vooral onenigheid te bestaan wat betreft de verschoonbaarheid van de dwaling ten gevolge
van een bedrieglijk verzwijgen, in tegenstelling tot de andere vormen van bedrog. Na
leugens of frauduleuze manoeuvres zou de dwaling immers steeds verschoonbaar zijn.968
Sinds de derde civiele kamer bij arrest van 21 februari 2001 ook onomwonden stelde dat
“une telle réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur
provoquée”969, lijken de neuzen meer dan ooit in dezelfde richting te wijzen.
De gedachte dat de dwaling bij bedrog niet verschoonbaar dient te zijn, motiveert men
doorgaans vanuit het immoreel karakter van het bedrog. Op basis van het adagium fraus
omnia corrumpit970 zou de onopzettelijke nalatigheid van het slachtoffer als het ware,
zoals DE PAGE het formuleert971, “geabsorbeerd” worden door de opzettelijke fout (het
bedrog) van de bedrieger.972 Wij zijn het met het Hof van Cassatie eens in zoverre het stelt
dat de eigen fout van het slachtoffer niet thuishoort in de toepassing van het bedrog als
964
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966
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o.c., 224-225; E. GAUDEMET en H. DESBOIS, Théorie générale des obligations, 1965, o.c., 75; M. PLANIOL, G.
RIPERT, en P. ESMEIN, Traité pratique de droit civil français, VI, 1952, o.c., 242.
GHESTIN betoogde immers al: “On imagine mal qu’un individu, qui aurait provoqué ou exploité l’erreur de son
cocontractant, puisse venir ensuite exiger la réparation du préjudice né de cette erreur. La légèreté de la victime semble
alors effacée par la déloyauté de son cocontractant. Il appartenait à celui-ci de dénoncer l’erreur et d’éviter du même
coup le préjudice dont il entendrait se prévaloir. Ainsi, la mauvaise foi du défendeur exclut-elle tout recours de sa part à
l’encontre de la victime de l’erreur.” (J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 138-139).
A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 65; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 295; F. TERRÉ, P.
SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 242; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFELMUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 252; J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 533-534; P. MALINVAUD, Droit
des obligations, 2005, o.c., 117.
Zie voor een genuanceerde visie, die het tegendeel lijkt te beweren, maar eigenlijk een bevestiging inhoudt omdat réticence
dolosive en erreur inexcusable incompatibele noties zijn.: “[…] la réticence dolosive et l’erreur inexcusable sont des
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par l’autre et non détrompée revêt ce caractère, ce qui ne saurait être le cas lorsque le cocontractant avait un accès aisé à
l’information non divulguée.” (J. MOULY, "Des rapports entre l'erreur inexcusable et la réticence dolosive (l'opinion
dissidente d'un "travailliste")", D. 2003, chr., (2023) 2023).
Zie in dezelfde zin al een erg scherpzinnige FORIERS: “A mon sens donc, la réticence dolosive ne rend pas “toujours
excusable l’erreur qu’elle provoque”, comme l’affirme la Cour de cassation de France. Elle suppose toujours une erreur
excusable de la victime…” (P.-A. FORIERS, "Dol par réticence dolosive et erreur inexcusable", l.c., 324).
Contra: J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 165.
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Cass. Fr. 3e civ., 21 februari 2001, D. 2001, 2702, noot D. MAZEAUD.
Zie evenwel nuancering door MOULY en FORIERS (supra, voetnoot 967).
E. KRINGS, concl. onder Cass. 23 september 1977, Arr. Cass. 1978, (107) 111-114; W. RAUWS, Civielrechtelijke
beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 151; B. TILLEMAN, De
totstandkoming en de kwalificatie van de koop, o.c., 194; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c.,
63; D. FRERIKS, "Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht", l.c., 1212; C. PARMENTIER, "La
volonté des parties", l.c., 78; P. COLLE, "De invloed van de onzorgvuldigheid van het slachtoffer op de sanctionering van
het bedrog en de informatieplicht tussen contractanten", l.c., 526.
Contra: J. MATTHIJS, "Des effets de la négligence ou de l'imprudence de la victime du dol", R.C.J.B. 1980, (32) 53.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, 1964, o.c., 978.
A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en
sancties, 2000, o.c., 293; W. DE BONDT, "De invloed van de nalatigheid van de betrokkene op de vordering tot
nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling", l.c., 1198.
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wilsgebrek, zodat voor de vernietiging van de overeenkomst het frauduleus handelen van
de bedrieger volstaat. Een eerste argument daarvoor vindt men in de tekst van artikel 1116
B.W. die uitdrukkelijk de nietigheidssanctie voorschrijft. De eigen fout van de bedrogene
vormt op dat vlak duidelijk geen verschoningsgrond en heeft bijgevolg geen plaats in de
bedrogsleer.973 Maatschappelijk gezien is het bovendien niet onwenselijk een opzettelijke
fout duidelijk te sanctioneren.974 Verder maakt de eigen fout van het slachtoffer de
aantasting van zijn wil door het bedrog niet kleiner, aangezien het bedrog toch
determinerend moet zijn, wil het als wilsgebrek weerhouden worden.975 RAUWS geeft tot
slot aan dat deze zienswijze ook rechtspolitiek verdedigbaar is. Zoniet zou men de
bedrieger op verdorven wijze stimuleren om zich vooral met grof bedrog tot
onvoorzichtige, naïeve en lichtzinnige mensen te wenden.976
Wij zijn echter niet dezelfde mening toegedaan wanneer men de kwestie benadert vanuit
het aansprakelijkheidsrecht. Als de onzorgvuldigheid van het slachtoffer de gevolgen van
het bedrog als wilsgebrek niet kan uitvagen, hoeft dat niet te betekenen dat ditzelfde
gegeven niet tot een verdeling van aansprakelijkheid kan leiden.977 Deze benadering dient
zich enerzijds aan wanneer, naast de nietigheid van het contract, eveneens een bijkomende
schadevergoeding wordt gevorderd. Anderzijds is voor het aansprakelijkheidsrecht vooral
een rol weggelegd bij wat de doctrine gemeenzaam “incidenteel bedrog” noemt.978 Eerder
verduidelijkte dit proefschrift echter dat het incidenteel bedrog op het vlak van de
wilsgebreken niet bestaat. We verworpen de notie “incidenteel bedrog” immers als
overbodig, aangezien het niets anders is dan een buitencontractuele fout. Binnen de leer
van de wilsgebreken bestaat er slechts één soort bedrog, namelijk hoofdbedrog979,
waarvoor de eigen fout van het slachtoffer irrelevant is.
Door het bedrog als buitencontractuele fout te beschouwen komen we tegemoet aan de
inzichten van DE BOECK, FRERIKS of MATTHIJS die het bedrog inderdaad overwegend
benaderen vanuit het aansprakelijkheidsrecht en meer in het bijzonder als een opzettelijke
miskenning van de precontractuele informatieplicht. De eigen fout van het slachtoffer kan
hier, conform de causaliteitsprincipes van het aansprakelijkheidsrecht, tot een gedeelde
aansprakelijkheid leiden. 980
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141. Bedrog: conceptueel geschikt verhaalsmiddel voor inauthenticiteit – Meer nog dan
dwaling lijkt de vordering op grond van bedrog een geschikt verhaalsmiddel te zijn voor wie
geconfronteerd wordt met inauthentieke kunstvoorwerpen. Dit proefschrift verduidelijkte
zonet immers uitvoerig dat de bedrogsvordering niet aan dezelfde beperkingen als de
dwalingsvordering onderhevig is. Zo zijn het substantie- en verschoonbaarheidsvereiste beide
van geen tel. Bovendien won de rechtsfiguur nog aan slagkracht door sinds enkele decennia
ook bedrieglijke verzwijgingen voor verhaal in aanmerking te laten komen. Het hoeft dan ook
niet te verbazen dat de doctrine bij frauduleuze kunsthandel ontegensprekelijk voor de
bedrogsvordering een rol zag weggelegd als verhaalsmiddel voor de slachtoffers.981
Hoewel conceptueel perfect aangepast aan de authenticiteitsproblematiek, moet men echter
vaststellen dat de hoven en rechtbanken, zowel in België als Frankrijk, slechts zelden
toepassing maken van de rechtsfiguur bedrog, ten nadele van die van de dwaling. LEQUETTEDE KERVENOÄEL becijferde in 2003 voor haar proefschrift dat binnen het corpus van circa
tweehonderd authenticiteitszaken van Franse origine, de rechter voor slechts vijf geschillen
een oplossing formuleerde op grond van bedrog.982 Verder opzoekwerk in het kader van dit
proefschrift deed het aantal inmiddels tot elf oplopen.983 Ruim negentig procent van de zaken
kreeg een behandeling op grond van dwaling.984 In België tekent zich een gelijkaardige
verhouding af.985
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De kunsthandel is echter niet vrij van frauduleuze praktijken, zodat die gedachte geenszins
een verklaring kan zijn voor deze opvallende cijfers. De eiser blijkt immers veel vaker zijn
toevlucht te nemen tot een vordering op grond van bedrog.986 Onderzoek leert ons echter dat
dergelijke claim voor de eiser slechts zelden tot rechtsherstel leidt.
Een deel van de verklaring daarvoor laat zich raden. De bedrogsvordering vergt van de
eiser immers het moeilijke bewijs van het frauduleus opzet van zijn tegenpartij.987 Veelal
slaagt hij daar niet in, zodat zijn vordering gedoemd is afgewezen te worden.988 AUBERT
verduidelijkt inderdaad dat “la sanction du dol implique (en effet) la démonstration
précise de la connaissance, par l’autre partie, de l’erreur qui est en train de s’accomplir
soit qu’elle ait été délibrement provoquée (par des manoeuvres actives), soit qu’elle ait été
spontanée (du fait d’une réticence)”.989 Het onzekere, complexe karakter van de
authenticiteitsnotie verzwaart die bewijsvoering alleen nog maar.
Toch lijkt er meer aan de hand. De dominantie van de vernietiging op grond van de
dwaling is immers niet geheel terug te brengen tot de bewijsproblemen die verbonden zijn
met de bedrogsvordering. Zelfs wanneer de eiser bedrog inriep en er bovendien in slaagde
dat aannemelijk te maken, blijkt er bij de hoven en rechtbanken een duidelijke voorkeur te
bestaan de vernietiging uit te spreken op grond van dwaling. Deze tendens bracht
FOURNIER in 1936 al aan het licht.990 Haar analyse kreeg sindsdien alleen maar
bevestiging.991 Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat de vaststelling van het bedrieglijk
handelen van de tegenpartij zich niet anderszins laat gevoelen bij de toepassing van de
dwaling. Een opmerkzame MARCEL WALINE verduidelijkte in de jaren dertig in dat
verband immers al dat “l’action fondée sur le dol se heurtant à des difficultés spéciales de
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1998-041658; CA Versailles, 1e ch., 2e sect., 7 mei 1998, Juris-Data 1998-044539.
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A, 26 maart 1996, Juris-Data nr. 1996-020673; CA Amiens, 1e ch. civ., sect. 1, 23 september 1992, Juris-Data nr. 1992049140; TGI Parijs, 14 november 1985, Journ. des C.-P. 1985, 153; CA Parijs 9 november 1922, API 1923, 2; CA Parijs,
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sur la substance.” (M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 248).
“[…] malgré l’existence de manoeuvres dolosives qualifiées, c’est, au moins essentiellement, en application de l’article
1110 que l’acte critique est annulé.”(J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 105-106); F.
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preuve, les acheteurs évitent en général de l’intenter, quitte à invoquer incidemment, dans
leur action fondée sur l’erreur ou la garantie des vices, les “agissements indélicats” du
vendeur pour obtenir des dommages-intérêts.”992 Eerder benadrukte ook dit proefschrift
dat het bestaan van bedrieglijke manoeuvres uitgaande van de cocontractant van de errans
bij de toepassing van de dwalingsregeling toelaat te besluiten dat de bedrieglijk
voorgestelde elementen substantieel zijn.993 “Si le vendeur a essayé de faire naître une
erreur dans l’esprit de l’acheteur, ou tout au moins tenté de favoriser la naissance de cette
erreur, ce ne peut être que parce qu’il savait que l’authenticité de l’objet était la raison
qui déterminait l’acheteur à se rendre acquéreur.”994 De rechtspraak getuigt van deze
redenering door uit het bewijs van de kunstgrepen van de verweerder het determinerend
karakter van de dwaling af te leiden en de overeenkomst te vernietigen op grond van
artikel 1110 B.W.995
Wie de impact van beide voormelde factoren in ogenschouw neemt, stelt vast hoe de
rechtsfiguur van het bedrog onder druk staat en voor een deel verteerd wordt door een steeds
uitdeinende dwalingsnotie. De conclusie is dan ook dat het bedrog, hoewel conceptueel
perfect aangepast aan de authenticiteitsproblematiek, in de praktijk in de kunsthandel slechts
zelden tot rechtsherstel zal aanleiding geven. De dwaling is bij authenticiteitsbetwistingen
daarentegen nagenoeg incontournable geworden. De functionele analyse in het tweede
onderdeel zal die evolutie ruimer trachten te duiden en bijkomende factoren aan de
oppervlakte brengen die de voormelde evolutie nog versterken.996

Afdeling 2. Bescherming van het contract via het Anglo-Amerikaanse
mistake en misrepresentation
142. Overzicht: spontane vergissingen v. door verklaringen veroorzaakte
vergissingen– Ook in Angelsaksische landen gaan partijen contracten aan met een bepaald
verwachtingspatroon dat helaas niet altijd aan de werkelijkheid beantwoordt. Dergelijk
verkeerd verwachtingspatroon kan spontaan ontstaan in hoofde van een contractant: hij
vergiste zich zelf bij het aangaan van het contract. De partijen contracteerden onder mistake:
“though they genuinely agreed, the parties have contracted in the mistaken belief that some
fact which lies at the root of the contract is true.”997
Veelal zal het verkeerde verwachtingspatroon van de koper echter zijn oorsprong vinden in de
precontractuele verklaringen van zijn tegenpartij of van een derde, die hem ertoe bewogen het
992
993
994
995

996
997

M. WALINE, noot onder CA Lyon 18 maart 1931, D.P. 1933, II, (25) 25.
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Infra, nr. 245-339.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, Oxford, University Press, 2002, 311.

195

contract aan te gaan. De koper vergiste zich niet spontaan, maar werd door de verklaringen
van de verkoper in de precontractuele fase daar – al dan niet moedwillig – toe gebracht. Heel
wat precontractuele verklaringen worden niet als zodanig onder de vorm van een contractuele
clausule in het uiteindelijke contract opgenomen, ofschoon ze wel degelijk een invloed op de
contractsluiting hebben uitgeoefend. De Anglo-Amerikaanse rechtstraditie vat ze onder de
benaming “representations”. Wanneer zo’n representation niet blijkt te stroken met de
waarheid, kan er sprake zijn van mis-representation, wat niets anders is dan “an unambiguous
false statement of fact which is addressed to the party misled and which induces that party to
enter into a contract”.998
Net zoals de analyse van de authenticiteitsproblematiek in de totstandkomingsfase van de
overeenkomst naar Frans-Belgisch recht volgens de belangrijke tweedeling tussen dwaling en
bedrog verliep, dringt zich ook voor de Anglo-Amerikaanse aanpak een tweedeling op. Het is
evenwel belangrijk in te zien dat de breuklijnen in beide stelsels niet dezelfde zijn. Terwijl
een moreel element (i.e. het bewijs van de kwade trouw van de tegenpartij) de grens vormt
tussen de dwaling en het bedrog, onderscheiden mistake en misrepresentation zich van elkaar
op basis van een zuiver materieel gegeven, namelijk het bewijs van onjuiste representations.
We onderzoeken achtereenvolgens of mistake (§ I.) en misrepresentation (§ II.) conceptueel
aangepast zijn aan de authenticiteitsproblematiek zodat ze in het kader daarvan als
verhaalsmiddel kunnen dienen.

§ I. MISTAKE
143. Mistake: context, definitie en soorten – Mutual mistake doet zich voor wanneer “the
parties, though genuinely agreed, have both contracted in the mistaken belief that some fact
which lies at the root of the contract is true.”999 In essentie betreft mistake dus een verkeerd
geloof of foutieve voorstelling van zaken.1000 Hoewel dit concept op het eerste gezicht weinig
problemen oplevert door de opvallende gelijkenis met de civielrechtelijke rechtsfiguur van de
dwaling, moet men echter vaststellen dat de impact ervan op de geldigheid van het contract
tot de meest complexe leerstukken van Anglo-Amerikaans contractenrecht behoort.1001 De
leer werd nooit echt op een heldere wijze gevestigd, vermits de case law herhaaldelijk
aanleiding geeft tot diverse interpretaties en de terminologie van inconsistenties getuigt. Dit is
in de eerste plaats te wijten aan het fundamentele onderscheid tussen law en equity, dat zich
sinds 1950 ook in deze materie sterk liet gevoelen.1002 Common mistake werd traditioneel erg
eng ingevuld, teneinde de rechtszekerheid in het contractuele verkeer veilig te stellen en de
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belangen van derden te beschermen.1003 Het verlangen de werkelijke wil van partijen te
valoriseren, staat daarmee op gespannen voet, zodat het niet hoeft te verbazen dat de
rechtspraak permanent worstelt met deze botsing van zekerheid en billijkheid die achter het
mistake-begrip schuilgaat.1004 De ontwikkeling van een mistake in equity moet men dan ook
begrijpen vanuit de bekommernis om op basis van een billijkheidsidee corrigerend te kunnen
optreden. Het resultaat is echter dat mistake verscheiden gedaantes kan aannemen en tot
diverse sancties aanleiding kan geven, wat een goed begrip logischerwijze niet ten goede
komt.
Belangrijk is het onderscheid tussen enerzijds de mistake die het contract ontkent, en
anderzijds de mistake die het contract vernietigt. De eerste verhindert de partijen tot een
afspraak te komen, zodat het contract geacht wordt nooit tot stand te zijn gekomen.1005 De
tweede vorm wordt doorgaans met de term common of mutual mistake aangeduid. Hier
ontkennen de partijen niet dat ze tot een overeenkomst zijn gekomen, maar claimen zij zich
bij de contractsluiting te hebben vergist. De ware toedracht kwam slechts aan het licht nadat
de partijen schijnbaar tot een waarachtige overeenkomst waren gekomen.1006
144. Common mistake: Bell v. Lever Brothers Ltd. – Mutual mistake kan de
wilsovereenstemming vernietigen “if both parties make a fundamental mistake of fact.” 1007
Maatgevend is hier de zaak Bell v. Lever Brothers Ltd. waarin de House of Lords aangaf
welke vergissingen als fundamenteel kunnen beschouwd worden.
“The parties may be mistaken in the identity of the contracting parties, or in the existence of the subjectmatter of the contract at the date of the contract or in the quality of the subject-matter of the
contract.”1008

Waar de eerste twee vormen volgens LORD ATKIN geen bijzondere problemen stellen, vermits
zij op zich kunnen volstaan om het contract ter zijde te schuiven, geeft hij zelf aan dat dit voor
mistake as to quality anders ligt aangezien die aan bijkomende voorwaarden onderworpen
is.1009 Voor de kunsthandel is precies deze laatste categorie van bijzonder belang. Als
kwaliteit van de verhandelde zaak kan de vergissing over de authenticiteit van het
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kunstvoorwerp dus niet onvoorwaardelijk tot nietigheid leiden. LORD ATKIN verduidelijkte
immers dat:
“In such a case a mistake will not affect assent unless it is the mistake of both parties, and is as to the
existence of some quality which makes the thing without the quality essentially different from the thing
as it was believed to be.”1010

Voor alles blijkt het steeds noodzakelijk dat beide partijen zich hebben vergist over de
realiteit van de beoogde kwaliteit. Bovendien vereist de mistake-doctrine dat het gemis van
die kwaliteit de zaak in kwestie essentieel verschillend maakt. Dit ogenschijnlijk ruim en
soepel geformuleerde principe vertoont prima facie opvallende gelijkenissen met de objectief
ingevulde substantiële dwaling.1011 Mistake aangaande de kwaliteiten (attributen) leidt niet tot
nietigheid, zo suggereerde men, terwijl dat wel het geval is als de vergissing de substantie
(essentie) betreft.1012 LORD THANKERTON formuleerde het als volgt:
“in my opinion it can only properly relate to something which both must necessarily have accepted in
their minds as an essential and integral element of the subject-matter.”1013

In de Verenigde Staten vereist de toepassing van de mistake-doctrine evenzeer dat beide
partijen delen in dezelfde vergissing1014, die ook daar een fundamenteel element van de
overeenkomst dient te betreffen. De Restatement (Second) of Contracts (1981) formuleert het
als volgt:
“§ 152. When Mistake Of Both Parties Makes A Contract Voidable
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(1) Where a mistake of both parties at the time a contract was made as to a basic assumption on which
the contract was made has a material effect on the agreed exchange of performances, the contract is
voidable by the adversely affected party unless he bears the risk of the mistake under the rule stated in §
154.
(2) In determining whether the mistake has a material effect on the agreed exchange of performances,
account is taken of any relief by way of reformation, restitution, or otherwise.”1015

De staat Louisiana vormt echter een belangrijke uitzondering op dit principe. Naar Frans
model vormt een “unilateral error” voor het “geamerikaniseerde” Franse recht van de staat
Louisiana ook een voldoende grondslag voor de vernietiging van de overeenkomst op grond
van error. De vergissing dient echter de substantie van de zaak te betreffen, zoals in Frankrijk
en België het geval is. Dit komt duidelijk naar voor in de zaak Robert Voitier v. Antique Art
Gallery.
Begin 1982 koopt Fred Rotondaro bij de Antique Art Gallery een schilderij, getiteld “Wooded Farmland
Glade” dat hij aan de Amerikaanse landschapsschilder Georges Inness (1825-1894) meent te kunnen
toeschrijven. Alvorens tot aankoop over te gaan, liet hij het werk authentificeren. Meteen na de koop
geeft hij het werk opnieuw bij de Antique Art Gallery in consignatie in de hoop het aan een meerprijs
voor zijn rekening te laten verhandelen. Uiteindelijk wordt het schilderij ingebracht voor een publieke
veiling in New Orleans, georganiseerd door Morton’s Auction Exchange. Daar kocht Robert Voitier het
werk voor $ 17.500,00. Wanneer het schilderij hem thuis wordt geleverd, stelt Voitier vast dat het
authenticiteitscertificaat ontbreekt. Hij neemt echter dadelijk contact op met het veilinghuis, dat hem het
document naderhand bezorgt. Dit certificaat van de hand van een kunsthandelaar uit Chicago volstond
echter niet voor Voitier, zodat hij zelf een expertise bestelt. Wanneer de expert besluit dat het werk niet
van Inness is, tracht Voitier langs gerechtelijke weg de koop te laten vernietigen.1016

JUDGE GUIDRY van de Louisiana Court of Appeal bevestigde het vonnis van de eerste rechter
die de koopovereenkomst vernietigde. Volledig parallel met de Franse dwalingsleer overwoog
GUIDRY het volgende:
“Our jurisprudence is well settled that a contract may be invalidated for a unilateral error as to a fact
which was the principal cause for making the contract, where the other party knew or should have
known it was the principal cause. […] Error as to the nature or object of a contract may be with regard
to either the substance or the object of the agreement, or substantial quality of the object, or some other
quality of the object if such quality is the principal cause of making the contract. […] The record
discloses that the painting in question was advertised in the Morton's Auction Exchange, Inc. catalogue
as a George Inness original work of art. The record establishes that Voitier had previously purchased
an original George Inness painting and was anxious to add another original to his collection. In other
words, the record makes crystal clear that Voitier was not interested in just any painting but rather that
his principal motive was to acquire a George Inness original. In furtherance of this desire, Voitier paid
the substantial price of $17,500.00 for the painting. It is equally clear from the record that Morton, the
agent of Rotondaro, was fully aware of plaintiff's motive. Before submitting a bid, Voitier viewed the
painting and exacted assurances from Morton's, albeit made in good faith, that the painting was an
authentic original and that a letter of authenticity would accompany the painting. Under the
circumstances present in this case and considering the applicable legal principles, we have little
difficulty concluding that plaintiff has established his right to a rescission of the contract on the basis of
unilateral error.”1017
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Robert Voitier v. Antique Art Gallery, 524 So 2d 80 (La. App. 3rd 1988).
Robert Voitier v. Antique Art Gallery, 524 So 2d 80 (La. App. 3rd 1988) p. 83-84.
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145. Authenticiteit als common mistake as to quality? – In de kunsthandel komt het erg
frequent voor dat beide partijen verkeerdelijk uitgaan van een foutieve toeschrijving. Een
prima illustratie daarvan is de befaamde zaak Firestone & Parsons, Inc. v. Union League of
Philadelphia waarin zelfs de gehele goegemeente zich vergiste…
Wie zich in Philadelphia doorheen het cultural district beweegt, stuit in Broad Street onvermijdelijk op
het schitterende League House in Franse renaissance-stijl. Sinds 1865 biedt het onderdak aan de Union
League of Philadelphia, een bijzonder invloedrijke “patriotic society” opgericht ten tijde van de Civil
War, als steunbetoon aan President Lincoln. De instelling gaat prat op haar vermaarde collectie
Amerikaanse kunst. In dergelijke collectie eist het werk van Albert Bierstadt (1830-1902) zijn logische
plaats op, als vertegenwoordiger bij uitstek van de Amerikaanse romantische Hudson River School. Eén
van de werken in de collectie was Bierstadts “Bombardment of Fort Sumter”. Dat olieverfschilderij
voert de toeschouwer mee naar 12 april 1861, het bombardement van de Unionisten op Fort Sumter, in
volle Civil War. Het tafereel sloot aan bij het bezoek dat Bierstadt in oktober 1861 zelf bracht aan de
Union Troops die aan de Potomac gelegerd waren. De gereputeerde Bostonian dealer Firestone &
Parson was er dan ook gerust in toen hij in 1981 het schilderij van de Union League kocht, temeer daar
de toeschrijving aan Bierstadt op dat moment in kunstkringen alom werd erkend. Firestone was dan ook
bereid $500.000 voor dit topwerk neer te tellen. Vanaf de lente van 1985 kwam de authenticiteit echter
ter discussie te staan. In februari 1986 haalde een bijzonder kritisch artikel in het Antiques Magazine het
schilderij definitief van zijn sokkel. De naam van Bierstadt werd ingeruild voor die van John Ross Key
(1837-1920), een Confederale kunstenaar. Ofschoon Key weliswaar geen onverdienstelijk artiest was,
verloor het werk niettemin 90% van zijn waarde en werd het voortaan op $50.000 getaxeerd. Zwaar
ontgoocheld tracht Firestone & Parson het tij te keren door de nietigheid van de koop te vorderen op
grond van mutual mistake.1018

Bij de contractsluiting meenden zowel de koper als de Union League (als de publieke opinie)
dat “Bombardment of Fort Sumter” effectief van de hand van Bierstadt was. Het welslagen
van Firestones verhaal is zodoende vooral afhankelijk van de vraag of een
authenticiteitsgebrek een kunstwerk essentieel verschillend maakt, of, in de termen van de
Second Restatement, van de vraag of de authenticiteit van het werk een basisassumptie
uitmaakte om het contract te zijn aangegaan.
De flexibiliteit van deze formules ten spijt getuigt de common law-invulling echter van een
bijzonder verregaande terughoudendheid, zodat authenticiteitsgebreken in de Engelse handel
daar alvast niet aan lijken te voldoen.1019 Berucht is het obiter van LORD ATKIN in Bell v.
Lever Brothers Ltd., waarin hij een aantal voorbeelden geeft om aan te tonen hoe eng het
begrip “essentieel verschillend” moet worden opgevat. Zo stelde hij:
“A buys a picture from B; both A and B believe it to be the work of an old master, and a high price is
paid. It turns out to be a modern copy. A has no remedy in the absence of representation or
warranty.”1020
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Firestone & Parson, Inc. v. Union League of Philadelphia, 672 F. Supp. 819 (E.D. Pa. 1987), bevestigd in: Firestone &
Parson, Inc. v. Union League of Philadelphia, 833 F.2d 304 (U.S.C.A. 3d Cir. 1987).
Meer over deze zaak, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - Rights and Liabilities of
Creators and Collectors - 1993 Supplement, Boston, Little, Brown and Company, 1993, 434-438; R. D. SPENCER, "The
risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 158-159; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c.,
445; S. BUTT, "Authenticity Disputes in the Art World", l.c., 72; J. GORDLEY, "Mistake in Contract Formation", l.c.,
455; J. GORDLEY en A. VON MEHREN, An Introduction to the Comparative Study of Private Law, 2006, o.c., 458-459.
Voor een analyse van de Bierstadt-zaak vanuit het standpunt van de expertenaansprakelijkheid, zie: R. JAUREGUI,
"Rembrandt Portraits: Economic Negligence in Art Attribution", l.c., 1994-1995.
R. SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 96; A. H. HUDSON,
"Attribution of Paintings and Sale by Description", l.c., 208.
Bell v. Lever Brothers Ltd. [1932] A.C. 161, p. 224.
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Atkins overweging illustreert hoe restrictief de notie “essentieel verschillend” wordt ingevuld.
Hetzelfde lijkt evenwel niet zonder meer op te gaan voor de invulling die het Amerikaanse
recht aan de notie mutual mistake heeft gegeven. De Amerikaanse rechtbanken getuigen
overduidelijk van een groter pragmatisme. Zij zijn dan ook op grond van mutual mistake
zonder veel principiële bezwaren tegemoet kunnen komen aan de frustratie van gedupeerde
kopers van nagemaakte Stradivarius-, Guernarius-1021 en Bernardel-violen1022, ten onrechte
aan Henri Matisse1023 of Bernard Buffet1024 toegeschreven schilderijen, of vervalste zeldzame
munten.1025
Beachcomber Coins Inc. v. Boskett moge daarvan getuigen. In deze zaak kocht Beachcomber Coins Inc.,
een kleine handelaar in oude munten, voor $500 van Boskett een zeldzaam 10-centstuk dat in 1916 in
Denver zou zijn geslagen. Alvorens tot de koop over te gaan had de koper minutenlang de vermeende
Denver dime in detail onderzocht. Al snel kreeg hij de gelegenheid de munt voor $700 aan een
verzamelaar door te verkopen, mits hij een certificaat van de American Numismatic Society kon
voorleggen. Deze organisatie deed de munt echter af als een vervalsing. Hierop vorderde Beachcomber
Coins Inc. de vernietiging van de koopovereenkomst op grond van mutual mistake. De trial judge wees
zijn vordering jammer genoeg af. In hoger beroep werd het eerste vonnis echter herzien. De Superior
Court van New Jersey overwoog immers:
“The evidence and trial judge's findings establish this as a classic case of rescission for mutual mistake
of fact. As a general rule, where parties on entering into a transaction that affects their contractual
relations are both under a mistake regarding a fact assumed by them as the basis on which they entered
into the transaction, it is voidable by either party if enforcement of it would be materially more onerous
to him than it would have been had the fact been as the parties believed it to be. (Restatement,
Contracts, s 502 at 961 (1932); […] It is undisputed that both parties believed that the coin was a
genuine Denver-minted one. The mistake was mutual in that both parties were laboring under the same
misapprehension as to this particular, essential fact. The price asked and paid was directly based on
that assumption.”1026

De onfortuinlijke koper van een tekening van de Pools-Franse kunstenaar Balthus (Balthazar
Klossowski de Rola 1908-2001) verkreeg in eerste aanleg ook de vernietiging van de
koopovereenkomst, toen door verklaringen van Balthus zelf de authenticiteit van het werk
twijfelachtig bleek. De beroepsrechter hervormde het vonnis. Hij deed dat echter omdat hij de
inauthenticiteit niet voor bewezen hield, niet omdat inauthenticiteit per definitie niet
“fundamental” was en mistake als rechtsfiguur bijgevolg steeds onaangepast zou zijn.1027
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Smith v. Zimbalist, 38 P. 2d 170 (2 Cal.App. 1934). In deze zaak bevestigde de California District Court of Appeal het
vonnis van de Trial Court. Dat laatste had de koopovereenkomst vernietigd op grond van mutual mistake (“[…] the parties
to the proposed contract are not bound where it appears that in its essence each of them is honestly mistaken or in error
with reference to the identity of the subject-matter of such contract.”).
Verwarrend is echter dat het Hof van Beroep, hoewel het het vonnis van de eerste rechter in stand hield, niettemin
oordeelde op grond van breach of warranty.
Meer over deze zaak, zie: J. GORDLEY en A. VON MEHREN, An Introduction to the Comparative Study of Private Law,
2006, o.c., 453; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 253-254; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con:
Authentication and Regulation", l.c., 1005, noot 162; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 290.
Karen Bentley v. Charles Slavik, 663 F.Supp. 736 (S.D. Illinois, 1987).
Richard L. Feigen v. Frank A. Weil, 191 A.D. 2 278 (Sup Ct. N.Y. 1993), geciteerd in R. D. SPENCER, "The risk of Legal
Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 159 en R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 127-131.
Uptown Gallery Inc. v. Marjorie Weston Doniger, Index. No. 17133/90 (Sup. Ct. N.Y. 1993), geciteerd in R. LERNER en
J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 127-131.
J. GORDLEY, "Mistake in Contract Formation", l.c., 450.
Beachcomber Coins Inc. v. Boskett, 400 A.2d 78 (N.J. Super. 1979).
Arnold Herstand & Co., Inc. v. Gallery: Gertrude Stein, Inc., 626 N.Y.S.2d 74 (1st Dep't 1995).
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Toch blijkt binnen het authenticiteitscontentieux voor de mistake als verhaalsmiddel geen
vooraanstaande rol te zijn weggelegd, zelfs niet in de Verenigde Staten. Een onderzoek naar
de plaats van de mistake-leer in het Anglo-Amerikaanse contractenrecht laat toe hiervoor een
verklaring te formuleren.
146. Plaats van mistake in het common law: subsidiair aan de risicoallocatie – De
toepassing van mistake blijkt immers vóór alles afhankelijk van de risicoallocatie, wat een
getrouwe interpretatie van het contract vereist.1028 Essentieel in het Anglo-Amerikaanse
contractenrecht is immers te achterhalen of de partijen zijn overeengekomen dat één van hen
het risico zou dragen van wat men de ordinary uncertainties1029, of in de Verenigde Staten
“conscious uncertainties”1030, noemt. Treffend is de overweging van Judge STEYN in
Associated Japanese Bank International Ltd. v. Crédit du Nord S.A.:
“Logically, before one can turn to the rules as to mistake, whether at common law or in equity, one
must first determine whether the contract itself, by express or implied condition precedent or otherwise,
provides who bears the risk of the relevant mistake. Is is at this hurdle that many pleas of mistake will
either fail or prove to have been unnecessary. Only is the contract is silent on the point, is there scope
for invoking mistake.”1031

We brengen § 152 (1) van de Restatement (Second) of Contracts (1981) in herinnering.
“Where a mistake of both parties at the time a contract was made as to a basic assumption on which the
contract was made has a material effect on the agreed exchange of performances, the contract is
voidable by the adversely affected party unless he bears the risk of the mistake under the rule stated in §
154.”

Meteen mag ook voor het Amerikaanse recht de intense samenhang tussen mistake en de
contractuele risicoallocatie blijken. In verband daarmee verduidelijkt de voormelde § 154:
“§ 154. When A Party Bears The Risk Of A Mistake
A party bears the risk of a mistake when (a) the risk is allocated to him by agreement of the parties, or
(b) he is aware, at the time the contract is made, that he has only limited knowledge with respect to the
facts to which the mistake relates but treats his limited knowledge as sufficient, or (c) the risk is
allocated to him by the court on the ground that it is reasonable in the circumstances to do so.”1032

Traditioneel gaat men in het Anglo-Amerikaanse recht uit van het principe van caveat emptor,
zodat de koper standaard geacht wordt het risico te dragen zo de goederen gebrekkig blijken
of enigszins verschillen van wat de koper verwachtte. Anderzijds kan de verkoper
(uitdrukkelijk of stilzwijgend) de kwaliteit of de productomschrijving gegarandeerd hebben
via een representation of een warranty waardoor het risico naar hem verschuift.1033 In
dergelijk geval noopt de afwezigheid van de verwachte kwaliteit de koper tot een vordering
op grond van breach of contract of misrepresentation, afhankelijk van het feit of de
1028
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J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, in Contract Law Library, Londen, Sweet & Maxwell
Ltd., 2007, 500 en 507; A. CHANDLER, J. DEVENNEY en J. POOLE, "Common Mistake: Theoretical Justification and
Remedial Inflexibility", J.B.L. 2004, (34) 34, 36 en 40 et seq.; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 General Principles, o.c., 378; J. GORDLEY, "Mistake in Contract Formation", l.c., 452-456.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 313.
J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 363-365.
Associated Japanese Bank International Ltd. v. Crédit du Nord S.A. [1989] 1 W.L.R. 255, p. 268.
RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS (1981), § 154.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 508-509; A. CHANDLER, J. DEVENNEY en J.
POOLE, "Common Mistake: Theoretical Justification and Remedial Inflexibility", l.c., 34 en 40 et seq.
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risicoallocatie de vorm aannam van een contractuele bepaling of het resultaat was van
precontractuele besprekingen.1034 Het common law oordeelt het immers ongepast dat een
rechter zich op grond van de mistake-doctrine mengt in de risicoallocatie zoals die door de
partijen duidelijk was overeengekomen.1035 Zoniet dreigt de rechter immers uit een
casuïstische billijkheidsreflex op te verregaande wijze afbreuk te doen aan de rechtszekerheid
die het contract in het Anglo-Amerikaanse recht geacht wordt te bieden.1036
LORD ATKIN benadrukte al de prominente rol van de contractuele risicoallocatie voor de
toepassing van mistake. Hij geeft toe dat de voorbeeldgevallen waarin hij de mogelijkheid van
een mistake-vordering ontkende, zoals dat van het inauthentieke schilderij, voor de
gedupeerde in kwestie hard kunnen aankomen. Hun persoonlijke bevrediging moet echter
wijken voor de coherentie van het systeem:
“All these cases involve hardship on A and benefit on B, as most people would say, injustly. They can be
supported on the ground that it is of paramount importance that contracts should be observed, and that
if parties honestly comply with the essentials of the formation of contracts – i.e., agree in the same
terms on the same subject-matter, they are bound, and must rely on the stipulations of the contract for
protection from the effect of facts unknown to them.”1037

In Great Peace Shipping Ltd. v. Tsavliris International Ltd.1038 onderschreef ook LORD
PHILLIPS van de Court of Appeal recent nog deze zienswijze door het volgende te betogen:
“73. […] The avoidance of a contract on the ground of common mistake results from a rule of law
under which, if it transpires that one or both of the parties have agreed to do something which it is
impossible to perform, no obligation arises out of that agreement. […]
75. Just as the doctrine of frustration only applies if the contract contains no provision that covers the
situation, the same should be true of common mistake. If, on true construction of the contract, a party
warrants that the subject matter of the contract exists, or that it will be possible to perform the contract,
there will be no scope to hold the contract void on the ground of common mistake.
76. […] the following elements must be present if common mistake is to avoid a contract: (i) there must
be a common assumption as to the existence of a state of affairs; (ii) there must be no warranty by
either party that that state of affairs exists; (iii) the non-existence of the state of affairs must not be
attributable to the fault of either party; (iv) the non-existence of the state of affairs must render
performance of the contract impossible; (v) the state of affairs may be the existence, or a vital attribute
of the consideration to be provided or circumstances which must subsist if performance of the
contractual adventure is to be possible.”1039

Toepassingsvoorwaarden (ii) en (iii) verwijzen naar omstandigheden of bepalingen waardoor
het risico geheel naar één van de partijen verschuift, zodat mistake in die gevallen niet van
toepassing kan zijn.1040 Dit betekent dat de rechter bij betwisting naar aanleiding van een
koopovereenkomst over de kwaliteit van de geleverde goederen drie verschillende pistes voor
rechtsherstel kan kiezen. Vooreest kan hij oordelen dat de koper het risico heeft genomen
1034
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1038
1039
1040

J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 307; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 313; R.
SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 169-171; J. CHITTY en H. G.
BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 378.
R. SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 95-96 en 171; J.
CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 500-501; J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO,
Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 362; R. JAUREGUI, "Rembrandt Portraits: Economic Negligence in Art
Attribution", l.c., 1987.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 404-405.
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voor de mindere kwaliteit: caveat emptor.1041 Een tweede mogelijkheid bestaat erin de
verkoper ervoor verantwoordelijk te houden op grond van een uitdrukkelijke of impliciete
contractsbepaling of op grond van misrepresentation. De mistake staat als derde weg slechts
open zo beide partijen zich schromelijk vergisten maar geen van beide dat risico voor zijn
rekening nam. Mistake vormt dan ook niet meer dan een laatste argument voor wie de
wanhoop nabij is.1042
Een treffende illustratie van de primordiale rol van de risicoallocatie vinden we in Bentley v.
Slavik.1043
In januari 1984 valt Karen Bentley’s oog op een verkoopsadvertentie op het berichtenbord van Indiana
University. Charles Slavik bleek een authentieke Bernardel-viool te koop aan te bieden.1044 Voor
$17.500 verandert het instrument van eigenaar, vergezeld van een certificaat van een Amerikaans
vioolkenner. In 1985 krijgt Bentley evenwel weet van de twijfels die er over de authenticiteit van het
instrument blijken te bestaan. Daarop vordert ze na enige aarzeling de vernietiging van de
koopovereenkomst.

Judge STIEHL van de Illinois District Court bevestigt vooreerst dat de koopovereenkomst met
betrekking tot een authentiek gewaande viool voor vernietiging op grond van mistake in
aanmerking kan komen, al blijft een en ander afhankelijk van de contractuele risicoallocatie.
“ [8 …] If a mistake by both parties as to “a basic assumption on which the contract was made has a
material effect on the agreed exchange of performance, the contract is voidable by the adversely
affected party [9 …] Moreover, it is clear the basic assumption that the violin was a Bernardel
materially affected the agreed price, the exchange of performance. Yet it must be determined whether
either party assumed the risk of mistake referred to in § 152(1) and explained in § 154, comment c of
the Restatement (Second) of Contracts (1981). [10 …]“Conscious ignorance” is defined in comment c
as an awareness of a contracting party prior to agreement that it is unknowledgeable about certain
facts that later become the basis for the mutual mistake claim. The party that was aware of the
uncertainty prior to the contract may not assert mutual mistake of fact, according to comment c.
[…]The evidence presented before the Court gives no reason for finding that plaintiff exhibited a
willingness to bear the risk that the violin was not a Bernardel. The evidence shows she would not have
purchased the violin for the price paid had she not been convinced the violin was a Bernardel. She was
not consciously ignorant of, nor did she exhibit an attitude of indifference about, the authenticity of the
violin when she purchased the instrument. For these reasons, the Court concludes plaintiff did not bear
the risk of mistake under § 154 or § 152 of the Restatement (Second) of Contracts (1981). [11] The
Court therefore concludes that there existed a mutual mistake of fact between defendant, Charles
Slavik, and plaintiff, Karen Bentley, and that plaintiff is entitled to return of the excess purchase price
paid due to the mutual mistake.”1045

Ook uit het voormelde Beachcomber Coins Inc. v. Boskett mag blijken dat de toepassing van
de mistake-doctrine voorafgaandelijk de beoordeling van de contractuele risicoallocatie
veronderstelt.1046 Mistake kan niet aan de orde zijn wanneer de interpretatie van het contract
uitwijst dat de gedupeerde partij zich bij het aangaan van de overeenkomst bewust was van de
onzekerheid die er over de authenticiteit bestond, maar niettemin besloot het risico te
1041
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nemen.1047 Dit is niets anders dan de voormelde “conscious uncertainty/ignorance-exceptie”.
Estate of Martha Nelson v. Carl & Anne Rice vormt daarvan de perfecte toepassing.
Na het overlijden van Martha Nelson in februari 1996 plannen haar erfgenamen de nalatenschap te gelde
te maken via een publieke veiling. Om één en ander in goede banen te leiden stellen zij Judith Larson als
taxateur aan. Aangezien zij niet gespecialiseerd is in het schatten van kunst, stelt zij Martha’s
erfgenamen voor bijkomend een specialist te raadplegen. Dat lijkt de erfgenamen evenwel niet nodig
zodat deze besluiten alleen op het oordeel van Larson te vertrouwen. Tijdens de openbare verkoop weet
Carl Rice voor $60 een paar stillevens van bloemen op de kop te tikken. Na enige tijd ontdekt hij tot zijn
verbazing dat de twee romanolieverfschilderijtjes van de hand van de Amerikaanse schilder Martin
Johnson Heade (1819-1904) zijn, andermaal een vertegenwoordiger van de Hudson River School. Op de
veiling bij Christie’s in New York bracht Magnolia Blossoms on Blue Velvet en Cherokee Roses
$1.072.000 op.Wanneer de erfgenamen van Martha dat in februari 1997 vernemen, trachten zij de
koopovereenkomst te laten vernietigen op grond van mutual mistake.1048

CHIEF JUDGE ESPINOZA van het Hof van Beroep van Arizona wijst de vordering echter af op
grond van de conscious ignorance-exceptie:
“In concluding that the Estate was not entitled to rescind the sale, the trial court found that, although a
mistake had existed as to the value of the paintings, the Estate bore the risk of that mistake under §
154(b) of the Restatement, citing the example in comment a. Section 154(b) states that a party bears the
risk of mistake when “he is aware, at the time the contract is made, that he has only limited knowledge
with respect to the facts to which the mistake relates but treats his limited knowledge as sufficient.” In
explaining that provision, the Washington Supreme Court stated, “In such a situation there is no
mistake. Instead, there is an awareness of uncertainty or conscious ignorance of the future. […]
comment c clearly applies here and states: Conscious ignorance. Even though the mistaken party did
not agree to bear the risk, he may have been aware when he made the contract that his knowledge with
respect to the facts to which the mistake relates was limited. If he was not only so aware that his
knowledge was limited but undertook to perform in the face of that awareness, he bears the risk of the
mistake. It is sometimes said in such a situation that, in a sense, there was not mistake but “conscious
ignorance.” […] By relying on the opinion of someone who was admittedly unqualified to appraise fine
art to determine its existence, the personal representatives consciously ignored the possibility that the
Estate's assets might include fine art, thus assuming that risk. Accordingly, the trial court correctly
found that the Estate bore the risk of mistake as to the paintings' value. In view of our conclusion that
the Estate bore the risk of any mistake in the paintings' value, we need not address the remainder of its
mutual mistake arguments.”1049
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In Cydrus v. Houser weigert het Hof om die reden toepassing te maken van de mistake-doctrine. Het geval betrof de
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was. Ook hier geen verhaal voor de verkoper, omdat hij zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst overduidelijk
bewust was van de gok die hij nam (Wood v. Boynton, 25 N.W. 42 (Sup. Ct. Wisc. 1885)).
Zie over de risicoallocatie bij deze Amerikaanse zaken in het bijzonder: J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari
and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 364; J. GORDLEY, "Mistake in Contract Formation", l.c., 453-455; T. HOFF, "Error
in the Formation of Contracts in Louisiana: A Comparative Analysis", Tul.L.R. 1978, (329) 356-366.
The Estate of Martha Nelson v. Carl & Anne Rice, 12 P.3d 238 (Ariz. App. Div. 2, 2000).
The Estate of Martha Nelson v. Carl & Anne Rice, 12 P.3d 238 (Ariz. App. Div. 2, 2000) p. 241-242.
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147. Illustratie: Leaf v. International Galleries – Kennelijk wordt mistake zowel in
Engeland als in de Verenigde Staten slechts als een subsidiair rechtsmiddel aangewend. In
Engeland is de rol die voor de rechtsfiguur is weggelegd als verhaalsmiddel bij
inauthenticiteit, evenwel nog beperkter. Mistake as to quality laat zich in Engeland immers
überhaupt niet gemakkelijk toepassen op authenticiteitsbetwistingen, zelfs niet in de gevallen
dat geen van de partijen het risico van inauthenticiteit op zich leek te nemen. Die gedachte
kreeg duidelijk bevestiging in Leaf v. International Galleries.1050
In maart 1944 kocht Ernest Louis Leaf voor 85 £ bij International Galleries een schilderij,
“Salisbury Cathedral” getiteld. Hoewel de galerie het werk ten tijde van de verkoop had
omschreven als een werk van de beroemde Britse landschapsschilder John Constable (17761837), werd Ernest Leaf van het tegendeel overtuigd, toen hij het werk vijf jaar later trachtte
te verkopen. Teleurgesteld wendde hij zich tot de International Galleries om de koopprijs
terug te vragen. Deze weigerde dit verzoek in te willigen, waarop Leaf hen dagvaardde op
grond van innocent misrepresentation. Hoewel Leaf uitsluitend misrepresentation inriep, wat
overigens door de Court of Appeal werd afgewezen, gaf LORD DENNING bovendien aan dat
het contract bij inauthenticiteit van het schilderij niet nietig kon zijn op grond van mistake.
“In my opinion, this case is to be decided according to the well known principles applicable to the sale
of goods. This was a contract for the sale of goods. There was a mistake about the quality of the
subject-matter, because both parties believed the picture to be a Constable; and that mistake was in one
sense essential or fundamental. But such a mistake does not avoid the contract: there was no mistake at
all about the subject-matter of the sale. It was a specific picture, "Salisbury Cathedral." The parties
were agreed in the same terms on the same subject-matter, and that is sufficient to make a contract.”1051

Deze zaak wordt wat vertroebeld doordat de koper op onbegrijpelijke wijze naliet
schadevergoeding te vorderen op grond van breach of condition/warranty, zelfs al gaf de
County Court een suggestie in die richting. Later verduidelijkte LORD DENNING van de Court
of Appeal in dat verband:
“There was a term in the contract as to the quality of the subject-matter: namely, as to the person by
whom the picture was painted - that it was by Constable. That term of the contract was, according to
our terminology, either a condition or a warranty. If it was a condition, the buyer could reject the
picture for breach of the condition at any time before he accepted it, or is deemed to have accepted it;
whereas, if it was only a warranty, he could not reject it at all but was confined to a claim for damages.
I think it right to assume in the buyer's favour that this term was a condition, and that, if he had come in
proper time he could have rejected the picture; but the right to reject for breach of condition has always
been limited by the rule that, once the buyer has accepted, or is deemed to have accepted, the goods in
performance of the contract, then he cannot thereafter reject, but is relegated to his claim for
damages.”
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Leaf v. International Galleries [1950] 2 KB 86.
Over deze zaak, zie: R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 159-161; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 119 en 126; C. OLSBURGH en
INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 44-45 en 48; N. PALMER, "The civil
liability of the professional appraiser or attributer of works of art under English domestic law", l.c., 23; J. GORDLEY en
A. VON MEHREN, An Introduction to the Comparative Study of Private Law, 2006, o.c., 457-458; R. CREWDSON,
"Some aspects of the Law as it affects dealers in England", in P. LALIVE (ed.), International Sales of Works of Art - La
Vente internationale d'oeuvres d'art, I, Genève, Institute of International Business Law and Practise - ICC, 1988, (47) 57;
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 293; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 305; P. S. ATIYAH,
J. N. ADAMS, en H. MACQUEEN, The sale of goods, 2000, o.c., 210-211; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation,
mistake and non-disclosure, o.c., 104-105 en 523 voetnoot 14.
Leaf v. International Galleries [1950] 2 KB 86, p. 89-90.
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Deze overweging bevestigt nogmaals de subsidiaire rol die het Anglo-Amerikaanse
contractenrecht de mistake toebedeelt. Gelet op de contractuele omschrijving van de
verwachte kwaliteit (authenticiteit) had Leaf er beter aan gedaan op grond van breach of
contract te vorderen, zij het dat hij hierbij in elk geval sneller had moeten handelen, zonder
vijf jaar te laten verstrijken. A fortiori geldt dit voor de claim op grond van innocent
representation:
“Although rescission may in some cases be a proper remedy, it is to be remembered that an innocent
misrepresentation is much less potent than a breach of condition; and a claim to rescission for innocent
misrepresentation must at any rate be barred when a right to reject for breach of condition is barred. A
condition is a term of the contract of a most material character, and if a claim to reject on that account
is barred, it seems to me a fortiori that a claim to rescission on the ground of innocent
misrepresentation is also barred.”

JUDGE EVERSHED valt DENNING bij waar hij tracht uit te leggen waarom een
authenticiteitsgebrek na een kunstkoop geen aanleiding geeft tot een fundamental mistake of
fact:
“The plaintiff's case rested fundamentally upon this statement which he made: "I contracted to buy a
Constable. I have not had, and never had, a Constable. " Though that is, as a matter of language,
perfectly intelligible, it nevertheless needs a little expansion if it is to be quite accurate. What he
contracted to buy and what he bought was a specific chattel, namely, an oil painting of Salisbury
Cathedral; but he bought it on the faith of a representation, innocently made, that it had been painted
by John Constable. It turns out, as the evidence now stands and as the county court judge has found,
that it was not so painted. Nevertheless it remains true to say that the plaintiff still has the article which
he contracted to buy. The difference is no doubt considerable, but it is, as Denning L.J. has observed, a
difference in quality and in value rather than in the substance of the thing itself.”

Bovendien licht hij de ratio decidendi toe op basis van de eerder aangegeven
beleidsoverwegingen:
“That leads me to suggest this matter for consideration: the attribution of works of art to particular
artists is often a matter of great controversy and increasing difficulty as time goes on. If the plaintiff is
right in saying that he is entitled, perhaps years after the purchase, to raise the question whether in
truth a particular painting was rightly attributed to a particular artist, most costly and difficult
litigation may result. There may turn out to be divergent views on the part of artists and critics of great
eminence, and the prevailing view at one date may be quite different from that which prevails at a later
date.”

148. Authenticiteit en common mistake: tegenvoorbeelden en kritiek – Dat
authenticiteitsgebreken in Engeland überhaupt niet voor mistake in aanmerking zouden
komen, is niet zonder discussie. Toch valt het op dat de doctrine ervan lijkt uit te gaan dat
inauthenticiteit bij de verhandeling van kunst – op de twijfelachtige uitzondering van
Nicholson & Venn v. Smith Marriott1052 na – het voorwerp van het contract niet essentieel
1052

Nicholson & Venn v. Smith Marriott (1947) 177 LT 189.
Meer over deze zaak, zie: P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 254; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes
aux enchères publiques mobilières, o.c., 117-118; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in
the art market, 2005, o.c., 45, noot 41; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 306; R. SEFTON-GREEN,
Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 171; S. VIGNERON, "L'authenticité d'une oeuvre d'art
- une comparaison franco-anglaise", l.c., 635-635, in het bijzonder noot 53; P. S. ATIYAH, J. N. ADAMS, en H.
MACQUEEN, The sale of goods, 2000, o.c., 211; N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or
attributer of works of art under English domestic law", l.c., 23; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and nondisclosure, o.c., 522, noot 12; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, in The common law library, Londen, Sweet &
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verandert. Juridisch getouwtrek ontstond naar aanleiding van een veiling van fijn antiek
tafellinnen en 12 servetten die naar verluidt eens de eigendom van de koning-martelaar
Charles I (1600-1649)1053 waren en dan ook zijn wapenschild droegen. Het kleinood haalde
een prijs van £ 787.10s. Naderhand bleken de servetten Georgiaans te zijn en dus met het
Huis van Hannover (1717-1839) in verband te moeten worden gebracht. In die hoedanigheid
zouden ze niet meer dan £ 100 waard zijn. De eisers vorderden en verkregen een
schadevergoeding op grond van breach of contract. JUDGE HALLETT maakte echter duidelijk
dat het contract naar zijn mening door mistake nietig was. Een vergissing over de datering van
het tafellinnen betrof naar zijn oordeel een substantiële kwaliteit die de verkochte zaak
essentieel verschillend maakte.
“Clearly, in this case […] what the defendants were intending to sell and the plaintiffs intending to buy
was not two fine table cloths and twelve table napkins as such, but something which I describe as a
Carolean relic. Using the language of Lord Atkin, I am disposed to the view that a Georgian relic […]
is an “essentially different” thing from a Carolean relic. I think that the absence of the crest and arms
of Charles I – the absence of anything attesting or appearing to attest a connection between this table
linen and that monarch, who at one time, after all, appeared in the English Prayer Book, if I am not
mistaken, as a martyr, which none of the four Georgian kings did – did make the goods obtained
different things in substance from those which the plaintiffs sought to buy and believes that they had
bought. I should dispose therefore, […] to hold if necessary that there was a mutual mistake of the kind
or category calculated to vitiate the assent of the parties and therefore to enable the plaintiffs to treat
themselves as not bound to the contract.”1054

De waarde van de uitspraak is controversieel. In de eerste plaats omdat het theoretisch
moeilijk te verklaren is hoe de rechter schadevergoeding kan toekennen op grond van een
breach of contract, terwijl hij dat contract precies wegens mistake nietig beschouwt.1055
Bovendien heeft Nicholson & Venn v. Smith Marriott als uitspraak van de High Court ook
geen precedentwaarde, temeer daar LORD DENNING haar in Solle v. Butcher sterk onder vuur
nam.1056 Tot slot behoeft het geen betoog dat de uitspraak op gespannen voet staat met de
zienswijze van LORD ATKIN in Bell. v. Lever Brothers Ltd.
Sterk gelijkend is de Californische zaak Smith v. Zimbalist1057 waar vermeende violen van
Stradivarius en zijn leerling Guarnerius het voorwerp van controverse uitmaken. Ook hier
deed het Hof uitspraak op grond van mistake en breach of contract.
De aanleiding voor deze zaak is de private verkoop van een Stradivarius en een Guarnerius-viool. Smith,
een verzamelaar, verkocht beide instrumenten in 1934 aan Zimbalist, een prominent violist. Toen bleek
dat de instrumenten niet van de hand van de beroemde achttiende-eeuwse vioolbouwers waren, vorderde
Zimbalist op grond van mutual mistake de nietigheid van de koopovereenkomst. De Trial Court willigde
zijn verzoek in. De California District Court of Appeal bevestigde dat vonnis. (“[…] the parties to the
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Maxwell, 2002, 138, nr. 3-020; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 521-522, in het
bijzonder voetnoot 12.
Charles I werd in 1649 terechtgesteld na een showproces dat een uitloper was van de Civil War. Zijn onthoofding was het
startsein voor een ware cultus van de figuur van de koning-martelaar.
Nicholson & Venn v. Smith Marriott (1947) 177 LT 189.
P. S. ATIYAH, J. N. ADAMS, en H. MACQUEEN, The sale of goods, 2000, o.c., 211.
“So far as cases later than Bell v. Lever Bros., Ld are concerned, I do not think that Sowler v. Potter can stand with King's
Norton Metal Co. Ld. v. Edridge, which shows that the doctrine of French law as enunciated by Pothier is no part of
English law. Nor do I think that the contract in Nicholson and Venn v. Smith-Marriott, was void from the beginning.”
(Solle v. Butcher [1950] 1 K.B. 671, 692).
Smith v. Zimbalist, 38 P. 2d 170 (2 Cal.App. 1934).
Meer over deze zaak, zie: P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 253-254; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con:
Authentication and Regulation", l.c., 1005, noot 162; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 290.
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proposed contract are not bound where it appears that in its essence each of them is honestly mistaken
or in error with reference to the identity of the subject-matter of such contract.”). Verwarrend is echter
dat het Hof van Beroep, hoewel het het vonnis van de eerste rechter in stand hield, niettemin oordeelde
op grond van breach of warranty.

TREITEL laat zich vanuit de doctrine kritisch uit over de Engelse leer van de mistake as to
quality die voorhoudt dat mistake slechts fundamenteel is als de kwaliteit zo belangrijk is voor
de partijen dat ze precies wordt aangewend om het gehele voorwerp te benoemen of te
identificeren. De test om na te gaan of men zich vergist omtrent een fundamentele kwaliteit
bestaat erin de partijen als het ware te vragen wat het voorwerp van hun contract betreft.
Mistake is dan slechts aan de orde wanneer zij betrekking heeft op de kwaliteit die de koper
gebruikte om het voorwerp te identificeren. Terecht merkt hij op dat wat fundamenteel is op
die manier kan evolueren. Wanneer de koper in Nicholson & Venn v. Smith Marriott zou
aangeven dat de transactie antiek tafellinnen betrof, dan zou mistake onmogelijk zijn, in
tegenstelling tot de aanduiding als reliek van Charles I. Evenzo zou er geen mistake zijn
wanneer Leaf de verkochte zaak zou aanduiden als een schilderij van Salisbury cathedral, wel
als hij haar “een John Constable” noemt.1058 Gezond verstand brengt hem ertoe de absurditeit
van mistake-invulling van Lord Atkins op het vlak van de authenticiteitsproblematiek aan de
kaak te stellen:
“The third source of difficulty is Lord Atkin’s example of a modern copy bought for a high price in the
belief that it is an old master, supported by dicta in Leaf v. International Galleries. The assumption
behind these statements seems to be that persons identify pictures simply as a mass of line and colour
on canvas. But this is highly questionable. Suppose that A has just paid B £1 million for what both
believe to be a painting by Rembrandt. If A were asked “what have you just bought?” he would almost
certainly reply “a Rembrandt” – not “a picture”… It is submitted that, on the bare facts given by Lord
Atkin, the contract should be held void.”1059

De zienswijze van TREITEL vindt gehoor bij eerder pragmatische auteurs binnen het
kunstrecht zoals PROTT & O’KEEFE1060 en geniet ook onze voorkeur. Het Amerikaans recht
bewijst immers dat het mogelijk is mistake op het achterplan te houden, zonder dat dit moet
gepaard gaan met de wereldvreemde stelling dat inauthenticiteit het voorwerp niet
fundamenteel verandert. Bovendien zou dergelijke invulling de Anglo-Amerikaanse mistake
en de Frans-Belgische dwalingsleer op het vlak van de authenticiteitsproblematiek naar elkaar
toe laten evolueren, al blijft er ook dan nog een duidelijk onderscheid bestaan doordat de
voorrang die het Anglo-Amerikaanse recht aan de warranty-regeling geeft, de mistake
onmiskenbaar tot het kleine broertje van de dwaling maakt.
Deze tegenstemmen ten spijt lijkt inauthenticiteit bij de verkoop van kunstwerken op grond
van common mistake geen aanleiding te kunnen geven tot vernietiging, omdat, zoals BRIDGE
het actuele standpunt bondig samenvat, “authorship for a painting [is] not part of the identity
of specific goods for the purpose of common mistake.”1061
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G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 292.
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149. Common mistake v. mistake in equity – Tot dusver hebben we onze aandacht
gevestigd op de mistake in common law. Meteen mocht blijken hoeveel stringenter de
toepassingsvoorwaarden op dit vlak zijn in vergelijking met de civielrechtelijke dwalingsleer.
Die laat doorheen de verregaande subjectivering van de substantievereiste immers toe een
bijzonder soepele rechtsbescherming te bieden, aangepast aan de problematiek van de
inauthenticiteit bij de verhandeling van kunstvoorwerpen. Mistake naar common law kan
omwille van zijn rigiditeit in een aantal gevallen als ontoereikend worden ervaren, niet alleen
door de erg enge interpretatie van wat fundamenteel is, maar evenzeer door de bijzonder
verregaande aard van de nietigheidssanctie naar common law.1062 Het effect van mistake naar
common law op het contract is immers meedogenloos: mistake maakt het nietig (void) ab
initio.1063
Voor het Engelse recht is het evenwel cruciaal na te gaan hoe rechtsfiguren uit het common
law zich parallel in equity hebben ontwikkeld, precies om aan de gebreken van de uitwerking
in law te remediëren. Menige rechtsfiguur kent zodoende een composiete uitwerking door het
samenspel van law en equity. Vanzelfsprekend komt dat de begrijpelijkheid niet ten goede. De
complexiteit van de mistake-figuur is inderdaad hoofdzakelijk het gevolg van het onderscheid
tussen law en equity.
Equity is ontstaan vanuit flexibiliseringsoverwegingen, als aanvulling op het common law.
Wat in oorsprong een rechtspraak was in functie van het persoonlijke rechtsgevoel van de
Chancellor evolueerde geleidelijk aan tot een meer juridisch en rechtszeker geheel, om
uiteindelijk zelfs te verworden tot een ware equity-rechtspraak, naast en in aanvulling op het
commow law.1064 Equity redeneert op basis van billijkheidsoverwegingen. Equity maakt het de
rechter mogelijk zijn uitspraak in overeenstemming te brengen met zijn geweten, zonder het
common law op onverantwoorde wijze aan te tasten.
De uitbouw van equity nam hoofdzakelijk twee vormen aan: de ontwikkeling van nieuwe
rechtsfiguren enerzijds, en nieuwe remedies anderzijds. Zo droeg equity onder meer op
diepgaande wijze bij aan de uitbouw van de mogelijkheden van rechtsherstel in het Engelse
contractenrecht. De decree of specific performance, de rectification, de rescission of de
primary estoppel zijn treffende voorbeelden. Langs deze weg zal equity zich ook op het vlak
van mistake laten gevoelen. Mistake in common law leidt op dwingende wijze tot de
nietigheid van het contract (void ab initio). Wanneer dit als te ingrijpend wordt ervaren, kan
de rechter naar equity deze drastische sanctie matigen, onder meer door aan de nietigheid
voorwaarden aan te verbinden. Het contract is dan niet automatisch void ab initio, zoals het
common law dat wil, maar wel voidable of vernietigbaar.
Voor de Judicature Act van 1873 werden common law en equity in strikt gescheiden
jurisdicties toegepast. De Court of Chancery volgde zijn eigen logica in het toekennen of
weigeren van zijn zelf ontwikkelde remedies, zonder zich hierbij de vraag te stellen naar de
houding van de common law ten aanzien van de kwestie. Sinds 1875 passen alle rechtbanken
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van de High Court zowel common law als equity toe, in functie van de aard van het gevraagde
rechtsherstel. Vordert de eiser de nietigheid van de overeenkomst (void), dan wordt de zaak
beslist op grond van de regels van het common law. Voert men aan dat het contract voidable
is, dan is equity aan de orde. 1065
150. Mistake in equity: Solle v. Butcher – Centraal in de ontwikkeling van de mistake in
equity staat de zaak Solle v. Butcher1066. Het geschil ontstond naar aanleiding van een
huurovereenkomst voor de verhuur van een flat na renovatie. De partijen vergisten zich over
het statuut van de flat na de renovatiewerken en de daarmee verbonden wettige huurprijs,
gelet op de Rent Restriction Act. De Trial Court wijst de claim van mistake van de hand,
hierbij toepassing makend van de common mistake-doctrine, zoals die sinds 1932 door de
House of Lords in Bell v. Lever Brothers Ltd. was uitgewerkt. Deze kwam erop neer dat geen
remedie mogelijk was, niet naar common law, maar evenzeer niet naar equity, wanneer niet
aan de toepassingsvoorwaarden van Bell v. Lever Brothers Ltd. was voldaan. Onder leiding
van LORD DENNING greep de Court of Appeal deze gelegenheid echter aan om de heersende
mistake-doctrine te herinterpreteren, hoewel dat het hof strikt genomen niet toekwam, gelet op
zijn positie in de hiërarchie.
“Let me first consider mistakes which render a contract a nullity. All previous decisions on this subject
must now be read in the light of Bell v. Lever Bros. Ld. The correct interpretation of that case, to my
mind, is that, once a contract has been made, that is to say, once the parties, whatever their inmost
states of mind, have to all outward appearances agreed with sufficient certainty in the same terms on
the same subject matter, then the contract is good unless and until it is set aside for failure of some
condition on which the existence of the contract depends, or for fraud, or on some equitable ground.
Neither party can rely or his own mistake to say it was a nullity from the beginning, no matter that it
was a mistake which to his mind was fundamental, and no matter that the other party knew that he was
under a mistake. A fortiori, if the other party did not know of the mistake, but shared it. The cases where
goods have perished at the time of sale, or belong to the buyer, are really contracts which are not void
for mistake but are void by reason of an implied condition precedent, because the contract proceeded
on the basic assumption that it was possible of performance.”1067

1065

1066

1067

J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 337. Interessant op dat vlak zijn ook de woorden van Lord DENNING in
Solle v. Butcher: “[…] it is necessary to remember that mistake is of two kinds: first, mistake which renders the contract
void, that is, a nullity from the beginning, which is the kind of mistake which was dealt with by the courts of common law;
and, secondly, mistake which renders the contract not void, but voidable, that is, liable to be set aside on such terms as the
court thinks fit, which is the kind of mistake which was dealt with by the courts of Equity. Much of the difficulty which has
attended this subject has arisen because, before the fusion of law and Equity, the courts of common law, in order to do
justice in the case in hand, extended this doctrine of mistake beyond its proper limits and held contracts to be void which
were really only voidable, a process which was capable of being attended with much injustice to third persons who had
bought goods or otherwise committed themselves on the faith that there was a contract. […] Since the fusion of law and
Equity, there is no reason to continue this process, and it will be found that only those contracts are now held void in
which the mistake was such as to prevent the formation of any contract at all.” – Meer daarover: S. WORTHINGTON,
Equity, o.c., 206.
Solle v. Butcher [1950] 1 K.B. 671, p. 690 – Meer over deze zaak, zie: J. CARTWRIGHT, "Solle v. Butcher and the
doctrine of mistake in contract", L.Q.R. 1987, afl. 103, (594) in het bijzonder 607 et seq.; E. MCKENDRICK, Contract
Law, 2005, o.c., 637 et seq.; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 318; J. C. SMITH, "Contract - Mistake,
Frustration and Implied Terms", l.c., 417-418; H. G. BEALE, W. D. BISHOP, en M. P. FURMSTON, Contract, 2001,
o.c., 511 et seq.; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 337 en 342 et seq.; S. WORTHINGTON, Equity, o.c.,
206; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 524-527; C. J. SLADE, "The myth of
mistake in the English Law of Contract", L.Q.R. 1954, afl. 70, (385) 396, 398 en 403.
Solle v. Butcher [1950] 1 K.B. 671, p. 691.

211

LORD DENNING ontkent op die manier het bestaan van een mistake-doctrine in common law.
Hij vervangt ze immers door een doctrine in equity, wat bijna een eeuw na de Judicature Act
toch wel als bevreemdend overkomt.1068
“Let me next consider mistakes which render a contract voidable, that is, liable to be set aside on some
equitable ground. Whilst presupposing that a contract was good at law, or at any rate not void, the
court of Equity would often relieve a party from the consequences of his own mistake, so long as it
could do so without injustice to third parties. The court, it was said, had power to set aside the contract
whenever it was of opinion that it was unconscientious for the other party to avail himself of the legal
advantage which he had obtained […].The court had, of course, to define what it considered to be
unconscientious, but in this respect Equity has shown a progressive development. It is now clear that a
contract will be set aside if the mistake of the one party has been induced by a material
misrepresentation of the other, even though it was not fraudulent or fundamental; or if one party,
knowing that the other is mistaken about the terms of an offer, or the identity of the person by whom it is
made, lets him remain under his delusion and concludes a contract on the mistaken terms instead of
pointing out the mistake. That is, I venture to think, the ground on which the defendant in Smith v.
Hughes would be exempted nowadays, and on which, according to the view by Blackburn J. of the facts,
the contract in Lindsay v. Cundy, was voidable and not void; and on which the lease in Sowler v. Potter,
was, in my opinion, voidable and not void.
A contract is also liable in Equity to be set aside if the parties were under a common misapprehension
either as to facts or as to their relative and respective rights, provided that the misapprehension was
fundamental and that the party seeking to set it aside was not himself at fault.”1069

Hoewel de beslissing van de Court of Appeal in Solle v. Butcher uiterst betwistbaar is, werd
ze in de rechtspraak gedurende meer dan 50 jaar getrouw gevolgd, zonder evenwel precies
duidelijk te maken in welke gevallen een contract dat geldig was naar common law, ter zijde
kon geschoven worden op grond van equity.1070
151. The Great Peace: ontkenning van equitable mistake, restauratie van common
mistake – De vrijere invulling die het equity gaf aan de mistake-doctrine kwam er eigenlijk op
neer dat de mutual mistake voortaan aan drie voorwaarden moest voldoen om tot rechtsherstel
naar equity te kunnen leiden. In de eerste plaats was vereist dat de vergissing fundamental is.
Het criterium dat door Bell v. Lever Bros Ltd. voor de mistake as to quality naar voor werd
geschoven, is de toets of het voorwerp zonder de verkeerd beoordeelde kwaliteit essentieel
verschillend is van wat men dacht dat het was.1071 Equity kan in zijn appreciatie evenwel
aanzienlijk verder gaan dan de rigide invulling die in de common mistake prevaleert. Men
heeft dan ook wel eens opgemerkt dat “equity can have regard to a wider and perhaps
unlimited category of “fundamental’ mistake”1072. Telkens is wel vereist dat het respecteren
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van het contract uitdraait op onrechtvaardigheid. Tot slot mag de eisende partij die zich op
mistake wenst te beroepen, geen foutief gedrag te verwijten zijn.1073
Aan de spanning die er sinds de zaak Solle v. Butcher bestond tussen de mistake in common
law en de mistake in equity, werd kortelings een einde gemaakt door een mijlpaalarrest van de
Court of Appeal in de zaak Great Peace Shipping Ltd. v. Tsavliris Salvage (International)
Ltd.1074.
De Cape Providence was in moeilijkheden geraakt in de Zuid-Indische Oceaan. De kapitein nam contact
op met Ocean Routes om te achterhalen of er zich schepen in de buurt bevonden die schip en bemanning
ter hulp konden komen. Zo vernamen ze dat het bergingsvaartuig Great Peace zich in de nabijheid
bevond. Na telefonisch contact met de reder werd er mondeling afgesproken dat de Cape Providence
minimum voor een periode van vijf dagen de bijstand van de Great Peace zou inhuren. Hierbij vergiste
men zich echter over de exacte positie van de Great Peace, want deze bleek niet zoals verwacht 35 mijl,
maar 410 mijl verderop te liggen. Pas nadat de Cape Providence enige tijd later bijstand kon krijgen van
een ander, sneller schip, blies men de reddingsoperatie van de Great Peace af, zij het dat die zich
inmiddels wel al een heel eind op weg had begeven. De Great Peace beriep zich dan ook op het vijf
dagen contract en verlangde voor zijn diensten de betaling van de voorziene prijs. De Cape Providence
argumenteerde echter dat de overeenkomst nietig was op grond van common mistake (Bell v. Lever
Brothers Ltd.), of tenminste ter zijde kon geschoven worden op grond van equity, conform de leer van
Solle v. Butcher.

Zowel de trial judge als Lord PHILLIPS van de Court of Appeal grepen deze gelegenheid aan
om Solle v. Butcher zwaar te bekritiseren en verwierpen de idee dat het de rechter vrij stond
een contract dat geldig was naar common law alsnog ter zijde te schuiven op grond van equity.
“We do not find it conceivable that the House of Lords overlooked an equitable right in Lever Bros to
rescind the agreement, notwithstanding that the agreement was not void for mistake at common law.
The jurisprudence established no such right. Lord Atkin’s test for common mistake that avoided a
contract, while narrow, broadly reflected the circumstances where Equity had intervened to excuse
performance of a contract assumed to be binding in law.”1075
“We do not find it possible to distinguish, by process of definition, a mistake which is ‘fundamental’
from Lord Atkin’s mistake as to quality which makes the thing [contracted for] essentially different from
the thing [that] it was believed to be.”1076

Lord PHILLIPS besloot de coherentie te herstellen, “by declaring that there is no jurisdiction to
grant rescission of a contract on the ground of common mistake where the contract is valid
and enforceable on ordinary principles of contract law.”1077
De uitspraak van de Court of Appeal is opmerkelijk, aangezien ze een afwijking inhoudt van
de eigen vaste rechtspraak en zo een verwerping van een zelf ontwikkelde theorie. In principe
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is de Court of Appeal immers door zijn eigen rechtspraak gebonden en verwacht men van het
House of Lords dergelijke interventie. De Court of Appeal motiveert haar verwerping van de
theorie van Solle v. Butcher door deze onverzoenbaar met Bell v. Lever te verklaren.
Zodoende betekent Great Peace Shipping Ltd. v. Tsavliris Salvage (International) Ltd. niet
alleen een verwerping van het bestaan van een mistake-doctrine in equity, maar meteen ook
een herbevestiging van de rigide leer van Bell v. Lever Brothers.1078
152. Mistake in het Engeland en Amerika van het derde millennium: een
verhaalsmiddel bij inauthenticiteit? – Waar authenticiteitsgebreken bij de verhandeling van
kunstvoorwerpen op grond van common mistake – alle kritiek ten spijt – per definitie niet in
aanmerking komen voor rechtsherstel, bestond hierover in het licht van Solle v. Butcher voor
de mistake naar equity wat meer onzekerheid. Door de ommekeer die de Court of Appeal in
zijn rechtspraak bracht, is de relevantie van deze discussie door de feiten echter achterhaald.
Voortaan blijkt mistake als rechtsmiddel voor gedupeerde kopers alleen nog voor handen te
zijn, wanneer de vergissing over de authenticiteit van het kunstwerk voldoet aan de
voorwaarden uiteengezet in Bell v. Lever Brothers Ltd. Bondig gesteld komt dit aan het begin
van het derde millennium erop neer in de eerste plaats na te gaan wat partijen contractueel
zijn overeengekomen en of zij het risico van vergissingen aan één van beide partijen hebben
toebedeeld. Indien dit niet het geval is, dient men voor de eventuele toepassing van mistake na
te gaan of het nog mogelijk is de afgesproken prestaties te leveren.
Anderzijds merken wij nog op dat in Engeland ook vóór de Great Peace-uitspraak de
mistake-doctrine naar equity voor de authenticiteitsproblematiek weinig soelaas leek te
bieden, aangezien men buiten de gevallen waarin er sprake was van misrepresentation niet
meteen geneigd was hieraan te verhelpen op grond van mistake.1079
Voor de Verenigde Staten liggen de kaarten voor de aanwending van mistake bij
authenticiteitsgeschillen in de kunsthandel heel wat gunstiger, aangezien er geen principieel
bezwaar lijkt te bestaan inauthenticiteit als fundamenteel te beschouwen voor de
totstandkoming van de koopovereenkomst. Niettemin klinken ook daar soms dissidente
geluiden. Zo past het terug te komen op de onfortuinlijke aankoop van Firestone & Parson.
Judge FULLAM van de District Court for the Eastern District of Pennsylvania wijst de
vordering op grond van mistake af daar hij, gelet op de subsidiaire rol van mistake van oordeel
was dat de zaak zijn beslag diende te krijgen op grond van een breach of contract-claim. Deze
vordering kwam echter vier jaar na de verkoop te verjaren. Indien mistake aan de orde was
geweest, had dit geresulteerd in de toepassing van Pennsylvania’s catchall verjaringstermijn
van zes jaar. De District Court overweegt echter met betrekking tot de mutual mistake:
“Although the procedural posture of the case is such that only the statute of limitations bar can now be
addressed, my ruling that plaintiffs' claims are time-barred should not be interpreted as suggesting that
plaintiffs' claims would otherwise have been valid: in the arcane world of high-priced art, market value
is affected by market perceptions; the market value of a painting is determined by the prevailing views
of the marketplace concerning its attribution. Post-sale fluctuations in generally accepted attributions
do not necessarily establish that there was a mutual mistake of fact at the time of the sale. If both
parties correctly believed at that time that the painting was generally believed to be a Bierstadt, and in
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fact it was then generally regarded as a Bierstadt, it seems unlikely that plaintiff could show that there
was a mutual mistake of fact.”1080

Deze overweging roept ook wat betreft de Verenigde Staten twijfels op over de
mogelijkheden om op basis van mutual mistake de koper van een kunstwerk dat naderhand
inauthentiek blijkt te zijn ter hulp te komen. Toch zijn wij, zowel wat betreft de Engelse als de
Amerikaanse kunsthandel, van mening dat het onbegrijpelijk is mistake als verhaalsmiddel
per definitie uit te sluiten voor het authenticiteitscontentieux. Zoals TREITEL opmerkte, is het
te weinig genuanceerd een bepaald schilderij domweg als “a mass of line and colour on
canvas”1081 te beschouwen en niet de singulariteit ervan te onderkennen. Het getuigt daarom
van meer realiteitszin inauthentieke kunst- en verzamelvoorwerpen als fundamenteel
verschillend te beschouwen van het goed dat men eigenlijk voor ogen had. De stugge houding
van Lord ATKIN was ingegeven door de angst voor instabiel contractueel verkeer als mistake
steeds overeenkomsten op de helling kan zetten. De toepassing van mistake bij de
verhandeling van inauthentieke kunstvoorwerpen hoeft onzes inziens het contractuele verkeer
niet op losse schroeven te zetten, vermits mistake binnen de perken kan worden gehouden
aangezien de figuur toch steeds de tweede viool speelt, subsidair aan de contractuele
warranty-regeling en de contractuele risicoallocatie. Meteen is het duidelijk dat mistake als
verhaalsmiddel in de staat New York, in principe uitsluitend nog relevantie kan hebben ten
aanzien van een lekenverkoper. Net zoals Michigan1082, Iowa1083 en Florida1084 kent New
York1085 een wettelijke warranty-regeling voor wie koopt van een professionele
kunsthandelaar. Zodoende is het risico in die gevallen op basis van een contractuele
garantieregeling duidelijk bij een van de partijen gealloceerd, zodat de toepassing van mistake
uitgesloten is.1086
Wie de New Yorkse authenticiteitszaken opspoort die hun beslag kregen op grond van mutual
mistake, stelt inderdaad vast dat het gaat om vorderingen van professionele handelaars die een
inauthentiek werk verwierven van een lekenverkoper.
Richard L. Feigen is een New Yorkse topdealer, die aanvankelijk gespecialiseerd was in Surrealisme en
Duits Expressionisme, maar sinds de jaren zestig bewees van vele markten thuis te zijn. Hij verkocht
een inkttekening van Henri Matisse (1869-1954), getiteld “Le vase d’opaline”. De tekening was
gesigneerd “H. Matisse ’47” en door Weil, een vooraanstaand New Yorks zakenman, aan de galerie
geconsigneerd. Feigen had er begin april 1989 $100.000 voor veil gehad, maar slaagde erin om al in mei
1989 een koper voor “Le vase d’opaline” te vinden. Toen de koper de tekening een jaar later naar de
Acquavella Galleries bracht om ze op zijn beurt te verhandelen, contacteerde deze de erven van Matisse
die de tekening als een vervalsing verwierpen. Daarop nam Feigen “Le vase d’opaline” terug en
restitueerde hij de koper de $165.000 die hij Feigen had betaald. Weil weigerde echter op zijn beurt
hetzelfde te doen, waarop Feigen de vernietiging van de overeenkomst vorderde, onder meer op grond
van mutual mistake. 1087
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De oorspronkelijke eigenaar betoogde als verweer dat Feigen zich er bij de contractsluiting
wel degelijk van bewust was dat het werk mogelijkerwijze niet van Matisse kon zijn, maar in
weerwil van deze onzekerheid alsnog verkoos het risico te nemen en het werk toch te
verhandelen. De conscious uncertainty zou een beroep op mutual mistake uitsluiten. Het Hof
was echter van oordeel dat, hoewel Feigen geen zekerheid had over de authenticiteit van de
tekening, hij niettemin geloofde dat deze van de hand van Matisse was en daar bovendien van
mocht uitgaan, aangezien hij als consignataris slechts een beperkte onderzoeksplicht had. Bij
gebrek aan een wettelijke warranty-regeling en slechts omdat het risico niet bij de koper lag,
kon er van mistake sprake zijn. De Supreme Court van de New York County overwoog:
“Where a mistake in contracting is both mutual and substantial, there is an absence of the requisite
“meeting of the minds” to the contract and relief will be provided in the form of rescission […] if a
party does not make a conscious decision to proceed in the face of insufficient information, the
conscious ignorance-exception to the mutual mistake does not apply.”1088

Ook in Uptown Gallery Inc. v. Marjorie Weston Doniger was de eiser een New Yorkse
galerie.1089
Toen Philip Williams, de eigenaar van de Uptown Gallery, zich naar Marjorie Doniger begaf om daar
een schilderij op te hangen dat Doniger eerder bij Uptown had gekocht, viel Williams’ oog op een ander
schilderij van Doniger, dat hij meteen met de stijl van de Franse kunstenaar Bernard Buffet (1928-1999)
in verband bracht. Het kostte hem de nodige overtuigingskracht om Doniger zo ver te krijgen het werk
via de Uptown Gallery te verhandelen die er $ 55.000 voor betaalde. In een poging het werk verder te
documenteren om zo een vlotte en lucratieve koop te bespoedigen, ontdekte de Uptown Gallery echter
dat het om een vervalsing ging. De galerie bracht Marjorie Doniger daarvan op de hoogte en verzocht
haar de prijs terug te betalen. Doniger weigerde en het geschil kwam voor de New York State Supreme
Court.

Het Hof hernam de redenering uit Feigen v. Weil. Hier was geen sprake van conscious
uncertainty. De partijen waren de overeenkomst aangegaan in de stellige overtuiging dat het
om een authentiek werk van Bernard Buffet ging. Bijgevolg willigde het Hof de vordering
voor rescission van de Uptown Gallery in en vernietigde de overeenkomst op grond van
mutual mistake.
Deze beide gevallen ten spijt, kan men toch niet om de conclusie heen dat
authenticiteitsproblemen in de kunsthandel slechts zelden een oplossing krijgen op grond van
het concept mistake. Dat is zeker in Engeland zo, maar zelfs ook in New York, aangezien de
toepassing van mistake slechts in overweging kan worden genomen bij gebrek aan een
duidelijke contractuele risicoregeling op basis van representations en warranties. Zodoende is
het cruciaal ook deze concepten te verduidelijken.
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§ II. MISREPRESENTATION
153. Introductie – Mistake onderscheidt zich van misrepresentation door de wijze waarop
het intreedt. Bij mistake ontstond het verkeerd verwachtingspatroon spontaan. Bij
misrepresentation vindt het zijn oorsprong in de precontractuele verklaringen van zijn
tegenpartij of van een derde. De koper vergiste zich niet spontaan, maar werd door de
verklaringen van de verkoper in de precontractuele fase daar (al dan niet moedwillig) toe
gebracht. Heel wat precontractuele verklaringen worden niet als zodanig onder de vorm van
een contractuele clausule in het uiteindelijke contract opgenomen, ofschoon ze wel degelijk
hun invloed op de contractsluiting hebben laten gevoelen. De Anglo-Amerikaanse
rechtstraditie vat ze onder de benaming “representations”. Wanneer zo’n representation niet
blijkt te stroken met de waarheid, kan er sprake zijn van mis-representation, wat niets anders
is dan “an unambiguous false statement of fact which is addressed to the party misled and
which induces that party to enter into a contract”.1090
154. Situering van misrepresentation het Anglo-Amerikaanse privaatrecht – Een goed
begrip van de notie misrepresentation veronderstelt een afbakening van deze figuur ten
opzichte van breach of contract. Deze rechtsfiguur is bedoeld voor de gevallen waarin de
precontractuele verklaringen dermate belangrijk worden geacht dat de partijen ze als clausule
(term) uitdrukkelijk in het eigenlijke contract incorporeren. In beginsel heeft dit voor gevolg
dat enkel een vordering voor breach of contract mogelijk is, wanneer naderhand blijkt dat de
verklaringen onjuist zouden zijn.1091 Verderop verduidelijkt dit proefschrift dat dit rigide
basisprincipe enkele uitzonderingen kent, waardoor de eiser soms toch een vordering op
grond van misrepresentation kan instellen.1092
Het omgekeerde fenomeen is echter niet mogelijk. De vordering voor breach of contract is en
blijft beperkt tot de gevallen van schending van dergelijke terms, zonder ooit op louter
onjuiste representations van toepassing te kunnen zijn.1093 De precieze verwevenheid van
beide vorderingen komt verder meer uitgebreid aan bod.1094 Hier volstaat het louter het
fundamentele verschil tussen beide noties voor ogen te houden.
De actuele regeling van misrepresentation is een bont amalgaam van regels van common law,
equity en in Engeland sinds 1967 ook statute law, wat de precieze regeling er niet
eenvoudiger op maakt.1095 De impact van de Misrepresentation Act 1967 laat zich evenwel
niet echt gevoelen op het toepassingsgebied van de rechtsfiguur, wat precies de
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onderzoeksfocus van de conceptuele analyse is. Het is immers voornamelijk de bedoeling hier
na te gaan of uitspraken over de authenticiteit van kunst- en verzamelvoorwerpen actionable
misrepresentations kunnen uitmaken, waarvoor de rechtsfiguur een verhaal kan bieden (A).
Aansluitend definiëren we de diverse typevormen van misrepresentation (B). Het concrete
rechtsherstel dat misrepresentation gedupeerden kan bieden, komt verderop, in het kader van
de functionele analyse, aan bod.1096
Tot slot merken we op dat de misrepresentation zich op de grens van het contractenrecht en
het onrechtmatige daadsrecht situeert.1097 Dat komt voor de continentale jurist enigszins
bevreemdend over vermits die ertoe gedwongen wordt steeds rekening te houden met het
verbod op samenloop en coëxistentie van contractuele en buitencontractuele vorderingen. Wat
dat betreft vraagt de verhouding tussen de misrepresentation (contractenrecht) en de claim
voor deceit (tort law) evenzeer om verduidelijking. Cruciaal is het inzicht dat bepaalde
vormen van misrepresentation (i.e. fraudulent misrepresentation) in feite specifieke varianten
van deceit zijn. Dit heeft voor gevolg dat dergelijke gedragingen sanctioneerbaar zijn op
grond van een tort-claim, hoewel men misrepresentation doorgaans ten onrechte uitsluitend in
het contractenrecht repertorieert.1098 Sinds het House of Lords in 1963 in de zaak Hedley
Byrne & C. Ltd. v. Heller & Partners Ltd.1099 de tort-claim voor negligence uitbreidde tot de
gevallen van aan onzorgvuldigheid te wijten schadelijke verklaringen (negligent
misstatements), is de grens alleen maar verder gaan vervagen.1100 Bijgevolg is het belangrijk
steeds voor ogen te houden dat in bepaalde situaties zowel vorderingen in tort op grond van
negligent misstatements, als contractuele vorderingen op grond van misrepresentation
mogelijk zijn. Toch zijn beide claims (en hun remedies) verschillend, zodat men ze niet
zonder meer mag verwarren. Bovendien laat de wetgever zich in deze materie in steeds
toenemende mate gevoelen. De Trade Descriptions Act 1968 die foutieve
productomschrijvingen strafrechtelijk beteugelen moet, geldt als toonbeeld voor die
evolutie.1101
Misschien sluit de belangrijkste voorafgaande opmerking wel de rij: ook Europa heeft het met
het oog op de bescherming van de consument nodig geacht regulerend op te treden. De
Richtlijn inzake de consumentenkoop roept in het Engelse recht meer dan ooit een
informatieverplichting in het leven. Voordien werd die voor het common law op enkele kleine
uitzonderingen na (e.g. confidentiële verhoudingen of contracten uberrimae fidei) in principe
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P. S. ATIYAH, Essays on contract, Oxford, Clarendon, 1986, 275; E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 658; J.
CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 2; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P.
FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 330.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, Londen, Sweet & Maxwell, 2002, 7 en 101 et seq.; G. C. CHESHIRE, C. H. S.
FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 330.
Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. [1964] AC 465.
Uitvoerige duiding daarover: infra, nrs. 437 et seq.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 430; J. POOLE, Textbook on Contract Law,
2004, o.c., 316-317. Zie in dat verband: May v. Vincent [1991] EG 144. Deze zaak betrof een geschil over de
veilingverkoop van een aquarel van Turner, waarbij de koper op grond van de Trade Descriptions Act 1968 zijn slag wist
thuis te halen. Meer daarover, zie: N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of works of
art under English domestic law", l.c., 26-27; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art
market, 2005, o.c., 51.
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steevast als onbestaande beschouwd, gelet op de leidende gedachte van het caveat emptor.1102
Het is in toenemende mate belangrijk, zeker op het vlak van de consumentenbescherming, de
Europese interventies niet uit het oog te verliezen, aangezien deze immers veelal precies de
informatie betreft die partijen moeten uitwisselen.

A. MISREPRESENTATION EN DECEIT – TOEPASSINGSVOORWAARDEN
155. Misrepresentation en deceit: verwante fenomenen – Misrepresentation en deceit zijn
verwante fenomenen. Dat verklaart de keuze om beide concepten bij de bespreking van de
toepassingsvoorwaarden samen te behandelen. Beide vorderingen kunnen immers op dat vlak
in verregaande mate parallel lopen. Voor zover we niet uitdrukkelijk op de verschillen wijzen,
mag men er in wat volgt dan ook vanuit gaan dat wat geldt voor de misrepresentation ook
voor de vordering op grond van deceit van tel is.1103
De definitie van misrepresentation als “an unambiguous false statement of fact which is
addressed to the party misled and which induces that party to enter into a contract”1104 vormt
ons aanknopingspunt voor de verduidelijking van de toepassingsvoorwaarden, zowel voor de
figuur van de misrepresentation als voor de tort-claim voor deceit.
156. Statement of fact – Alvorens van mis-representation te kunnen spreken, dient men
allereerst na te gaan welke gedragingen rechtens relevante (zogenaamde “actionable”)
representations uitmaken. Het centrale element in voormelde definitie is precies deze notie:
“a statement of fact”. Representations zijn statements of fact. Eerder verduidelijkte dit
proefschrift al het fundamentele onderscheid tussen representations en terms. In tegenstelling
tot een term die de partijen effectief in het contract incorporeren, bleek een representation een
verklaring die de partijen in de precontractuele fase uitwisselden, maar die in principe geen
deel uitmaakt van het contract.1105 Welnu, dit basisonderscheid behoeft voor de toepassing
van de figuur van de misrepresentation verdere nuancering. Niet elke precontractuele
verklaring vormt immers een rechtens relevante representation.1106
157. Statement of fact v. mere puff – Bepaalde uitlatingen waarmee handelaars hun waren
aanprijzen zijn dermate vaag, extravagant of overdreven lovend dat men mag veronderstellen
dat ze de verkoper niet binden. Dergelijke mere puffs (salestalk), vergelijkbaar met het Frans-
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R. SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 27-28; J. POOLE, Textbook on
Contract Law, 2004, o.c., 317; E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 673; J. BEATSON, Anson's Law of
Contract, 2002, o.c., 263.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 104.
E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 659.
G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 332.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 431; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation,
mistake and non-disclosure, o.c., 29.
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Belgische concept van dolus bonus1107, hebben als zodanig ook in het Anglo-Amerikaanse
recht geen effect.1108
158. Statement of fact v. statement of opinion en statement of intention – Vorderingen op
grond van misrepresentation of deceit veronderstellen statements of existing facts. De
verklaring daarvoor ligt in de gedachte dat alleen feiten juist of fout kunnen worden bevonden
en dat zorgvuldige partijen bij het contracteren nu eenmaal verondersteld worden louter op
grond van feitenkennis te handelen.1109 De draagwijdte van de representation bestaat erin
eenvoudigweg van een bepaalde feitenconstellatie aan te geven of die juist dan wel fout is. De
verklaring nodigt uit erop te vertrouwen, doch maakt niet de belofte uit de geschetste
feitentoestand ook daadwerkelijk zelf te bewerkstelligen. Statements of fact staan zodoende
tegenover zogenaamde statements of opinion/belief en statements of intention/future
conduct.1110
Van beloftes en toekomstvoorspellingen neemt men steevast aan dat ze geen aanleiding
kunnen geven tot enige claim op grond van misrepresentation. Ze zijn immers niet juist of
fout op het ogenblik van de contractsluiting, althans voor zover dat de partij die de belofte uit,
op dat ogenblik ook daadwerkelijk de intentie had deze na te komen. Zoniet komt een
statement of intent/future conduct toch in aanmerking voor een vordering op grond van
misrepresentation, vermits ze in dergelijke gevallen in se niets anders is dan een onjuiste
verklaring over een feitentoestand: het stond immers op het moment van de contractsluiting al
vast dat de belover zijn belofte niet wou of onmogelijk kon waarmaken. Het is deze
feitentoestand die verkeerd werd voorgesteld.1111 Berucht, maar terecht is dan ook de
1107
1108
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1111
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FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 334-335.
Meer specifiek voor de tortclaim op grond van deceit, zie: S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law,
2003, o.c., 502-503; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, in The common
law library, III, Sweet & Maxwell, 2006, 1083 et seq.; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 104.
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o.c., 28-29; J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 342-344 en 346-347.
Hierbij aansluitend voegen we volledigheidshalve nog toe dat de case law zogenaamde statements of law in bepaalde
gevallen ook als rechtens relevante statements of fact beschouwt, hoewel ook een statement of law in principe geen
aanleiding kan geven tot misrepresentation. Die laatste gedachte gaat echter alleen maar op voor zover het gaat om een
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ALLEN, Misrepresentation, o.c., 14-15.
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overweging van L.J. BOWEN in de zaak Edgington v. Fitzmaurice, waarin de Court of Appeal
deze belangrijke nuance onderschrijft:
“The state of a man’s mind is as much a fact as the state of his digestion. It is true that it is very difficult
to prove what the state of a man’s mind at a particular time is, but if it can be ascertained, it is as much
a fact as anything else. A misrepresentation as to the state of a man’s mind is, therefore, a misstatement
of fact.”1112

Wat betreft statements of opinion/belief is het standpunt gelijkaardig. In het algemeen kan
men stellen dat wanneer de verkoper in het kader van de onderhandelingen aan de
potentiële koper zijn mening te kennen geeft, deze verklaring, hoewel ze een impact kan
hebben gehad op de beslissing van de koper het contract aan te gaan, toch niet voor een
vordering op grond van misrepresentation in aanmerking komt.1113 Dit principe werd
stevig gevestigd door het Judicial Committee of the Privy Council in de Bisset v.
Wilkinson1114.
Gelet op het immer precaire karakter van toeschrijvingen in de kunsthandel behoeft het
geen betoog dat de verkopers van kunstwerken die zij verkeerdelijk voor authentiek
verkochten dankbaar gebruik maken van het voormelde onderscheid. Zij beroepen zich
immers steevast op de gedachte dat alle toeschrijvingen niet meer dan hun mening zijn.
Via de zogenaamde opinion-defence hopen zij elke aansprakelijkheid op grond van
misrepresentation te ontlopen, aangezien hun attributie als statement of opinion nooit voor
sanctionering in aanmerking komt, vermits ze geen actionable representation uitmaakt.1115
Toch betekent de opinion-defence bij misrepresentation geen algehele vrijbrief om onder
het label van de mening het koperspubliek straffeloos om de tuin te kunnen leiden. Een
representor zal zijn opinion-defence immers niet kunnen hardmaken wanneer hij beschikt
over bijzondere expertise of kennis, of dat althans voorwendt.1116 Immers in Smith v. Land
& House Property Corporation merkte wederom LORD BOWEN op dat:
“[…] if facts are not equally known to both sides, then a statement of opinion by the one who knows the
facts best makes often a statement of material fact, for he impliedly states that he knows facts which
justify his opinion.”1117
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HUDSON, "Attribution of Paintings and Sale by Description", l.c., 205-207; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability
for Attributions of Visual Art", l.c., 164. Dit geschil over de verhandeling van een vermeende van Dyck, komt verderop
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LORD DENNING herhaalde in het kader van Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon1118 deze
belangrijke nuancering van de rechtspraak van Bisset. De representor in de Esso-zaak was
immers een professional in de materie waarover hij zijn mening gaf, in tegenstelling tot de
representor in Bisset die geen specialist was in het schatten van de graascapaciteit van
weilanden. Statements of opinion kunnen in die gevallen wel als feitenverklaringen
worden beschouwd. Dat is zo wanneer de feiten de geuite mening geenszins staven. De
loutere toevoeging van de magische formule “in my mere opinion” aan een
feitenverklaring vormt de representation dan ook niet automatisch om tot een statement of
opinion die voor misrepresentation niet meer in aanmerking komt. Een “opinie” van een
expert betekent per slot van rekening niets anders dan de mededeling dat hij als redelijk
expert weet heeft van feiten die zijn opinie rechtvaardigen.1119
Goldman v. Barnett vormt de perfecte illustratie van de hier zo-even ontwikkelde
redenering.
David Goldman, een kunstverzamelaar, komt via een gedeelde kennis in contact met kunsthandelaar
David Barnett die een groot aantal schilderijen van de Milton Avery Trust in consignatie had. Milton
Avery (1885-1965) was een succesvol Amerikaans schilder die in het New York van de jaren dertig en
veertig als één van de intimi van Mark Rothko gold en wiens werk in toonaangevende musea voor
moderne kunst te bewonderen is. In mei 1988 kocht Goldman via Barnett twee schilderijen van Avery.
Eén ervan was eigendom van Goldman, het andere verkocht hij voor rekening van de Trust. Goldman
was zodanig opgetogen over zijn handelsrelatie met Barnett dat hij gedurende de lente en zomer van
1988 in totaal meer dan zestig werken van Barnett kocht, waaronder maar liefst tien schilderijen van
Milton Avery. Voor elke aankoop schatte Barnett de waarde van de schilderijen en acteerde die, zodat
de schilderijen steeds vergezeld gingen van een waardeschatting van Barnett. Die was geschreven op
zijn briefpapier, waarop te lezen stond dat hij lid was van de Appraisers Association of Amerika. Enige
maanden later begon Goldman echter te twijfelen aan de juistheid van Barnetts schattingen. Toen
inderdaad bleek dat de werken aanzienlijk minder waard waren, dagvaardde Goldman Barnett en de
Milton Avery Trust op grond van misrepresentation. 1120

De verweerders beriepen zich op de opinion-defence door te argumenteren dat Barnetts
verklaringen slechts zijn mening waren en bijgevolg niet voor sanctionering op grond van
misrepresentation in aanmerking kwamen. De District Court van Massachusetts veegt die
argumentatie echter van tafel door erop te wijzen dat de expertenstatus van Barnett diens
statements of opinion omvormt tot actionable statements of fact:
“[…] defendants argue that Barnett's statement of the value of the Avery paintings was his opinion and
not a misrepresentation of material fact. However, a jury could find that Barnett held himself out as an
expert art appraiser, particularly of the paintings of Milton Avery. His representation that the paintings
had a given fixed market value may be found by a jury to have been a representation by one possessing
knowledge rather than mere opinion.”1121
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In grote mate vergelijkbaar is de overweging van de District Court in McKie v. R.H. Love
Galleries, Inc., waar de representations van de verkoper ook de vorm aannamen van een
al te optimistische waardeschatting.
In 1983 kochten Paul en Elizabeth McKie in Chicago bij R.H. Love Galleries voor $370.000 een
schilderij dat de verkoper toeschreef aan de Amerikaanse impressionist William Merritt Chase (18491916). Ook in dit geval ging het werk vergezeld van een waardeschatting en een
authenticiteitscertificaat. De kunsthandelaar overtuigde de kopers dat het werk alles had om de komende
jaren alleen maar in waarde te stijgen. Hoewel de R.H. Love Galleries als grote promotor van
Amerikaanse kunstenaars een uitstekende reputatie genoot, bleek het werk naderhand fout te zijn
toegeschreven.1122

JUDGE PARSONS van de Illinois District Court weerhield de toeschrijving door de R.H.
Love Galleries ook als een statement of fact en weigerde haar als een vrijblijvende mening
te beschouwen, ofschoon de handelaar dat wilde. PARSONS overwoog het volgende:
“Generally, a mere expression of opinion will not support an action for fraud. Statements regarding the
value of an item, particularly statements made by the seller, are often treated as mere expressions of
opinion. When the statement is intended and understood to be only the seller's opinion, fraud may not
be predicated thereon. However, where the representation as to the value is not a mere expression of
opinion but is made as a statement of fact for the listener to rely upon, the representation is treated as a
statement of fact and the speaker becomes bound.”

159.
Irrelevantie van het onderscheid voor deceit? – De vordering op grond van
deceit veronderstelt in beginsel evenzeer een false statement of fact. Buiten de gevallen
van deceit kunnen statements of intention en opinion ook misrepresentations uitmaken, als
ze in feite vermomde statements of fact zijn. De relevantie van het voormelde onderscheid
moet bij deceit evenwel nog verder genuanceerd worden, aangezien elk statement of
intention en opinion waarvan de representor weet dat het onjuist is, ipso facto te herleiden
is tot een misstatement of facts. Deze gedachte doet CARTWRIGHT naar onze mening
terecht besluiten dat de aard van de verklaring bij deceit van geen tel is.1123
160.
Representation: verklaring of gedraging – Tot zo ver gingen we er schijnbaar
steeds vanuit dat het verwachtingspatroon van de contractspartij een gevolg was van
verklaringen van zijn tegenpartij. Ongetwijfeld stelt misrepresentation zich meestal ten
gevolge van verbale of schriftelijke verklaringen, doch recent benadrukte de Court of
Appeal nogmaals dat misrepresentation en fraud zich evenzeer kunnen voordoen bij nonverbaal gedrag: misrepresentation by conduct.1124

1122

1123

1124

McKie v. R.H. Love Galleries, Inc., 1990 WL 179797 (N.D. Illinois, 1990). Meer over deze zaak: R. LERNER en J.
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Wel veronderstelt misrepresentation een actieve gedraging. Een louter stilzwijgen geeft
naar Anglo-Amerikaans recht – behoudens enkele uitzonderingsstituaties – geen
aanleiding tot misrepresentation of deceit, vermits dit systeem geen algemene
informatieverplichting kent.1125 Men gaat er steevast vanuit dat op de verkoper niet de
verplichting rust spontaan informatie vrij te geven die zijn eigen onderhandelingspositie
ondergraaft en de beslissing van de potentiële koper te contracteren beïnvloedt. Het is een
dogma in het Anglo-Amerikaans recht dat de partijen verondersteld zijn zelf hun eigen
belangen te behartigen. Dit maxime kent evenwel enkele uitzonderingen die bij de analyse
van de informatieverplichtingen van de partijen meer in detail aan bod komen.1126 Hier
onthouden we dat misrepresentation in principe een actieve demarche veronderstelt,
waarmee de representor zijn tegenpartij tot contracteren brengt.
161. Mis-representation: de verklaring is false en unambiguous – De term misrepresentation geeft meteen aan dat de representation onjuist moet zijn.1127 Waarheden
kunnen immers geen aanleiding geven tot misrepresentation.
Dat mocht het echtpaar Nataros ervaren toen het tijdens een publieke veiling van de Fine Arts Gallery of
Scottsdale Inc. enkele kunstvoorwerpen kocht. Het echtpaar liet zich hiervoor bijstaan door Allen Goald,
een expert werkzaam voor de galerie die de marktwaarde van de te veilen stukken voor het echtpaar
schatte. Naderhand voelde het echtpaar zich echter bekocht toen het vaststelde dat de aangekochte
voorwerpen door Sotheby’s significant minder waard werden geacht als de prijs die zij op veiling
hadden geboden. Daarop stellen het echtpaar Nataros een vordering tegen de expert en diens werkgever,
de Fine Arts Gallery of Scottsdale, onder meer op grond van misrepresentation.1128
Het beweerde bedrog in deze zaak had geen betrekking op de inauthenticiteit van de geveilde werken,
maar op de geschatte waarde. Het echtpaar Nataros slaagt er echter niet in niet in zijn claim hard te
maken, bij gebrek aan bewijs van de onjuistheid van de representations met betrekking tot de
marktwaarde van de te veilen goederen. Aangezien die in de lijn lag van de effectieve hamerprijs tijdens
de Scottsdale-veiling, waren zij niet onjuist, ook al schatte Sotheby’s de goederen naderhand aanzienlijk
lager in. Zo overwoog het Hof van Beroep: “An essential element of both a cause of action for negligent
misrepresentation and for common law fraud is proof of the falsity of the representation.[…] In this
case the representations alleged to be false were the estimated market values placed on the items by Mr.
Goald and Mr. Bier. There is no contention that the items themselves are not genuine. Thus, the Sargent
painting was actually painted by Sargent, the Mora painting was actually painted by Mora, the Tiffany
silver is in fact silver from Tiffany's, etc. The term "market value" has a fixed and readily
understandable meaning, that is, the highest price in cash, which the property will bring when it is
offered for sale by one who desires but is not obligated to sell and is bought by one who is under no
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Zie in het bijzonder m.b.t. deceit: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c.,
1084; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 104-105.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 535; J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO,
Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 348; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of
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Misrepresentation, 2002, o.c., 104-105 en 335-338.
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J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 24; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on
contracts 1 - General Principles, o.c., 440.
Frank and Anna Nataros v. Fine Arts Gallery of Scottsdale, Inc., 126 Ariz. 44 (C. App. Ariz. 1980).
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necessity of having it. […] What the item actually sells for in the open market is normally the best
evidence of its "market value." […] In this case, the estimated market value given by Mr. Goald for each
of the items purchased by Mr. Nataros was in the range of that actually established by free and open
bidding at auction. There is no contention that the auction was contrived or that the other bidders were
other than bona fide prospective purchasers seeking the same end as Mr. Nataros -- to obtain the object
at the least possible price. Nor was there evidence that Mr. Goald's estimates of values had the ring of
self-fulfilling prophesies, that is, that all other bidders were operating under Mr. Goald's preestablished values. In short, the open market place established the truth or falsity of Mr. Goald's
representations. At least, in Scottsdale, Arizona in January, 1973, the open market place established
that those representations were accurate. […] The trial court, under the facts of this case, properly
directed a verdict in favor of the defendants on the counts alleging negligent misrepresentation and
fraud.”1129

De rechtsleer pleegt daaraan toe te voegen dat de misrepresentation unambiguous moet
zijn.1130 Uitspraken die niet ondubbelzinnig fout zijn, geven geen aanleiding tot
misrepresentation. Dubbelzinnigheden komen natuurlijk wel voor misrepresentation of zelfs
deceit in aanmerking, wanneer de representor weet dat zijn tegenpartij zijn dubbelzinnige
verklaring verkeerd zal begrijpen en hij aldus de bedoeling had haar zo op het verkeerde been
te zetten. Hoewel deze voorwaarde theoretisch gezien weinig stof levert voor discussie, is dat
in de praktijk van de kunsthandel heel anders. Willen de verklaringen van verkoper over de
authenticiteit van het verkochte kunstvoorwerp voor sanctionering op basis van de vordering
voor misrepresentation in aanmerking komen, dan dient de eiser in elk geval te bewijzen dat
ze fout waren. Dat komt neer op een bewijs van de inauthenticiteit van het werk in kwestie,
wat vaak niet echt voor de hand ligt.
162. Vertrouwensvereiste en materialiteit – Niet elke ondubbelzinnig foute verklaring
geeft echter aanleiding tot misrepresentation. De representation moet bovendien gericht zijn
tot de tegenpartij, die daar effectief op vertrouwde. Tot slot vereist men dat de
misrepresentation material is.
163. The proof of reliance: het vertrouwensvereiste – Opdat van misrepresentation of
deceit sprake zou kunnen zijn, is het vereist dat de eiser het contract aanging, handelend in het
vertrouwen dat wat hem verkeerd werd voorgesteld, effectief de waarheid was. De
misrepresentation is uitsluitend dan rechtens relevant, indien ze de representee er ook
werkelijk toe bracht te contracteren, zodat deze zonder de verkeerde informatie nooit het
contract was aangegaan of ten minste onder andere voorwaarden.1131 Het is echter niet
noodzakelijk dat de verkeerde voorstelling de enige beweegreden vormde om het contract te
1129

1130

1131

Frank and Anna Nataros v. Fine Arts Gallery of Scottsdale, Inc., 126 Ariz. 44 (C. App. Ariz. 1980) p. 48-49. Meer over
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LEVY, "Liability of the art expert for professional malpractice", l.c., 633-634.
J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 318; E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 659; D. K. ALLEN,
Misrepresentation, o.c., 20; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 335-336.
Meer specifiek voor de tortclaim op grond van deceit, zie: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk
& Lindsell on Torts, o.c., 1092; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 104.
Rosen & Lipman v. Spanierman, 894 F.2d 28 (2nd Cir. 1990) p. 34 – “It is well settled that, to maintain a fraud claim under
New York law, a plaintiff must establish that he relied on the defendant's misrepresentations and that this reliance caused
him injury. […] Plaintiffs' pleadings and other evidentiary materials clearly assert that the Rosens relied on Spanierman's
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sluiten.1132 Anderzijds verhindert het vertrouwensvereiste wel dat van misrepresentation of
deceit sprake is, zo de koper evenzeer tot de aankoop zou zijn overgegaan, was de ware
toedracht hem bekend geweest.
In verband met deze laatste reeks hypotheses is het interessant erop te wijzen dat het eigen
onderzoek van representee, waarin deze de waarheid van wat hem werd voorgesteld, nagaat,
zijn kansen kan fnuiken zich naderhand op de misrepresentation te beroepen.1133 Dat is het
geval wanneer de koper zich overduidelijk op zijn eigen oordeel beroept en niet op wat hem
werd voorgesteld.1134 In Ketcham v. Franklyn Gesner Fine Paintings, Inc. slaagt de koper er
precies om die reden niet in het vereiste reliance te bewijzen, zodat hij zijn vordering voor
fraudulent misrepresentation afgewezen ziet.1135
In deze zaak stelt de koper van een vermeend schilderij van de negentiende-eeuwse Amerikaanse
schilder Martin Johnson Heade (1819-1904) een vordering op grond van fraud in tegen Ketcham die
hem het werk verkocht. Zijn vordering werd evenwel afgewezen, omdat Franklyn Gesner, een
kunsthandelaar gespecialiseerd in negentiende-eeuwse Amerikaanse schilderkunst, er niet in slaagde
zich voor de aankoop van het werk in kwestie te hebben gebaseerd op de verklaringen van Ketcham. De
kunsthandelaar had het schilderij immers alleen maar gekocht nadat hij het zelf uitvoerig op zijn
authenticiteit had onderzocht.

Chief Judge BIRDSONG van de Court of Appeal argumenteerde:
“Moreover, we find no evidence in the record that Ketcham sought to convince Gesner the painting was
by Heade in the face of reservations by Gesner. To the contrary, the evidence is overwhelming that
Gesner became convinced that the painting was authentic due to his own expertise and examination of
the painting. Thus the evidence likewise does not support the necessary ingredient of fraud and deceit
that Gesner was harmed because of his mistaken reliance upon a fraudulent misrepresentation of
Ketcham.”1136

Het voorgaande betekent echter niet dat de koper niet de minste kritische zin aan de dag hoeft
te leggen. Het geloof dat hij hecht aan de verklaringen van de verkoper, mag immers niet
volslagen onredelijk zijn.
In oktober 1980 gaat de kunsthandelaar Scheer in op een verkoopadvertentie in de krant voor antiek
Chinees porselein. Zo komt Scheer bij Waller terecht. Hoewel hij bij nader inzien niet in het porselein
geïnteresseerd blijkt, zou Scheer uiteindelijk toch zaken doen met Waller. Deze biedt hem immers ook
een schilderij van de Duitse oriëntalistisch geïnspireerde landschapsschilder Christian Adolf Schreyer
(1828-1899) aan. Het schilderij beeldt Arabische paarden af, wat inhoudelijk prima aansluit bij het
oeuvre van Schreyer. Daarnaast kocht hij een antieke sari, waarvan Waller beweerde dat die met puur
goud doorweven was. Hij toonde Scheer een magazine waarin de sari stond afgebeeld en op $5,000
werd geschat. Hoewel Waller buitengewoon vaag bleef over de provenance van de kunstvoorwerpen en
zijn gedrag een professioneel handelaar als Scheer ervan had moeten weerhouden met hem in zee te
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Edgington v. Fitzmaurice, (1885) 29 Ch D 459, p. 483 en J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 243; D. K.
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Meer specifiek voor de tortclaim op grond van deceit, zie: S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law,
2003, o.c., 503-505; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1097-1099;
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 114-116.
Attwood v. Small (1838) 6 Cl. & F. 232.
Dat maakt dat het risico op een foute beoordeling impliciet naar de koper verschuift, al gaat deze stelling niet op voor de
gevallen van bedrog (G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 339; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002,
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gaan, koopt hij onbegrijpelijkerwijze toch de voormelde goederen. Wanneer hij naderhand ontdekt dat
de sari slechts met een fractie goud was doorweven en Sotheby’s tot overmaat van ramp weigert het
schilderij bij gebrek aan authenticiteit te veilen, stelt hij op grond van fraudulent misrepresentation een
vordering in die de Trial Court inwilligt.1137

In Waller v. Scheer was het Hof van Beroep van oordeel dat de Trial Court ten onrechte de
vordering van de koper had ingewilligd zonder na te gaan of diens vertrouwen nog wel
redelijk kon worden genoemd. Zo overwoog het Hof:
“Waller contends the trial court erred in granting Scheer a motion in limine precluding Waller from
introducing evidence of Scheer's experience and status as a knowledgeable and active dealer, investor
and collector of various kinds of valuable objects, including diamonds, jewels, art, guns, antiques and
other objets d'art. We agree that the trial court committed error and reverse the case on this basis. The
plaintiff's evidence in this case was to a material degree directed towards the depiction of an intentional
fraud upon an inexperienced and unsuspecting individual. The law is clear that Scheer was under an
express duty to exercise reasonable diligence and ordinary prudence in ascertaining the truth and to
make proper inquiry, without relying on Waller who owed him no confidentiality. […] We find evidence
that Scheer was an experienced dealer and investor in collectibles to be highly relevant to the question
of his diligence and prudence in this transaction, particularly in the face of evidence that he knew both
of the experts, Sternberg and Ramus, who Waller had said authenticated the painting as genuine, but
did not consult them; that he was given a photograph of the painting two weeks before he purchased the
painting but did not attempt to verify it before purchase; and that it was clear to him that Waller was
selling the painting to him for $10,000 while turning down an offer by Ramus of $18,000 conditioned
upon a guarantee, and that Scheer bought the whole lot of art objects valued at over $60,000 for
$16,000 because, although it was obvious to him that Waller lived magnificently, he believed Waller
needed the money.”1138

164. Misrepresentation en vertegenwoordiging in de kunstsector – Het
vertrouwensvereiste veronderstelt een kennisvereiste. De eiser moet immers vóór alles kunnen
aantonen dat hij kennis nam van de verkeerde voorstelling, alvorens hij enige beïnvloeding
erdoor kan hard maken.1139 Dat is niet altijd eenvoudig, aangezien de private kunsthandel ook
vaak op basis van vertegenwoordiging opereert. Zo houden vele handelaars diverse werken in
consignatie en trachten zij ze voor rekening van de eigenaars te verkopen. Wie echter met – of
zelf bij wege van – een vertegenwoordiger handelt, moet bij de toepassing van de
misrepresentation steeds voor ogen houden dat de algemene regels van vertegenwoordiging
onverkort van toepassing zijn. Dat heeft bijvoorbeeld voor gevolg dat representations die ten
aanzien van een vertegenwoordiger worden gemaakt, principieel geacht worden gekend te
zijn door de principaal.1140 Omgekeerd kan er bij vertegenwoordiging maar sprake zijn van
fraud in hoofde van de opdrachtgever op voorwaarde de eiser bewijst dat het bedrog van
dealer ook aan de consignataris-verkoper toerekenbaar is. In de voormelde zaak Goldman v.
Barnett kwam die gedachte prima tot uiting, aangezien de District Court daar onderzoekt of
de bedrieglijke verklaringen van de dealer ook aan de eigenaars konden worden toegerekend.
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“Goldman also must demonstrate that Barnett's alleged fraud may be attributed to the Trustees; i.e.,
that it was committed within the scope of his authority as an agent for the Trust. There is sufficient
evidence in the record for a jury so to find.”1141

165. Misrepresentation gericht tegen de tegenpartij – Men kan zich als eiser niet op
misrepresentation beroepen, als de onjuiste verklaring niet tot hem was gericht. Dit kan op
directe wijze gebeuren (wanneer de representor zich rechtstreeks tot de representee richt),
maar evenzeer indirect verlopen. In dat geval wendt de representor zich tot een derde met de
bedoeling dat deze de informatie zou doorspelen aan de latere eiser/representee. Treffend in
dat verband is de fraud-claim van Lipman tegen Spanierman.
Frances Lipman stelde haar dochter en toekomstig schoonzoon in 1968 voor om als huwelijksgeschenk
een schilderij naar hun smaak te kopen. Het jonge echtpaar liet zijn oog vallen op een werk van de grote
Amerikaanse portretschilder John Singer Sargent (1856-1925). Het ging om een portret, “The Misses
Wertheimer” getiteld, dat Hobart en Norma Rosen aantroffen bij de New Yorkse Spanierman Gallery
LLC die zich tot op heden toelegt op de verhandeling van toonaangevende Amerikaanse negentiende- en
twintigste-eeuwse schilder- en beeldhouwkunst. De Rosens onderhandelden met Spanierman over de
prijs en spraken af dat Frances Lipman de galerie een cheque zou toezenden voor het overeengekomen
bedrag van $15,000. Toen de Rosens het werk in 1987 echter trachtten te verkopen, vernamen zij van
Christie’s dat het werk geen authentiek portret van Singer Sargent was. Het veilinghuis werd daarin
geruggesteund door de New Yorkse Coe Kerr Gallery die sinds enkele jaren de catalogue raisonné van
het gehele oeuvre van Singer Sargent in voorbereiding had. Daarop stelden zij, samen met Frances
Lipman tegen de Spanierman Gallery een vordering in, onder meer op grond van misrepresentation.1142

In verband met het reliance-vereiste overweegt judge MESKILL van de Court of Appeal
inderdaad:
“A third party can recover damages for a fraudulent misrepresentation if he can establish that he relied
upon it to his detriment, and that the defendants intended the misrepresentation to be conveyed to
him.”1143

Lipmans vordering wordt echter afgewezen omdat ze er niet in slaagde de aangegeven
elementen (detrimental reliance en de intentie bij Spanierman dat zijn verklaringen anderen
dan het echtpaar Rosen zouden bereiken) te bewijzen.1144
In de praktijk impliceert deze voorwaarde dat de verdere verkrijgers bij opeenvolgende
verkopen zich normalerwijze niet op grond van misrepresentation tot de oorspronkelijke
verkoper kunnen wenden. Diens verklaring was immers alleen gericht tot zijn eigen koper en
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niet indirect bedoeld voor verdere verkrijgers.1145 Complexer is het geval waarbij de eerste
verkoper zijn verklaring in een geschrift vastlegt dat bedoeld is met het werk te circuleren.
Dan weet hij immers dat zijn verklaring aan volgende verkrijgers zal worden doorgegeven die
op hun beurt daarop zullen vertrouwen. In dergelijk geval kunnen we ook de verdere
verkrijger als representee beschouwen. In de kunsthandel doet dergelijke situatie zich voor bij
de handel op certificaat, wanneer het de verkoper zelf is die het certificaat uitschrijft.
Hetzelfde geldt voor de verkoper die zijn werk documenteert met een geschreven pedigree die
de provenance en zo ook de authenticiteit van het verhandelde werk moet bewijzen. Gelet op
de functie van die documenten weet de verkoper die ze opstelt, dat ze ook bij verdere
transacties een rol zou kunnen spelen, zodat het bestaan van indirecte representees onzes
inziens hier geenszins valt uit te sluiten.1146 Duchossois Industries, Inc. v Robert Stelloh and
Kurt Schon onderschrijft geheel deze zienswijze.
Duchossois Industries kocht op 30 mei 1985 vier werken van de Britse schilder/graveerder Henry
Thomas Alken (1785-1851) die bekend staat voor zijn fraaie sporttaferelen (e.g. jacht, wagenrennen of
steeple-chase). De verkoper was Robert Stelloh, die de werken zelf twee dagen eerder van Kurt Schon
kocht. Deze laatste leverde de schilderijen aan Stelloh, vergezeld van een eigenhandig opgestelde
pedigree die Stelloh en diens koper van de deugdelijke provenance (en de authenticiteit) van de
schilderijen moest overtuigen. Al snel ontdekt Duchossois echter dat de werken niets anders dan
imitaties of vervalsingen waren. Daarop stelt hij onder meer tegen Schon een vordering voor negligent
misrepresentation in.1147

Hoewel Duchossois niet zelf met Schon had gehandeld en diens verklaringen bijgevolg niet
rechtstreeks tot hem waren gericht, is Chief Judge GRADY niettemin van oordeel dat
Duchossois op indirecte wijze het slachtoffer werd van de negligent misrepresentation van
Schon. Zo overweegt hij:
“To state a cause for negligent misrepresentation, plaintiff must allege a duty owed by defendant to
plaintiff, a breach of such a duty, and injury resulting proximately from such breach. Plaintiff has
alleged that Schon owed it a duty to supply accurate information about the paintings, that Schon failed
in that duty and that plaintiff was injured as a result. […]Schon argues it is not in the business of
supplying information for the guidance of others in their business transactions. But Schon's position is
not borne out by the undisputed facts of this case. It prepares provenances for work that it owns and
sells. In this case, Schon furnished the alleged negligently prepared provenance to Stelloh with full
knowledge of Stelloh's intention to resell. We think these facts state a claim for the tort of negligent
misrepresentation, since they indicate that Schon in this instance prepared information for Stelloh,
knowing that others (plaintiff) would rely on that information in deciding whether to buy the
paintings.”1148
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Om tot een vordering op grond van deceit te kunnen leiden, vereist men ook dat de
bedrieglijke verklaring bedoeld was om de persoon van de eiser te misleiden. Het is echter
perfect mogelijk dat op het moment van het bedrieglijk verspreiden van de foutieve informatie
de precieze persoon van de tegenpartij nog niet gekend was. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer men zich richt tot de markt in zijn algemeenheid of tot een bepaald segment daarvan.
Dat verhindert echter geenszins de vordering voor deceit.1149
166. Materialiteit – Met de term material pleegt het Anglo-Amerikaanse recht tot slot aan
te duiden dat de onjuiste representation een element betreft dat een redelijke contractspartij
normalerwijze beïnvloedt bij zijn beslissing het contract aan te gaan. De
materialiteitsvoorwaarde maakt echter het voorwerp uit van een hele controverse.
De ene beschouwt de materiality als een autonoom vereiste voor misrepresentation1150, de
ander ontkent het autonoom bestaan ervan, maar integreert de materialiteitstest in het kader
van het bewijs van reliance dat de representee dient te leveren.1151 Indien de representee
beweert tot contracteren te zijn verleid door een bepaalde onjuiste verklaring, dan bestaat het
vermoeden dat de verklaring ook daadwerkelijk de representee aanzette het contract te sluiten
als de verkeerde informatie van die aard is dat ze normalerwijze een impact heeft op het
contracteergedrag van een redelijk persoon. De representor mag echter steeds het tegendeel
bewijzen. Omgekeerd wil deze theorie dat wanneer bepaalde verkeerde informatie niet van
die aard is dat ze een normaal redelijk persoon tot contracteren zou brengen, men ook niet
vermoedt, behoudens tegenbewijs, dat ze in concreto een impact had op de beslissing van de
representee.
Hoewel de eerste groep auteurs zich hoofdzakelijk beroept op oude precedenten1152 om de
theorie van de autonome materialiteitsvereiste kracht bij te zetten, gaat onze voorkeur toch
ook uit naar de eerste zienswijze. Het materialiteitsvereiste wil immers een zekere
objectivering doorvoeren om te vermijden dat trivia tot misrepresentation-claims zouden
leiden. Door op stringente wijze uitsluitend echte representations (statements of fact) te
vereisen, voert het recht een eerste objectivering door die het materialiteitsvereiste dan nog
kan aanvullen. Het Anglo-Amerikaanse contractenrecht is – meer dan het continentaal
subjectivistische systeem van de wilsgebreken – in hoofdzaak gericht op objectieve
rechtszekerheid door behoud en/of uitvoering van overeenkomsten. Tegen die achtergrond zet
de autonome materialiteitsvereiste het objectieve van de Anglo-Amerikaanse benadering meer
in de verf.
Wat er ook van zij, het bestaan van het materialiteitsvereiste vindt bevestiging in de
rechtspraak op het vlak van de authenticiteitsproblemen in de kunsthandel.1153 In de
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1153

J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1096-1097.
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 336-338; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 324; D. K.
ALLEN, Misrepresentation, o.c., 19-20.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 45-48 en 115-116; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 General Principles, o.c., 449-450; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 242; E. MCKENDRICK, Contract
Law, 2005, o.c., 660-661; GOFF OF CHIEVELEY en G. JONES, The law of restitution, in The common law library,
Londen, Sweet and Maxwell, 2002, 261-262.
Smith v. Chadwick (1882) 20 Ch. D. 27, p. 44-45 en Smith v. Chadwick (1884) 9 App. Cas. 187, p. 196.
David L. Goldman v. David Barnett, 793 F Supp. 28 (USDC Mass. 1992) – “To prove the elements of his fraud claim,
Goldman must demonstrate that Barnett made a false representation of a material fact with knowledge of its falsity for the
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voormelde zaak Leaf v. International Galleries1154, die voor het Engelse recht dé authority
uitmaakt voor de toepassing van de rechtsfiguur in geval van authenticiteitsproblemen,
overweegt LORD JENKINS:
“In my judgment, that question must clearly be answered in the negative on the facts of this case. It is
true that the plaintiff bought the picture on the faith of the representation, innocently made, that it was a
painting by Constable. It is true that this was a representation of great importance, which went to the
root of the contract and induced him to buy.”1155

167. Schadevereiste in geval van een misrepresentation-claim tot schadevergoeding –
Hoewel de analyse van de remedies bij misrepresentation verderop aan bod komt, is het bij de
bespreking van de toepassingsvoorwaarden toch al van belang een belangwekkend
onderscheid te maken. Zo de eiser immers op grond van misrepresentation schadevergoeding
vordert, kan zijn vordering maar tot rechtsherstel leiden, op voorwaarde dat de eiser ook zijn
pecuniaire schade kan bewijzen.1156 Hoewel dit bewijs bij de aankoop van een inauthentiek
schilderij in principe niet het minste obstakel vormt, is het schadevereiste toch niet steeds
betekenisloos. Dat is onder meer het geval indien men, zoals in Rosen & Lipman v.
Spanierman, andermans aankoop bekostigt. Judge MESKILL van de Court of Appeal wees de
vordering van Lipman bij gebrek aan bewezen schade af. Het Hof overwoog immers:
“[W]e fail to see how Lipman relied to her detriment on any representation. Unlike the plaintiff in
Peerless, who made a loan, Lipman made a gift with no expectation of repayment. Thus, from a legal
standpoint, Lipman is in no worse position than if the painting had been authentic. She parted with
$15,000 in exchange for the gratitude that accompanied a gift. She is no worse off if the painting is not
an original.”1157

Het echtpaar Rosen haalt wel zijn slag thuis, hoewel het technisch gezien het schilderij niet
kocht.
“It is well settled that, to maintain a fraud claim under New York law, a plaintiff must establish that he
relied on the defendant's misrepresentations and that this reliance caused him injury. […] Plaintiffs'
pleadings and other evidentiary materials clearly assert that the Rosens relied on Spanierman's alleged
misrepresentations in selecting the painting as their gift and in directing Mrs. Lipman to disburse to
Spanierman the funds for the purchase. To demonstrate injury from Spanierman's alleged fraud, the
Rosens must show actual pecuniary loss. […] We believe that, although they technically were not the
purchasers of the painting, the Rosens have sufficiently alleged injury. […] Stated another way, Lipman
presented the Rosens with the opportunity to acquire an asset believed to be worth at least $15,000.
This opportunity was a spendable asset. The Rosens could have chosen to acquire a painting in another
gallery, or something entirely different. In reliance on Spanierman's representations, however, the
Rosens chose to spend this opportunity on this particular painting. If the representations here were true,

1154
1155

1156

1157

purpose of inducing Goldman to act thereon, and that Goldman relied upon the representation as true and acted upon it to
his damage.”;
Jenny F. Plimpton v. Louis Friedberg, 110 N.J.L. 427 (N.J.Err & App. 1933) – “The representations laid against the
defendant were made. They were material and were made with the intention that they should be acted upon. They were
false. They were believed by the plaintiff and were acted upon by her to her very considerable financial loss.” Deze zaak
krijgt verderop een meer diepgaande bespreking (infra, nr. 170).
Leaf v. International Galleries [1950] 2 KB 86.
Leaf v. International Galleries [1950] 2 KB 86, p. 92.
Ook Lord Denning had het materialiteitsvereiste ook al bevestigd: “I agree that on a contract for the sale of goods an
innocent material misrepresentation may, in a proper case, be a ground for rescission even after the contract has been
executed.” (Leaf v. International Galleries [1950] 2 KB 86, p. 90).
J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 340-341; J. CARTWRIGHT,
Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 62.
Rosen & Lipman v. Spanierman, 894 F.2d 28 (2nd Cir. 1990) p. 33-34.
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the Rosens would now own a painting worth approximately $200,000. On these facts, to hold that the
Rosens have not suffered injury would defy logic.”1158

168. Samenvattende vergelijking: deceit v. misrepresentation – Voor een goed begrip
zetten we tot slot de belangrijkste verschilpunten tussen misrepresentation en deceit even op
een rijtje.
In de eerste plaats hoeft de vordering voor deceit niet per definitie gericht te zijn tegen de
partij met wie men contracteerde. Wanneer dit toch het geval is, gewaagt de rechtsleer van
fraudulent misrepresentation.1159 Meteen is duidelijk dat deceit een ruimer toepassingsgebied
kent dan de vordering voor misrepresentation, aangezien die beperkt blijft tot de verhouding
tussen de contractpartijen. Deceit kan daarentegen evenzeer uitgaan van een derde, die als
zodanig geen partij is in het contract, maar de eiser door zijn bedrieglijke verklaring niettemin
de overeenkomst deed sluiten. Dit verklaart ook waarom deceit bij de vorderingen in tort
wordt ondergebracht, terwijl de misrepresentation als zodanig traditioneel een topic vormt
binnen het contractenrecht.
Een tweede belangwekkend verschil is het vereiste van kwade trouw. Opdat deceit aan de
orde zou zijn, is het absoluut noodzakelijk een frauduleuze intentie in hoofde van de
representor te bewijzen. Ontbreekt deze, dan is de vordering voor deceit uitgesloten. Het
vereiste van kwade trouw komt meteen meer uitgebreid aan bod, wanneer we stilstaan bij de
diverse typevormen van misrepresentation die de rechtsleer traditioneel onderscheidt. Eén van
de varianten onderscheidt zich door de aanwezigheid van een malafide intentie in hoofde van
de representor, wat resulteert in een vordering in tort op grond van deceit.

B. MISREPRESENTATION – DRIE TYPEVORMEN
169. Drie typevormen: belang van de indeling – De voormelde uiteenzetting wees uit dat
de vaststelling van misrepresentation onafhankelijk verloopt van elke morele beoordeling van
het gedrag van de representor. Toch blijft het recht niet onverschillig ten aanzien van diens
handelen, al komt het pas in het spel zodra in een eerste stap het bestaan van
misrepresentation duidelijk werd. De morele beoordeling van het gedrag van de representor
laat vervolgens toe drie types van misrepresentation te onderscheiden: fraudulent
misrepresentation, negligent misrepresentation en innocent misrepresentation.1160 Het
onderscheid laat zich sterk gevoelen bij de bepaling van de mogelijkheden van rechtsherstel.
Met name de omvang van de schadevergoeding hangt grotendeels af van de morele
verwijtbaarheid van het gedrag van de representor ten tijde van de misrepresentation. Als dit
proefschrift bij de aanvang van de analyse van de misrepresentation verduidelijkte dat de
rechtsfiguur zich op de grens van het contractenrecht en het onrechtmatige daadsrecht situeert,
dan komt dat precies in de driedeling en de pecuniaire sanctionering van misrepresentation tot
1158
1159
1160

Rosen & Lipman v. Spanierman, 894 F.2d 28 (2nd Cir. 1990) p. 34-35.
Infra, nr. 170.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 243; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 327.
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uiting. Terecht merkt de New York District Court op in een geschil omtrent de verkoop van
een vervalste Picasso-print:
“While the case at bar incorporates issues relating to the law of contracts, agency and corporations, its
primary focus is on tort law. It is alleged, inter alia, that Mr. Kornfeld and Galerie Kornfeld und Cie
defrauded plaintiff by deliberately misleading him as to the authenticity of a signature on a Picasso
print.”1161

Wat volgt wil het onderscheid tussen de drie types verduidelijken, al zal het eigenlijke belang
ervan pas blijken bij de analyse van de sancties.1162
Alvorens daarmee van start te gaan, is het cruciaal te verduidelijken dat de voormelde
driedeling slechts dateert van 1963. Voor de fameuze zaak Hedley Byrne & Co. Ltd. v Heller
& Partners Ltd. 1163 kende het Engelse recht uitsluitend het onderscheid tussen de fraudulent
en de non-fraudulent misrepresentation. Het zal niemand verbazen dat ook deze tweedeling
haar wortels heeft in de simultane ontwikkeling van Law en equity. Bijgevolg zal ook de
analyse van de diverse remedies voor misrepresentation sterk door deze dichotomie gekleurd
zijn. Tot slot mag aan het aandeel van de Misrepresentation Act 1967 in dit alles niet
onvernoemd blijven, aangezien het huidige drieledige regime in deze wet bestendigd ligt.
170. Fraudulent misrepresentation – In 1889, naar aanleiding van de zaak Derry v. Peek
ontwikkelde het House of Lords de moderne rechtsfiguur van deceit naar common law (soms
ook gewoon fraud genoemd). Derry v. Peek betrof een zaak omtrent de misleidende verkoop
van aandelen in een trammaatschappij. LORD HERSCHELL omschrijft het fraud-element:
“First, in order to sustain an action of deceit, there must be proof of fraud, and nothing short of that
will suffice. Secondly, fraud is proved when it is shown that a false representation has been made, (i)
knowingly, or (ii) without belief in its truth, or (iii) reckless, careless whether it be true or false.
Although I have treated the second and the third as distinct cases, I think the third is but an instance of
the second, for one who makes a statement under such circumstances can have no real belief in the
truth of what he states. To prevent a false statement from being fraudulent, there must, I think, always
be an honest belief in its truth.”1164

1161

1162
1163
1164

David Tunick, Inc. v. Galerie Kornfeld und Cie, 813 F. Supp. 988 (S.D.N.Y. 1993). Deze zaak betrof de verkoop door de
Zwitsterse Galerie Kornfeld van een gesigneerde Picasso-print, getiteld “Minotaurmachie”. De koper was de New Yorker
David Tunick. Wanneer de print een vervalsing blijkt, vordert hij onder meer schadevergoeding op grond van fraud en
misrepresentation. Voor een behandeling ten gronde, zie: David Tunick, Inc. v. Galerie Kornfeld und Cie, 838 F.Supp. 848
(S.D.N.Y. 1993). Meer details over deze zaak, zie: L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 72.
Infra, nr 284-334.
Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. [1964] AC 465.
Derry v. Peek (1889) 14 App.Cas. 337, p. 374.
Meer over deze zaak: J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 244; I. BROWN en A. CHANDLER, "Deceit,
damages and the Misrepresentation Act 1967, s. 2(1)", L.M.C.L.Q. 1992, (40) 42 et seq.; J. CHITTY en H. G. BEALE,
Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 453-454; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk
& Lindsell on Torts, o.c., 1089 et seq.; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 503-504;
D. B. DOBBS, The Law of Torts, in Hornbook Series, St. Paul, West Group, 2000, 1346-1349; R. A. EPSTEIN, Cases and
materials on torts, New York, Aspen Publishers, 2004, 1106-1107; J. G. FLEMING, The Law of Torts, 1998, o.c., 698699; A. GRUBB, The Law of Tort, in A. GRUBB (ed.), Butterworths Common Law Series, Londen, Butterworths, 2002,
578; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, in Hornbook Series, 5th, St. Paul,
West Publishing Co, 1984, 740-742; E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 703-705; W. V. H. ROGERS, Winfield
and Jolowicz on Tort, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 478-479; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 343-344.

233

Het spreekt voor zich dat deceit/fraudulent misrepresentation vóór alles het bewijs van kwade
trouw veronderstelt in hoofde van de verweerder.1165 Slaagt de eiser daar niet in, dan kan er
geen sprake zijn van deceit/fraudulent misrepresentation.1166
Dat moest het echtpaar Vom Lehn ervaren toen het de Astor Art Galleries fraudulent misrepresentation
wou verwijten bij de verkoop van handgesneden jade sculpturen. Het echtpaar kocht twintig dergelijke
sculpturen, naar het beweerde op basis van de verklaringen van Astor Art Galleries. Die zouden hebben
aangegeven dat het om Ming-sculpturen ging, wat ze echter geenszins bleken te zijn. Aangezien de
eisers er niet in slagen kwade trouw te bewijzen, wijst de New York Supreme Court hun vordering af.
Door kernachtig te overwegen: “Fraud, however, may not be inferred; it must be proved. Plaintiffs have
failed to sustain their burden of proving fraud by a fair preponderance of the credible evidence, and
accordingly, the […] cause of action is dismissed.”.1167

Essentieel om tot die kwade trouw te besluiten blijkt de afwezigheid van enig oprecht geloof
in de juistheid van de verklaring.1168 Zodra de representor oprecht gelooft in de juistheid van
zijn verklaringen, kan er geen sprake zijn van deceit, hoe nalatig hij ook was1169.

1165

1166

1167
1168

1169

Artcurial S.A. v. Lowenthal, 763, F. Supp. 768 (S.D.N.Y. 1991). In deze zaak dagvaardde het Franse veilinghuis Artcurial
S.A. de verkoper van een schilderij van de Spaanse schilder Manolo Millares (1926-1974), de mede-oprichter van de
Madrileense avant-garde groep El Paso. Artcurial had naderhand van Millares’ weduwe en van de auteur van diens
oeuvrecatalogus vernomen dat het werk niet authentiek was, hoewel Chester Lowenthal als directeur van de New Yorkse
het schilderij onverkort als Millares had verkocht. De rechtbank acht het bestaan van fraude bewezen, op basis van de
vaststelling dat Lowenthal het schilderij twee maanden eerder had aangekocht voor $ 2200, terwijl Artcurial er $180,000
voor betaalde. Richtinggevend was ook het feit dat Lowenthal na de verkoop spoorloos was verdwenen, zodat hij slechts
bij verstek werd veroordeeld. (“[…] the evidence submitted by plaintiff that Mr. Lowenthal in fact paid $2200 for the
painting only two months before he resold it to Artcurial is credible and uncontroverted. The conclusion that Mr.
Lowenthal knew that the painting was a fake when he purchased it is inescapable, and therefore his representation to
Artcurial that he was selling an original Millares was fraudulent. This conclusion is supported by Mr. Lowenthal's
disappearance and consequent failure to defend.”).
Meer over deze zaak, zie: S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 873.
We brengen in dit verband nogmaals het voormelde geschil tussen Ketcham en Gesner in herinnering. De vordering van
koper werd niet alleen afgewezen omdat die er niet in slaagde te bewijzen voor de aankoop van het schilderij op de
verklaringen van de verkoper te hebben vertrouwd. Al evenmin slaagde hij erin het frauduleus opzet van de verkoper te
bewijzen. Het Hof overwoog immers: “[…] we have been unable to find any evidence in this transcript to establish that
Ketcham knew or had reason to believe the painting was not an authentic Heade. The painting was offered to Ketcham as
a Heade and the consignment price accepted by Melton of $25,000 was consistent with a forced sale but of a valuable
painting. Ketcham performed what apparently was the usual and accepted tests to ascertain overpainting or alterations
and found none. The painting was compared with known paintings by Heade of the same subject matter and seemed
consistent with those paintings. Gesner, himself an acknowledged expert, determined from his own examination of the
painting that the painting seemed to be an authentic Heade. The auction house (one of the world's prestige houses in
auctioning highly valuable artifacts) was satisfied it was an authentic Heade. The expert who first examined the
companion forgery to the painting sold by Ketcham was satisfied that it was an authentic Heade. Even after the chemical
tests established that the paintings were forgeries, the expert concluded the forgeries were “very good.” From such
evidence, we are unable to conclude there is any evidence in this transcript that established Ketcham was aware or should
have been aware the painting he sold to Gesner was not an authentic Heade.” (Ketcham v. Franklyn Gesner Fine
Paintings, Inc., 353 S.E.2d 44 (C. App. Georgia 1987) p. 46-47).
Zie bijvoorbeeld ook de discussie over de beweerde kwade trouw van de verkoper in David Tunick, Inc. v. Galerie
Kornfeld und Cie, 838 F.Supp. 848 (S.D.N.Y. 1993).
Harvey D. Vom Lehn v. Astor Art Galleries, Ltd., 380 N.Y.S. 2d 532 (N.Y. Sup. C. 1976) p. 540.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 244; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 453; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1089; A.
GRUBB, The Law of Tort, o.c., 578; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts,
o.c., 741-742; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 479.
S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 503-504; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty
on contracts 1 - General Principles, o.c., 453.
Met betrekking tot de Verenigde Staten, zie in het bijzonder: RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 526:
“Conditions Under Which Misrepresentation Is Fraudulent (Scienter) – A misrepresentation is fraudulent if the maker
(a) knows or believes that the matter is not as he represents it to be, (b) does not have the confidence in the accuracy of his
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Die idee behoeft een belangrijke nuance. Zo is het immers niet nodig te bewijzen dat de
representor ontegensprekelijk wist dat wat hij verklaarde, onjuist was. Fraud doet zich
evenzeer voor wanneer een contractspartij, ondanks het feit dat die er zelf niet in geloofde,
niettemin een bepaalde verklaring voor waar voorstelt.1170 Dat mag duidelijk blijken uit Jenny
F. Plimpton v. Louis Friedberg.
Op 12 maart 1930 kocht Jenny Plimpton bij Louis Friedberg, een gewiekste antiekhandelaar in Atlantic
City, voor een totaal van $ 26.200,00 drie schilderijen als vermeende meesterwerken van achttiendeeeuwse Engelse grootmeesters als Thomas Gainsborough (1727-1788), Joshua Reynolds (1723-1792) en
George Romney (1734-1802). De drie werken waren uitvoerig gedocumenteerd en gingen elk vergezeld
van een certificaat van Friedberg. Geen van de werken bleek echter authentiek, waarop Plimpton
Friedberg dagvaardde op grond van zijn fraudulent misrepresentation.1171

In verband met het fraud-vereiste overwoog de New Jersey Court of Errors and Appeals:
“[…] falsity may consist in making a representation of a material fact knowing it to be false, or in
making a representation which is untrue without knowledge whether it is true or false and by coupling
with the representation an express or implied affirmation that it is known to be true of personal
knowledge.”1172

Bovendien hoeft de verklaring op zich niet eens fout te zijn. Juiste, maar onvolledige
informatie kan ook fraud uitmaken. Meteen moet ook duidelijk zijn dat het motief voor dit
gedrag van geen tel is om tot fraud te besluiten.1173 Het gaat uiteindelijk alleen om de
bedoeling de tegenpartij te misleiden, niet om haar uiteindelijk ook pecuniaire schade toe te
brengen of anderszins te benadelen. Het argument de tegenpartij niet te hebben willen
schaden, vormt dan ook geen rechtvaardiging voor het gedrag van de representor. Aldus
gedefinieerd is het duidelijk dat argeloosheid of nalatigheid geen fraud uitmaakt, ongeacht
hoe verregaand van aard die ook mag zijn, zolang de representor maar werkelijk geloofde in
de juistheid van de verklaring.1174

1170

1171

1172
1173
1174

representation that he states or implies, or (c) knows that he does not have the basis for his representation that he states or
implies.” (R. A. EPSTEIN, Cases and materials on torts, 2004, o.c., 1106-1107).
Voor enkele relativerende opmerkingen en bewijsproblemen bij de subjectieve geestestoestand die deceit veronderstelt
(scienter), zie: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1346-1347.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1091; J. G. FLEMING, The Law
of Torts, 1998, o.c., 699.
Jenny F. Plimpton v. Louis Friedberg, 110 N.J.L. 427 (N.J.Err & App. 1933). Meer detail over deze zaak, zie: D. N.
LANIER, "Protecting art purchasers: analysis and application of warranties of quality", Cardozo Arts & Ent. L. J. 1994,
(191) 198-199.
Jenny F. Plimpton v. Louis Friedberg, 110 N.J.L. 427 (N.J.Err & App. 1933) p. 428-429.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1090.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 244-245; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 General Principles, o.c., 454; J. G. FLEMING, The Law of Torts, 1998, o.c., 699; W. V. H. ROGERS, Winfield and
Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 479; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 343-344.
Met betrekking tot de deceit in de Verenigde Staten, zie in het bijzonder: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1346-1349
en 1370; R. A. EPSTEIN, Cases and materials on torts, 2004, o.c., 1107; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON
e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 742. Tot op deze hoogte kent de tort of deceit een identieke ontwikkeling in de
Verenigde Staten. Zowel Pasley v. Freeman als Derry v. Peek zijn ook voor het tort law in de Verenigde Staten historisch
gezien dé leidinggevende precedenten. De Supreme Court bevestigde het standpunt van Derry v. Peek, dat in se dus een
Engels precedent is, in de zaak Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185, 199 (1976).
Dat “careless people” in principe geen “fraudulent people” zijn, vond in de Verenigde Staten op treffende wijze neerslag
in de Restatement (second) of Torts (Zie: RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 528: “Representation Erroneously
Expressed – A representation that is believed to state the truth but which because of negligent expression states what is
false is a negligent but not a fraudulent misrepresentation.”).
Praktische relativering van dit principe vinden we bij: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1347-1348.
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Dat werkelijk geloof in de authenticiteit van de Picasso-tekening kon de toonaangevende
Martin Lawrence Gallery voor twintigste-eeuwse kunst onmogelijk claimen, toen ze in 1986
aan Jerry McCloud, een private verzamelaar uit Ohio “Tête de Vieillard” verkocht.
In september 1986 gaf McCloud de Lawrence Gallery te kennen de ambitie te koesteren zijn
verzameling met kwaliteitsvolle moderne kunst te verrijken. Op 8 oktober 1986 kocht de Lawrence
Gallery bij Sotheby’s een tekening, getiteld “Tête de Vieillard” die naar het oordeel van Sotheby’s en de
Lawrence Gallery van de hand van Pablo Picasso (1881-1973) was. Ofschoon de galerie de tekening
kocht, raadde Sotheby’s de koper aan eventuele twijfels over de authenticiteit van de tekening de wereld
uit te helpen door ze voor authentificatie aan het Comité Picasso voor te leggen. Sotheby’s ging het
engagement aan de veilingkoop te vernietigen zo de tekening niet authentiek bleek te zijn. In november
1986 bracht het Comité Picasso beide partijen ervan op de hoogte de tekening niet als werk van Picasso
te aanvaarden. Ondanks het verzoek tot authentificatie bij het Comité Picasso nog hangende was, had de
Lawrence Gallery de tekening midden oktober toch al voor $ 16,000.00 aan McCloud verkocht, samen
met een klein werk van Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) voor $ 5,000.00. Tijdens de
onderhandelingen zweeg de Lawrence Gallery over de lopende procedure en bevestigde onverkort de
authenticiteit van de Picasso-tekening. Ook toen het Comité Picasso zijn oordeel herbevestigde, bracht
de Lawrence Gallery de koper daar niet van op de hoogte. In december 1988 besloot McCloud op
aandringen van een bevriend expert zelf de tekening aan het Picasso-comité voor te leggen, dat “Tête de
Vieillard” nogmaals als inauthentiek verwierp. McCloud vernam dat de tekening enkele jaren eerder al
tot tweemaal toe aan het Comité was voorgelegd en vorderde en verkreeg een fikse schadevergoeding op
grond van de bedrieglijke misrepresentations van de Lawrence Gallery.1175

171. Negligent misrepresentation – Negligent is de onjuiste representation die door een
gebrek aan voorzichtigheid en nauwgezetheid wordt geuit, zonder redelijke gronden om in de
waarheid ervan te geloven. Tot 1963 werden dergelijke misrepresentations volgens de logica
van het binaire systeem steevast als non-fraudulent gekwalificeerd. Volgens de toenmalige
regeling konden dergelijke situaties, ondanks de nalatigheid van de contractspartij, niet tot
schadevergoeding aanleiding geven, vermits die enkel openstond voor fraudegevallen. Het is
essentieel de cases van voor die datum in deze wetenschap te lezen. Het juridische veld laakte
deze toestand herhaaldelijk als onbevredigend. De praktijk zag zich immers tot onorthodoxe
redeneringen genoodzaakt om in dergelijke gevallen alsnog tot een vergoeding van de schade
te kunnen besluiten, al moest dit geschieden op grond van breach of contrat.1176 Twee
verschillende evoluties, de ene in het common law, de andere op grond van wetgevend
ingrijpen hebben in de jaren zestig deze toestand verholpen, zodat de slachtoffers van de
negligent misrepresentations in heel wat gevallen over meerdere verhaalsmiddelen
beschikken. De keerzijde is echter dat het recht hier onnodig ingewikkeld is geworden. Ter
verheldering belichten we beide ontwikkelingen in chronologische volgorde.
172. Negligent misstatement in common law – De zaak Hedley Byrne & C. Ltd. v Heller
& Partners Ltd.1177, is een mijlpaal in de ontwikkeling van de rechtsfiguur negligence.
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Jerry McCloud v. Lawrence Gallery Ltd., 1991 WL 136027 (S.D.N.Y. 1991), bevestigd door Jerry McCloud v. Lawrence
Gallery Ltd., 970 F.2d 896 (2d Cir. 1992). Meer over deze zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c.,
136-137; S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 870.
J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 328-329.
Erg uitgebreid over deze ‘omweg’, zie: G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 352-357; J. CARTWRIGHT,
Misrepresentation, 2002, o.c., 193-223; D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 97-123. De schaderegeling komt verder
nog meer uitgebreid aan bod. Hier beperken het onderzoek zich tot de ontstaansgeschiedenis en de
toepassingsvoorwaarden van de vordering voor negligent misstatement.
Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. [1964] AC 465.
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Aansprakelijkheid voor negligence past echter binnen een tort-logica en is dan ook in het
onderzoek van de contractuele verhouding tussen de koper en verkoper van
kunstvoorwerpen op het eerste gezicht weinig op zijn plaats, zeker voor wie vertrouwd is
met het dichotomisch denken van de civil law-traditie. Het bestaan van een contract tussen
twee partijen sluit in de Anglo-Amerikaanse rechtstraditie geenszins een parallelle duty of
care in tort uit.1178 Dat neemt echter niet weg dat de analyse van de Hedley Byrne-case
zich hier tot een minimum beperkt, daar ze haar volledige uitwerking krijgt in DEEL III
dat helemaal aan het aansprakelijkheidsrecht is gewijd.1179
Aansprakelijkheid voor negligence vereist het bestaan van een duty of care. Tot 1963 hield
de heersende rechtspraak en rechtsleer voor dat de duty of care om ervoor te zorgen dat de
mededeling accuraat was, alleen kon bestaan wanneer de partijen vooraf reeds in een
contractuele relatie met elkaar stonden of wanneer hun band fiduciair (fiduciary) van aard
was. Het is naar aanleiding van de Hedley Byrne-zaak dat het House of Lords de tortaansprakelijkheid voor negligent misstatement uitbreidt, door voor te houden dat er ook
buiten de voormelde gevallen een duty of care kan bestaan, die voortvloeit uit een
zogenaamde “special relationship”.1180
Centraal staat voortaan de vraag wanneer dergelijke “special relationship” aan de orde is,
vermits ook zij ontstaan geven aan een duty of care. De precieze inhoud van deze notie
komt verderop aan bod. We volstaan voorlopig met de overweging van LORD REID:
“This passage makes it clear that Lord Haldane did not think that a duty to take care must be limited to
cases of fiduciary relationship in the narrow sense of relationships which had been recognised by the
Court of Chancery as being of a fiduciary character. He speaks of other special relationships, and I can
see no logical stopping place short of all those relationships where it is plain that the party seeking
information or advice was trusting the other to exercise such a degree of care as the circumstances
required, where it was reasonable for him to do that, and where the other gave the information or
advice when he knew or ought to have known that the inquirer was relying on him. I say "ought to have
known" because in questions of negligence we now apply the objective standard of what the reasonable
man would have done.” 1181

Samengevat kan men stellen dat het voor het bestaan van een duty of care richtinggevend
is of de persoon die de verklaring doet, wist dat deze een partij zou bereiken die op de
juistheid ervan zou vertrouwen en ernaar zou handelen. Het feit dat de representor de
verklaring deed in het kader van een welbepaalde contractuele transactie, is logischerwijze
een sterke aanwijzing om tot een dergelijke special relationship te besluiten.1182 De Lords
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Voor de uitgebreide analyse van deze zaak in het licht van de rechtsfiguur van misrepresentation, zie: D. K. ALLEN,
Misrepresentation, o.c., 64 et seq.; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 165-236.
E.g. Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 1 Q.B. 801, p. 819. Daarin overwoog LORD DENNING: “[…] in the case of
a professional man, the duty to use reasonable care arises not only in contract, but is also imposed by the law apart form
contract, and is therefore actionable in tort.”
Andere voorbeelden zijn legio: Midland Bank Trust Co. Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp [1979] Ch. 384. (Meer daarover, zie:
D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 75; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c.,
472; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 247).
Infra, nrs. 437 et seq.
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 344-345; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 329; J. CHITTY
en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 469-470; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002,
o.c., 247.
Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. [1964] AC 465, p. 486.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 470; G. TREITEL, The law of contract,
2003, o.c., 345.
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in de Hedley Byrne-zaak en de dominante rechtsleer wijzen er elk bovendien op hoe zulke
special relationship zich aandient in de gevallen wanneer men kan stellen dat de
representor vrijwillig een engagement heeft opgenomen, wat zij kortweg “voluntary
assumption of responsibility” noemen.1183 Het enorme belang van de Hedley Byrne
beslissing bestaat erin dat het House of Lords de tort-claim voor negligence uitgebreid
heeft tot schadegevallen door negligent misstatements. Dit zijn situaties waarin de
achteloze verspreiding van foute informatie schade berokkent.
Deze ingrijpende evolutie op het vlak van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
laat zich doorheen de figuur van misrepresentation echter ook gevoelen in het
contractenrecht. Een negligent misstatement voldoet immers in bepaalde gevallen ook aan
de voorwaarden om als een misrepresentation gekwalificeerd te worden.1184 Volgens de
tweedeling die vóór 1963 vigeerde, ging het echter om een non-fraudulent
misrepresentation, die tot geen schadevergoeding aanleiding kon geven. De zaak Hedley
Byrne betekent dat de misrepresentations die tevens negligent misstatements zijn sinds
1963 toch voor schadevergoeding in aanmerking konden komen, zij het op de tort-basis
van de actie voor negligence. De Hedley Byrne-doorbraak heeft in Engeland echter
aanzienlijk aan belang ingeboet door de uitvaardiging van de Misrepresentation Act in
maart 1967.
173.
Negligent misrepresentation volgens de Misrepresentation Act 1967 –
Ondanks de ingrijpende interventie van het House of Lords bleef het statuut van de
negligent misrepresentations ook na 1963 precair. Vooralsnog bleef het immers
onduidelijk hoe de principes van Hedley Byrne & C. Ltd. v Heller & Partners Ltd zich
precies lieten gevoelen bij schadegevallen ten gevolge van onjuiste (precontractuele)
representations. De Misrepresentation Act van 22 maart 1967 voorzag in een wettelijke
regeling voor het probleem van de negligent misrepresentations en vormde aldus de
dichotomie van fraudulent en non- fraudulent misrepresentations om tot de huidige
triniteit, van fraudulent, negligent en innocent representation.
Het valt overigens wel op dat de Misrepresentation Act 1967 als zodanig niet de drie
typevormen van misrepresentation definieert. De wetgever beperkte zich ertoe een
sanctieregeling te voorzien voor de misrepresentations die hun oorsprong vinden in de
onzorgvuldigheid van de representor. Bovendien moet men het optreden van de wetgever
niet zozeer zien als een antwoord op de situatie zoals die bestond na het Hedley Byrneprecedent, maar had de wetgever ambitie om zelf via een omvattende regeling het
oorspronkelijke probleem van de negligent misrepresentations uit de wereld te helpen. Dit
mag blijken uit de aanbevelingen van de Law Reform Committee1185 uit 1962 - dus voor de
voormelde ontwikkelingen op het vlak van de negligence-claims in tort - die getrouw hun
uiteindelijke neerslag mochten vinden in Section 2(1) van de Misrepresentation Act 1967.
De tekst luidt als volgt:
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J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 470; G. TREITEL, The law of contract,
2003, o.c., 347; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 153-155.
“If he negligently gives unsound advice or misleading information or expresses an erroneous opinion, and thereby induces
the other side to enter into a contract with him, he is liable in damages.” (Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 1
Q.B. 801, p. 820.) Meer daarover: J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 180 et seq.
Report on Innocent Misrepresentation, 10th report (1962), Cmnd. 1782.

238

“(1) Where a person has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him by
another party thereto and as a result thereof he has suffered loss, then, if the person making the
misrepresentation would be liable to damages in respect thereof had the misrepresentation been made
fraudulently, that person shall be so liable notwithstanding that the misrepresentation was not made
fraudulently, unless he proves that he had reasonable ground to believe and did believe up to the time
the contract was made that the facts represented were true.”

Het feit dat de wet voorziet in een autonome schaderegeling voor de negligent
misrepresentations, zonder daarbij rekening te houden met de verhaalsperspectieven die
de Hedley Byrne-rechtspraak kwam bieden, heeft de figuur van de misrepresentation in
het Engelse recht aanzienlijk gecompliceerd. Meteen merken we op dat de
Misrepresentation Act een beperkter toepassingsgebied heeft dan de Commom Lawregeling.1186 De regeling van sectie 2(1) is uitsluitend werkzaam wanneer 1) een persoon
een contract aangaat op basis van een verkeerde voorstelling van zaken die te wijten is aan
gebrek aan nauwgezetheid en 2) de misrepresentation bovendien uitgaat van de
tegenpartij. Onjuiste informatieverstrekking door derden blijft voor sanctionering op grond
van de Misrepresentation Act buiten schot, maar is daarentegen probleemloos
sanctioneerbaar in tort op basis van negligent misstatement.1187
174. Innocent misrepresentation – Innocent misrepresentation omschrijft de rechtsleer
sinds de Misrepresentation Act 1967 op negatieve wijze, namelijk als elke onjuiste verklaring
die haar oorspong niet vindt in bedrog, noch in de onzorgvuldigheid van de representor.1188
Voor 1967 was deze categorie een stuk omvangrijker, omdat historisch gezien alle nonfraudulent misrepresentations voor innocent werden gehouden.1189
175. Misrepresentation: een verhaalsmiddel bij inauthenticiteit? – Anders dan de
analyse voor de rechtsfiguur mistake liet uitschijnen, bestaat er zowel in Engeland als in de
Verenigde Staten niet de minste twijfel over dat misrepresentation een belangrijk
verhaalsmiddel kan zijn voor de gedupeerde koper van een inauthentiek kunstwerk. De
verklaring volgt eenvoudigweg gelegen in de vaststelling dat de toepassing van
misrepresentation als verhaalsmiddel voorwerponafhankelijk werkt. Met die term bedoelen
we dat bepaalde gebreken niet automatisch worden uitgesloten, zoals dat bij te toepassing van
mistake veel meer het geval is. Alles kan verkeerd worden voorgesteld, terwijl men zich in het
Anglo-Amerikaanse contractenrecht niet over om het even wat kan vergissen en toch nog de
vernietiging van de overeenkomst kan bekomen.
Dat betekent evenwel niet dat door de eigenheden van misrepresentation geen andere
obstakels opdoemen die de toepassing van de rechtsfiguur op het authenticiteitscontentieux
bemoeilijken. De belangrijkste factor op dat vlak is zonder twijfel de impact van de opinion1186
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D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 86-87; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c.,
239-240.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 248-249; E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 691; J.
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defence. Inderdaad, om zich buiten het bereik van de misrepresentation te plaatsen, houdt de
verkoper eenvoudigweg voor met zijn toeschrijving louter een mening te hebben geuit, doch
geen feitenverklaring te hebben gedaan. Misrepresentation kan immers slechts een
verhaalsmiddel zijn bij onjuiste informatie omtrent een feitensituatie. Alleen dat kan als
actionable representation worden gekwalificeerd. Dit proefschrift verduidelijkte echter dat de
opinion-defence bij misrepresentation toch geen algehele vrijbrief betekent om onder het
mom van een mening zijn tegenpartij met onverantwoorde uitspraken te beïnvloeden.
Statements of opinion kunnen immers toch als feitenverklaringen worden beschouwd,
wanneer de feiten de geuite mening geenszins staven. Een “opinie” van een expert betekent
per slot van rekening niets anders dan de mededeling dat hij als redelijk expert weet heeft van
feiten die zijn opinie rechtvaardigen.1190
Wie in de lijn van deze rechtspraak echter consequent doordenkt, moet onzes inziens tot de
conclusie komen dat de opinion-defence wel een succesvolle vordering voor
misrepresentation belet, in geval de verkeerde meningsuiting niet te wijten is aan bedrieglijk
opzet of nalatigheid. Bondig gesteld zijn wij de mening toegedaan dat een innocent
misrepresentation bij uitspraken over de authenticiteit van kunstvoorwerpen buiten het
toepassingsgebiend van de misrepresentation valt. We verwijzen daarvoor naar de zaak
Richard Drake & Thos. Agnew & sons, Ltd.1191 die bevestigde dat honestly held opinions
vrijuit gaan, ook al zouden zij de facto voor gevolg hebben gehad dat de koper in kwestie zich
erdoor liet beïnvloeden. Deze gedachte hoeft niet eens in strijd te zijn met de rechtspraak van
Leaf v. International Galleries1192. Deze zaak speelt zich immers af in 1954, op een moment
dat er conceptueel alleen maar de tweedeling tussen fraudulent en innocent (i.e. nonfraudulent) misrepresentation bestaat. De Court of Appeal gaf louter aan dat innocent
misrepresentation bij de verkeerde toeschrijving van een schilderij van John Constable, mits
tijdig vorderen tot de vernietiging van de overeenkomst had kunnen leiden. Dat hoeft echter
niet te betekenen dat een onjuiste toeschrijving van een kunstvoorwerp geen loutere mening
zou kunnen zijn die, als zij niet het gevolg is van de nalatigheid van de representor, buiten het
toepassingsgebied van de misrepresentation blijft.
Bijgevolg zijn wij van oordeel dat een herkwalificatie van een als mening voorgestelde
toeschrijving slechts tot de mogelijkheden behoort als de representor nalatig of bedrieglijk
handelde. Bij wijze van conclusie kan men dus stellen dat misrepresentation voor de koper
van een inauthentiek kunstvoorwerp jegens de verkoper een doeltreffend verhaalsmiddel kan
uitmaken, zoals de voormelde gevallen uit de rechtspraak dat ook aantonen en wat ook een
alom aanvaard standpunt is binnen de gespecialiseerde rechtsleer1193. Wij zijn anderzijds wel
1190
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1193
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van oordeel dat een toeschrijving die de representor als zijn loutere mening voorstelt en op
een eerlijke en zorgvuldige basis verstrekt, de gedupeerde koper met een verhaal op grond van
misrepresentation strikt genomen machteloos moet achterlaten.

Afdeling 3. Rechtsvergelijkende conclusie
176. Een slotsynthese van vier jurisdicties, twee systemen, vier basisconcepten, twee
analyses drie parameters en één enkel opzet – Het uitgangspunt van dit hoofdstuk was de
praktijkgerichte vraag of – en onder welke voorwaarden – de traditionele rechtsfiguren die
verbonden zijn tot de totstandkoming van de koopovereenkomst de gedupeerde partij toestaan
rechtsherstel te bekomen zo de verhandelde goederen naderhand inauthentiek blijken te zijn.
De geïsoleerde analyse van die diverse concepten staat toe bij wijze van besluit de
problematiek in het ruimere kader te plaatsen van het meer algemene vraagstuk naar de wijze
waarop de jurisdicties uit dit onderzoek omgaan met de verstoring van de contractuele
equivalentie, gebruik makend van rechtsfiguren die betrekking hebben op de geldige
totstandkoming van de overeenkomst. Inauthenticiteit bij de verhandeling van kunstwerken is
daar immers een perfect voorbeeld van.
Wanneer men deze laatste vraag als onderzoeksfocus hanteert, laten de vier jurisdicties zich
hergroeperen tot twee systemen. Men botst conceptueel inderdaad op een tweedeling tussen
de Frans-Belgische zienswijze enerzijds, en het Anglo-Amerikaanse contractsdenken
anderzijds. Die conceptuele tweedeling wortelt op haar beurt in een gedeelde geschiedenis en
berust op een onderscheiden visie op contracteren en contractsvorming. Ze leidt tot een
vergelijking van vier basisconcepten, namelijk dwaling, bedrog, mistake en
misrepresentation. Wat volgt heeft de ambitie de systeemkennis aan te scherpen door de
confrontatie van de vier basisconcepten.
Voor een scherp inzicht kozen wij als continentaal jurist ervoor de confrontatie van de
systeemeigen concepten met de Anglo-Amerikaanse aan te gaan op basis van de eigenheden
van dat vreemde systeem. Zodoende nemen wij als uitgangspunt de vraag hoe de vergissing
van de eiser veroorzaakt werd, wat zoals aangegeven hét onderscheidingscriterium is tussen
mistake en misrepresentation. Dat uitgangspunt leidt tot een dubbele analyse, namelijk een
statische en een dynamische.1194 In eerste instantie komt de statische analyse aan bod, waarin
de vergissingen centraal staan die spontaan ontstaan in hoofde van de gedupeerde, wat zo tot
een vergelijking leidt van de Anglo-Amerikaanse figuur mistake met de Frans-Belgische
concepten dwaling en bedrog (§ II.). Het tweede luik vertrekt van de door de verweerder op
enigerlei wijze teweeggebrachte vergissingen, wat zich vertaalt in de vergelijking van dwaling
en bedrog met het Anglo-Amerikaanse concept van misrepresentation (§ III.).
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Deze tweedeling ontlenen wij aan ZWEIGERT en KÖTZ (K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to
comparative law, Oxford, Clarendon, 1998, 423 et seq.).
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Beide analyses zetten telkens de rechtsfiguren tegen elkaar af op grond van een drievoudige
breuklijn.1195 De vergelijking van de concepten gebeurt immers steeds volgens dezelfde drie
parameters. Een eerste beoordeelt het gedrag van beide partijen vanuit moreel oogpunt, wat
neerkomt op het stellen van de schuldvraag: aan wiens gedrag is de vergissing toe te rekenen?
Een tweede parameter peilt naar de kennis of het bewustzijn van beide partijen. Hier staat niet
het gedrag centraal maar het besef in hoofde van de partijen van het belang van bepaalde
contractgevoelige informatie voor de tegenpartij. Een derde focust op het contractuele risico,
waarbij we abstractie maken van het gedrag of het bewustzijn van beide partijen.
Achter deze synthesevergelijking gaat één enkel opzet schuil. Het is immers de bedoeling op
die manier aan te tonen hoe de Frans-Belgische rechtsfiguren met betrekking tot de
totstandkoming van de overeenkomst de rechter toelaten de slachtoffers van een verstoord
contractueel evenwicht in ruimere mate ter hulp te komen. Uit de vergelijking zal immers
blijken dat de Frans-Belgische concepten telkens een veel ruimer toepassingsgebied
bestrijken. Aangezien de uiteindelijke verklaring daarvoor grotendeels ligt in de
uiteenlopende visie op het contract, gaat daar in eerste instantie de aandacht naar uit (§ I.).

§ I. HET CONTRACT: SUBJECTIEVE WIL V. OBJECTIEVE BELOFTE
177. Introductie – In geen van de vier jurisdicties kan men door een contract gebonden
zijn zonder voorafgaandelijke toestemming daartoe. Daarin verschilt het contract precies van
de wet, die haar verbindend effect niet ontleent aan enige toestemming van de
rechtssubjecten. In elk van de rechtsstelsels strekt de toestemming ertoe de interne wil van een
partij te manifesteren. Wat echter sterk verschilt in het Frans-Belgische en het AngloAmerikaanse contractsdenken is de grondslag van dat verbindend effect, met andere woorden
de wijze waarop de wil verbindend wordt. Het Frans-Belgische recht verwijst hiervoor naar
de wil van het subject dat zich wenst verbinden, terwijl het Anglo-Amerikaans recht de zaken
benadert vanuit de persoon van de tegenpartij door te refereren aan hoe deze de gedane
belofte objectief mocht opvatten. De grondslag voor de beoordeling van de wil is dus niet
gelegen in de interne psychologie van de contractant, maar in diens uitwendige gedrag.1196
178. Het contract als product van de subjectieve wil van de contractanten – Naar
Frans-Belgisch recht gaat men ervan uit dat contracten exponent zijn van de vrije en zuivere
wilsuiting van de contractanten. In navolging van SAVIGNY en POTHIER wou de dominante
continentale contractstheorie van de negentiende eeuw immers dat partijen slechts door een
overeenkomst konden gebonden zijn in de mate dat zij dat zo ook daadwerkelijk hadden
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gewild.1197 Het contract veronderstelt per slot van rekening een wilsovereenstemming, zodat
de subjectieve intentie van de partijen het uitgangspunt vormt voor de totstandkoming van de
overeenkomst. Artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek illustreert dat principe door duidelijk
voorop te stellen dat een geldige overeenkomst de toestemming veronderstelt van de partij die
zich verbindt.1198
Van die gedachte was het slechts een kleine stap naar de uitbouw van
beschermingsmechanismen voor de vrijwaring van de kwaliteit van de wil tot contracteren.
Zo stelt artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek dat geen toestemming geldig kan zijn indien
zij alleen door dwaling is gegeven, door geweld werd afgeperst of door bedrog werd
verkregen. Het gevolg laat zich raden: bij gebrek aan geldige toestemming is het contract niet
geldig en bijgevolg vernietigbaar.1199 Dat verklaart waarom continentale juristen vaak geen
scherp onderscheid maken tussen de contractsvorming en de (wils)gebreken in dat
totstandkomingsproces.1200 Ongeldige of gebrekkige wilsvorming bij één van de partijen zet
immers het gehele contract op de helling. Meteen begrijpt men waarom in het FransBelgische recht alle factoren die de zuivere wilsvorming aantasten, besloten liggen in één
overkoepelende subjectgerichte theorie: de leer van de wilsgebreken.1201
De analyse van de dwaling benadrukte echter het gevaar van een integraal doorgedreven
subjectivisme. Dat zou immers voor gevolg hebben dat elk contract met nietigheid wordt
bedreigd, zodra dit naderhand ongunstig uitdraait. Onmiddellijk voelt men aan dat de zuiver
subjectivistische invulling niet haalbaar is, omdat zij zonder objectiverend element op
onaanvaardbare wijze afbreuk dreigt te doen aan het vertrouwen van de contractuele
tegenpartij.1202 “Pacta sunt servanda”, luidt immers het bezwaar. Ondanks de introductie van
enige objectiverende elementen (substantie- en verschoonbaarheidsvereiste) is de FransBelgische benadering niettemin fundamenteel subjectivistisch te noemen, vermits de
aantasting van de zuivere wil van het contracterende subject voor elk van de wilsgebreken het
uitgangspunt vormt.1203
Aangezien de leer van de wilsgebreken het toelaat het verstoorde contractuele evenwicht te
toetsen aan de werkelijke wil van de contractanten, bestaat in deze jurisdicties onmiskenbaar
de neiging om de contractuele rechtvaardigheid te verzekeren door de nadruk te leggen op de
geldige totstandkoming van de overeenkomst en de volwaardige, zuivere wil daartoe. De leer
van de wilsgebreken verzekert immers het bestaan van een daadwerkelijke
wilsovereenstemming en de bescherming van de subjectieve intentie van de partijen.1204
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179. Het contract als objectieve belofte – Het Anglo-Amerikaanse recht hanteert
daarentegen een uitgangspunt dat eerder objectief is te noemen.1205 Men definieert het
contract immers als “a set of promises which the law will enforce”.1206 Historisch gezien
redeneerde het Engelse contractenrecht dan ook nooit in termen van “overeenkomst” of
“wilsovereenstemming”.1207 Het legt bij de contractsvorming veeleer de nadruk op de
objectieve belofte van elke partij en de aanvaarding daarvan door de tegenpartij, zonder
daarbij uit te gaan van wat de partijen daarmee eigenlijk wilden bereiken. Het contract is niet
gebaseerd op de wil, maar op de belofte die, eens ze geformuleerd werd, daar los van staat.1208
“Agreement […] is not a mental state but an act and is a matter of inference from conduct. The parties
are not judged by what is in their minds, but by what they have said or written of done.”1209

Noties als wilsovereenstemming, intentie of wil van de contractanten zijn slechts in de loop
van de negentiende eeuw onder invloed van de geschriften van POTHIER met mondjesmaat het
Engelse contractenrecht ingesijpeld.1210 Bondig gesteld kan men zeggen dat de AngloAmerikaanse rechter verwijst naar het contract als de aanvaarding van een geuite belofte, in
plaats van naar het samentreffen van de wil van beide partijen.1211
“In English law every valid contract presupposes an offer by one party which has been accepted by the
offeree. Plainly there can be no such acceptance unless offer and acceptance correspond, so the offer
can only be accepted by the offeree, the acceptance must relate to the same object matter as the offer
and must also be, in all material respects, in the same terms as the offer. But the test whether there has
been correspondence between offer and acceptance is not subjective but objective. If there is objective
agreement, there may be a binding contract, even if in his mind one party or another has not consented
to it […].”1212

In tegenstelling tot de Frans-Belgische benadering die peilt naar de psychologie van de
contractanten richt het Anglo-Amerikaanse contractsdenken zich op de geuite belofte, waarin
de interne wil zijn externe neerslag vindt en die, eens geformuleerd, zich daarvan geheel
losmaakt om een objectief gegeven te worden. De rechter moet dus niet trachten te
achterhalen wat de contractant wou zeggen, maar wat hij daadwerkelijk heeft gezegd en de
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wijze onderzoeken waarop zijn medecontractant deze belofte mocht opvatten.1213 Zo
overweegt LORD DIPLOCK immers:
“To create a contract by exchange of promises between two parties where the promise of each party
constitutes the consideration for the promise of the other, what is necessary is that the intention of each
as it has been communicated to and understood by the other (even though that which has been
communicated does not represent the actual state of mind of the communicator) should coincide.”1214

Uit deze centrale gedachte volgt ook dat, wanneer het contract de partijen naderhand opzadelt
met wat zij eigenlijk niet wilden, het Anglo-Amerikaanse contractenrecht weinig soelaas
biedt. Wat partijen wilden is voor de geldige totstandkoming van de overeenkomst immers
van geen tel. Per slot van rekening, “there is no mechanism by which the subjective intentions
of the parties can affect the objectivity of the promise.”1215 Het Anglo-Amerikaanse
contractenrecht concentreert zich bijgevolg veeleer op de vraag hoe de geuite belofte door de
tegenpartij als redelijk individu objectief gezien kan worden opgevat.1216 In tegenstelling tot
de waarachtige theorie van de wilsgebreken van het Frans-Belgische systeem die zich richt op
de psychologie van de contractant, gaat het Anglo-Amerikaanse contractenrecht slechts op
een versnipperde wijze om met het probleem van de wil en de gebrekkige totstandkoming van
contracten.1217
In die wetenschap ontdekken we een eerste verklaring voor de sterke voorkeur van het AngloAmerikaanse systeem om de authenticiteitsproblematiek eerder op basis van de gebrekkige
uitvoering van het contract, dan via de gebrekkige totstandkoming daarvan te regelen. Er is
echter meer. Die voorkeur vloeit evenzeer voort uit het heilige respect dat het AngloAmerikaanse recht aan het contract meent te moeten betuigen ter vrijwaring van de belangen
van de contractuele tegenpartij.1218 Zo geeft JUDGE STEYN aan:
“Throughout the law of contract two themes regularly recur -- respect for the sanctity of contract and
the need to give effect to the reasonable expectations of honest men.”1219

180. Een verschillende invalshoek: bescherming van de Frans-Belgische eiser en de
Anglo-Amerikaanse verweerder? – Die verschillende visie op contracteren, gecombineerd
met de primordiale bekommernis van het Anglo-Amerikaanse recht om de belangen van de
tegenpartij en de eerbiediging van diens gewekte vertrouwen, verklaart de Engelse en
Amerikaanse houding. Die is immers veel meer gericht op de vrijwaring van de contractuele
rechtszekerheid via een bescherming van de zorgvuldige uitvoering van het contract, dan op
de bescherming van de wilsovereenstemming of de intentie van de contractanten. Wat volgt
diept deze basistegenstellingen verder uit. De vergelijking van de dwaling en het bedrog met
de figuren mistake en misrepresentation is immers een gedroomde illustratie van de gevolgen
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van het verschil tussen het contract als uitdrukking van subjectieve wil en als objectieve
belofte.1220

§ II. STATISCHE ANALYSE
181. Statische analyse: omschrijving – In de statische analyse brengen we voor de
vergelijking van het toepassingsgebied van de diverse concepten uitsluitend die vergissingen
in rekening die werkelijk spontaan in hoofde van de errans ontstonden en dus geenszins in
causaal verband staan met enige gedraging van zijn medecontractant. Zodoende neemt men
heel het toepassingsgebied van mistake. Vervolgens gaan we aan de hand van de drie
voormelde parameters na of de dwaling en het bedrog, zelfs al wordt hun toepassingsgebied
beperkt tot de zuiver spontane vergissingen, desondanks een ruimer veld bestrijken.
182. Dwaling & bedrog v. mistake – Zelfs wanneer we de dwaling en het bedrog beperken
tot het geheel van situaties die voor de toepassing van mistake in aanmerking kunnen komen,
stelt men onmiddellijk vast dat de dwaling en het bedrog voor meer situaties waarin de errans
zich spontaan vergiste een verhaalsmiddel kunnen betekenen. Dit mag blijken wanneer we de
drie parameters beschouwen.
i) CONTRACTUELE RISICOALLOCATIE - - - Alvorens toepassing te maken van mistake verkiest
het Anglo-Amerikaanse recht zich in de mate van het mogelijke op de inhoud van het
contract (meer bepaald de contractuele risicoallocatie) te baseren. Anders dan zijn FransBelgische collega die voor de toepassing van de dwaling en het bedrog gist naar de nooit
met zekerheid te achterhalen wil van de errans, gaat de Anglo-Amerikaanse rechter ervan
uit dat de partijen wat ze wilden contractueel vastlegden.1221 Zodoende komt het er in de
eerste plaats op aan het contract terdege te interpreteren en toe te passen. Vanuit deze
zienswijze is het dan ook logisch dat de Anglo-Amerikaanse rechter er de voorkeur aan
geeft zich te beroepen op de werkelijke verklaringen van de partijen, onder de vorm van
representations, terms en warranties en de daarbij horende rechtsmiddelen als
misrepresentation en breach of contract/warranty. De vorderingen op grond van
wilsgebreken staan onafhankelijk ten aanzien van de rechtsfiguren met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst.1222 Zodoende kan de dwaling (en het bedrog) een
aanzienlijk groter veld bestrijken.
ii) KENNIS & BEWUSTZIJN? - - - Deze tweede parameter peilt naar de ware kennis en het
bewustzijn van de medecontractant van de errans. Hier valt het meteen op dat mistake in
vergelijking met dwaling en bedrog nogmaals een veel beperkter veld bespeelt. Common
mistake kan de errans immers slechts een verhaal bieden, op voorwaarde dat zowel de
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eiser als zijn tegenpartij zich vergisten. Dat is geenszins het geval voor de dwaling, die
zonder probleem unilateraal mag zijn. In de Frans-Belgische visie is men immers vooral
geïnteresseerd in de aangetaste wil van de errans. Zodoende is het irrelevant of zijn
tegenpartij dezelfde vergissing beging. Voor bedrog gaat deze gedachte a fortiori op. We
denken hier aan de gevallen waarin de tegenpartij de vergissing van de errans niet
veroorzaakt (anders zou dit niet binnen het toepassingsgebied van mistake en dus de
statische analyse vallen), maar wel te kwader trouw instandhoudt en exploiteert. Anders
dan het Anglo-Amerikaans recht kan de Frans-Belgische benadering wel van bedrog
spreken in dergelijke gevallen. De verklaring daarvoor ligt in de uiterst beperkte erkenning
van de spreekplicht in het Anglo-Amerikaans recht.
iii) MORELE BEOORDELING VAN HET GEDRAG - - - Met deze parameter stellen we tot slot de
vraag aan wiens gedrag de vergissing van de errans is toe te rekenen. Meteen wordt
duidelijk dat hij voor de figuur mistake betekenisloos is aan de zijde van de
medecontractant. Er is immers maar mistake als het gedrag op generlei wijze veroorzaakt
werd door de tegenpartij. In dat geval spreken we immers van misrepresentation. De
Frans-Belgische leer van de wilsgebreken brengt die factor wel in rekening en maakt
precies op die grondslag het onderscheid tussen dwaling en bedrog. Wie te kwader trouw
een spontane vergissing exploiteert, pleegt ook bedrog. We brengen evenwel in
herinnering hoe er op het vlak van de authenticiteitsproblematiek zeker de neiging bestaat
om zelfs in die gevallen eerder de dwaling te laten spelen en de kwade trouw in te roepen
tot bewijs van het substantieel karakter van de dwaling.1223
Aan de zijde van de errans liggen de zaken evenwel meer gecompliceerd. Als de
vergissing haar oorsprong heeft in de eigen onachtzaamheid van de errans kan hij op het
verschoonbaarheidsvereiste botsen. Meteen mag duidelijk zijn dat dit voor het bedrog
geen rol speelt, aangezien men aanneemt dat het verschoonbaarheidsvereiste in dat geval
toch van geen tel is. Dat is echter niet zo bij de dwaling, zodat deze kwestie in het
voordeel van mistake lijkt te spelen. Men moet dat echter relativeren, aangezien dergelijke
vergissingen normalerwijze ook voor mistake uit de boot vallen. Mistake dient immers
wederzijds te zijn, zodat elk van beide partijen spontaan dezelfde vergissing moet maken.
Aangezien het gaat om een vergissing die een redelijke contractspartij in de regel niet mag
maken, ligt dat niet echt voor de hand, zodat het toepassingsgebied van mistake ook op dit
vlak niet echt groter lijkt.
Finaal brengen we nog in herinnering dat het substantievereiste in de Frans-Belgische dwaling
in het licht van de actuele cassatierechtspraak een bijzonder ruime invulling krijgt, zodat de
dwaling een erg ruim veld bestrijkt. Mistake met betrekking tot het verhandelde goed is naar
Engels recht bijzonder beperkt, maar kent zelfs in de Verenigde Staten niet de verregaande
soepelheid van de Frans-Belgische dwaling. Wat betreft mistake komt het er dus finaal op
neer in de eerste plaats na te gaan wat partijen contractueel zijn overeengekomen en of zij het
risico van vergissingen aan één van beide partijen hebben toebedeeld. Indien dit niet het geval
is, dient men voor de eventuele toepassing van mistake na te gaan of het nog mogelijk is de
afgesproken prestaties te leveren.
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Tot slot een relativerende opmerking. De “substance” of the subject matter verwijst in het
Engelse recht voor de toepassing van de mistake naar die laatste mogelijkheid en naar het
strikte bestaan van de zaak. Hieruit mag blijken dat mistake niet alleen tegen de continentale
dwalingsleer moet worden afgezet, maar ook omstandigheden betreft die in het continentaal
rechtsdenken onder het vereiste van het voorwerp zou worden gevat.1224 In tegenstelling tot de
continentale invulling van de substantie bij de toepassing van de dwaling, peilt de substantie
in het Anglo-Amerikaans rechtsdenken niet naar een subjectieve geestesgesteldheid (het
determinerende karakter van de dwaling), maar neemt het de overeenkomst tussen de partijen
objectief beschouwd als uitgangspunt. De notie “substantie” bevraagt het bestaan van het
object en zo meteen de uitvoerbaarheid van de afspraak. Indien dit nog mogelijk blijkt, acht
de Anglo-Amerikaanse rechter het geenszins nodig zich te mengen in de partijverhouding.1225
Dit verschil in benadering maakt dat het Anglo-Amerikaans recht eerder geneigd is de zaken
vanuit het standpunt van de verweerder en het contract te bekijken en de continentale
dwalingsleer vóór alles uitgaat van het standpunt van de errans en diens subjectieve
ingesteldheid die hem aanzette te contracteren.1226
Al de voormelde factoren verklaren de veel engere benadering van mistake vergeleken met
het civielrechtelijke dwalingsconcept. Rest ons nog op zoek te gaan naar de motivering of de
grondslag van die beperktere benadering.
Hiervoor koppelen we in de eerste plaats terug naar het voormelde onderscheid tussen de
Frans-Belgische en de Anglo-Amerikaanse visie op contract en contracteren. Anders dan
de dwalingsleer richt de mistake zich op de geldigheid van de door de partijen gegeven
toestemming, los van de civielrechtelijke bezorgdheid hierbij de bedoeling van de
contracterende partij te eerbiedigen.1227 In de Franse-Belgische dwalingsleer zijn beide in
feite versmolten in het onderzoek naar de subjectieve intentie van de contractspartij. De
toestemming is geldig gegeven voor zover het contract dat eruit voortkomt toestaat de
beoogde finaliteit ervan te respecteren. Deze finaliteit is doorheen het
subjectiveringsproces van het substantievereiste in toenemende mate vanuit de singuliere
contractspartij opgevat. De common mistake bij koopovereenkomsten is daarentegen aan
de orde wanneer de vergissing betrekking heeft op een essentiële kwaliteit die het bestaan
van het te leveren voorwerp aantast en zodoende meteen raakt aan de mogelijkheid van de
te leveren prestatie. Common law gaat via de mistake na of de vergissing aangaande de
omstandigheden waarin het contract tot stand kon komen, zodanig ver gaat dat ze de
uitvoering ervan onmogelijk maakt.1228
De tweede verklaring voor de restrictieve houding van de Anglo-Amerikaanse mistake ligt
in de verregaande aard van de sanctie. De nietigheid van het contract werkt in het Engelse
recht immers onbeperkt ver door, aangezien dit systeem geen uitdrukkelijke bescherming
van de derde verkrijger te goeder trouw kent, zoals die in het Frans-Belgische systeem wel
behartigd wordt onder de vorm van het “possession vaut titre”-beginsel van artikel 2279
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B.W. De zuinige toepassing van de mistake is een indirecte maatregel ter bescherming van
de derde verkrijger.1229
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183. Statische analyse: samenvattend schema – Onderstaand schema vat de statische
analyse samen. Meteen mag blijken dat de wilsgebreken hier een veel ruimer spectrum
bestrijken. De cijfers verwijzen naar typesituaties.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Het gehele toepassingsgebied van mistake
De spontaan ontstane dwaling, waarbij beide partijen zich vergissen
Hoewel beide partijen zich vergissen kan mistake niet worden toegepast, vermits het contract het risico
aan een van beide partijen toebedeelt, zodat de eiser zijn vordering in het beste geval op breach of
contract/warranty kan steunen.
Een spontaan ontstane vergissing, uitsluitend in hoofde van de errans.
Een spontaan ontstane vergissing, uitsluitend in hoofde van de errans, die de tegenpartij echter te
kwader trouw exploiteert.
Een spontaan ontstane vergissing, uitsluitend in hoofde van de errans, die de tegenpartij echter te
kwader trouw exploiteert, waarbij de errans niettemin verkiest louter op grond van dwaling te vorderen.
Twijfelgeval: een spontaan ontstane vergissing, uitsluitend in hoofde van de errans, die de tegenpartij
echter te kwader trouw exploiteert. De errans kan in elk geval op grond van bedrog vorderen. Gelet op het
niet verschoonbaar/substantieel karakter van de dwaling in het onduidelijk of de errans in dergelijk geval
van kwade trouw toch nog op dwaling kan vorderen.
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§ III. DYNAMISCHE ANALYSE
184. Dynamische analyse: omschrijving – In de dynamische analyse brengen we voor de
vergelijking van het toepassingsgebied van de diverse concepten uitsluitend die vergissingen
in rekening die op enigerlei wijze in causaal verband staan met het gedrag van de
medecontractant. Zodoende vat men heel het toepassingsgebied van de misrepresentation naar
common law. Vervolgens gaan we aan de hand van de drie voormelde parameters na of de
dwaling en het bedrog, zelfs al wordt hun toepassingsgebied beperkt tot de geïnduceerde
vergissingen, desondanks een ruimer veld bestrijken.
185. Dwaling v. misrepresentation – De beperking van de dwaling en het bedrog tot het
geheel van situaties die voor de toepassing van misrepresentation in aanmerking kunnen
komen, leidt evenzeer tot het besluit dat de dwaling en het bedrog niettemin een ruimer
toepassingsgebied bespelen. Ook dit mag blijken wanneer we de drie parameters beschouwen.
i) CONTRACTUELE RISICOALLOCATIE - - - Reeds bij de statische analyse wees dit proefschrift
erop dat de vorderingen op grond van de wilsgebreken dwaling en bedrog eerder
onafhankelijk staan ten aanzien van de rechtsfiguren met betrekking tot de uitvoering van
de overeenkomst.1230 Misrepresentation onderscheidt zich in principe van breach of
contract/warranty op basis van het verschil tussen representations en terms/warranties.
Zodoende zou de vordering op grond van misrepresentation strikt genomen niet mogelijk
kunnen zijn, wanneer de verklaring van de tegenpartij dermate belangrijk werd geacht dat
zij uiteindelijk in het contract werd ingeschreven en dus een term of een warranty
uitmaakt. Waar dit wel geldt voor de Amerikaanse variant van de vordering op grond van
misrepresentation, is deze strikte opdeling niet vol te houden wat betreft het Engelse
recht. Daar maakt s. 1 van de Misrepresentation Act 1967 het ook mogelijk op grond van
innocent misrepresentation de rescission van het contract te vorderen, hoewel de
representation eigenlijk in het contract werd geïncorporeerd en zodoende tot term of
warranty verwerd.
ii) KENNIS & BEWUSTZIJN - - - Net zoals voor de dwaling is voor misrepresentation de ware
kennis van de wederpartij niet relevant. Het maakt voor de toepassing van beide
rechtsfiguren immers geen verschil of de tegenpartij die de zaken verkeerd voorstelde zich
evenzeer vergiste. Zijn kennis is als zodanig niet relevant. Vanuit de Frans-Belgische visie
op contracteren hoeft dit natuurlijk niet te verbazen. Het uitgangspunt voor de toepassing
van de dwaling is immers de persoon van de errans. Voor het onderzoek naar de
aantasting van de wil is de psyche van zijn tegenpartij als zodanig irrelevant. Dat is echter
evenzeer het geval voor misrepresentation dat zich net zoals mistake op een meer
objectieve wijze laat toepassen. Eens de belofte geuit werd, staat zij immers los van de
psyche van de representor. Bij misrepresentation neemt men niet de geestestoestand/wil
van een van de partijen als uitgangspunt, maar het loutere objectieve feit dat er een

1230

Dat neemt evenwel niet weg dat de contractuele risicoallocatie ook bij de toepassing van de dwaling een rol heeft te spelen,
via de omschrijving van het voorwerp. Ook contractuele exoneratieclausules hebben natuurlijk een impact (supra, nr. 117).
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onjuiste representation werd maakt.1231 De ware kennis van de representor is voor het
doen van die vaststelling van geen belang. Dat hoeft echter niet te betekenen dat voor de
toepassing van misrepresentation de persoon van de representor op geen enkel vlak van
tel is. Dat brengt meteen ons bij de derde parameter.
iii) MORELE BEOORDELING VAN HET GEDRAG - - - Zowel voor de toepassing van dwaling, als
voor de toepassing van dwaling/bedrog is het van belang de vraag te stellen aan wiens
gedrag de vergissing van de errans is toe te rekenen? Aan de zijde van de medecontractant
laat deze parameter zich immers sterk gevoelen. Het onderscheid tussen de onschuldige,
de nalatige en de bedrieglijke variant van misrepresentation is afhankelijk van de
toenemende mate van verwijtbaarheid van het gedrag van de representor. Doet hij,
ondanks zijn zorgvuldig handelen, toch een onjuiste uitspraak, dan is er sprake van
innocent misrepresentation. Was de onjuiste uitspraak het gevolg van zijn nalatigheid,
spreekt men van negligent misrepresentation. Stelt hij de zaken te kwader trouw verkeerd
voor, is de misrepresentation fraudulent. De Frans-Belgische leer van de wilsgebreken
brengt die factor evenzeer in rekening en maakt precies op die grondslag het onderscheid
tussen dwaling en bedrog. We herinneren er nogmaals aan hoe er op het vlak van de
authenticiteitsproblematiek de neiging bestaat om zelfs in die gevallen eerder de dwaling
te laten spelen en de kwade trouw in te roepen tot bewijs van het substantieel karakter van
de dwaling.1232 Ook het gedrag van de errans behoeft een morele beoordeling. Als de
vergissing haar oorsprong heeft in de eigen onachtzaamheid van de errans kan dat, bij
afwezigheid van bedrog, diens aanspraak op rechtsherstel fnuiken. Die gedachte speelt
veel minder bij de toepassing van misrepresentation.
De voorgaande analyse toont aan dat het concept misrepresentation, veel meer dan mistake,
erin slaagt op het vlak van het toepassingsgebied gelijke tred te houden met de dwaling, of
zelfs enige voorsprong te nemen. Daar staat echter tegenover dat misrepresentation een actief
handelen van de tegenpartij veronderstelt. Een stilzwijgen maakt geen misrepresentation uit,
doch kan probleemloos in de leer van de wilsgebreken worden gevat. Het behoeft geen betoog
dat precies daar een enorm toepassingsveld voor misrepresentation onontgonnen blijft.
Samenvattend kunnen we stellen dat in de continentale dwalingsleer de vergissing van de
errans het uitgangspunt uitmaakt, terwijl misrepresentation de loutere uitspraak van de
tegenpartij als uitgangspunt neemt. De wilsgebreken zijn immers veeleer gericht op de
persoon van de errans, het Anglo-Amerikaanse recht op de positie van diens medecontractant
in die zin dat de rechter het slechts zal geoorloofd vinden in te grijpen voor zover deze de
werkelijkheid daadwerkelijk fout voorgesteld heeft. Deze tegenstelling verklaart wederom de
voorkeur van het Frans-Belgische recht om authenticiteitsproblemen bij de verhandeling van
kunstvoorwerpen via de leer van de wilsgebreken te realiseren, terwijl het AngloAmerikaanse recht het veeleer over de boeg van de zorgvuldige contractsuitvoering zal
gooien. Het tweede hoofdstuk zal precies die slotgedachte verder onderzoeken en uitdiepen.
186. Bedrog v. (fraudulent) misrepresentation – Het onderzoek wees uit dat de rechtsleer
misrepresentation erg vaak met het continentale bedrog in verband brengt. Dat is echter
1231
1232

S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 120.
Supra, nr. 140-141.
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onterecht. Hoewel er natuurlijk gelijkenissen bestaan tussen beide concepten, zijn er echter
ook cruciale verschillen. De vergelijking met het algemeen concept misrepresentation gaat
geenszins op. Van dat laatste overlapt immers enkel de frauduleuze variant met bedrog.
Maar ook als men uitsluitend de fraudulent misrepresentation als de Engelse pendant
beschouwt, loopt de vergelijking spaak. Onderstaand schema toont aan dat de
bedrogsvordering in aanzienlijk meer situaties van kwade trouw in hoofde van de tegenpartij
een doeltreffend verhaalsmiddel kan betekenen. Dat is het gevolg van het feit dat de
continentale “manoeuvres, kunstgrepen en arglisten” een ruimer veld bestrijken dan het
begrip “representations”.1233 De belangrijkste manifestatie daarvan is het passief frauduleus
gedrag. Zo blijkt het bedrieglijk verzwijgen uit het toepassingsgebied van de (fraudulent)
misrepresentation. Volledigheidshalve dienen we echter wel op te merken dat het continentale
bedrog in een bepaald aspect toch ook enger is dan de fraudulent misrepresentation.
Recklessness, de situatie waarin de misrepresentor onverschillig staat ten aanzien van het feit
of zijn mededeling juist of fout is, gaat in het Anglo-Amerikaanse recht wel voor scienter
door, maar maakt geen Frans-Belgische bedrog uit.1234

1233
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P. D. V. MARSH, Comparative contract law: England, France, Germany, Aldershot, Gower Publishing, 1994, 128; R.
YOUNGS, English, French & German comparative law, Londen, Routledge-Cavendish, 2007, 594.
R. YOUNGS, English, French & German comparative law, 2007, o.c., 594.
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187. Dynamische analyse: samenvattend schema – Onderstaand schema vat de
dynamische analyse samen. Ook hier blijken de wilsgebreken een ruimer spectrum te
bestrijken. De cijfers verwijzen naar typesituaties.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Vergissing door onjuiste maar onschuldige uitspraak van de tegenpartij.
Vergissing door onjuiste en nalatige uitspraak van de tegenpartij.
Vergissing door een opzettelijk onjuiste uitspraak van de tegenpartij.
Vergissing door onopzettelijk onjuiste uitspraak van de tegenpartij.
Vergissing door een opzettelijk onjuiste uitspraak van de tegenpartij.
Vergissing door een opzettelijk onjuiste uitspraak van de tegenpartij, waarbij de errans niettemin
verkiest louter op grond van dwaling te vorderen.
Vergissing door onjuiste en nalatige uitspraak van de tegenpartij, waarbij de misrepresentee niettemin
verkiest louter op grond van innocent misrepresentation te vorderen.
Vergissing door opzettelijk onjuiste uitspraak van de tegenpartij, waarbij de misrepresentee niettemin
verkiest louter op grond van negligent misrepresentation te vorderen.
Vergissing door opzettelijk onjuiste uitspraak van de tegenpartij, waarbij de misrepresentee niettemin
verkiest louter op grond van innocent misrepresentation te vorderen.
Vergissing door een opzettelijk passieve houding van de tegenpartij (verzwijgen).
Twijfelgeval: vergissing door een opzettelijk onjuiste uitspraak van de tegenpartij. De errans kan in elk
geval op grond van bedrog vorderen. Gelet op het niet verschoonbaar/substantieel karakter van de
dwaling in het onduidelijk of de errans in dergelijk geval van kwade trouw toch nog op dwaling kan
vorderen.
Vergissing door een opzettelijk passieve houding van de tegenpartij (verzwijgen), waarbij de errans
niettemin verkiest louter op grond van dwaling te vorderen.
Twijfelgeval: vergissing door een opzettelijk passieve houding van de tegenpartij (verzwijgen). De
errans kan in elk geval op grond van bedrog vorderen. Gelet op het niet verschoonbaar/substantieel
karakter van de dwaling in het onduidelijk of de errans in dergelijk geval van kwade trouw toch nog op
dwaling kan vorderen.
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188.

Algemeen samenvattend schema – (Voor duiding bij de cijfers, zie schema’s statische en dynamische analyse).
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HOOFDSTUK II. VALORISATIE VAN DE KWALITEITS-AANSPRAKEN
VAN DE KOPER: EEN OVERWEGEND ANGLO-AMERIKAANSE
OPLOSSING

--- “Course everything is dear
if you don't want it. That's
what good salesman is. Make you
buy what he wants to sell.”1235 --

189. Kwaliteitsaanspraken van de koper in Anglo-Amerikaans, Frans-Belgisch en
internationaal kooprecht – Het voorgaande hoofdstuk beschreef de diverse
verhaalsmogelijkheden die de koper van een inauthentiek kunstvoorwerp te zijner
beschikking heeft, voor zover deze gericht waren op de geldige totstandkoming van de
koopovereenkomst en zodoende hun grondslag – zowel in het Frans-Belgische
contractsdenken als volgens de Anglo-Amerikaanse rechtstraditie – vonden in het gemeen
contractenrecht. Wat betreft de authenticiteitsproblematiek bleek de continentale theorie van
de wilsgebreken (in het bijzonder de dwalingsleer) de gedupeerde koper met een erg flexibel
verhaalsmiddel te wapenen, dat onmiskenbaar een ruimer veld dan zijn Anglo-Amerikaanse
tegenhangers (mistake en misrepresentation) kon bespelen. Als belangrijkste verklaring
daarvoor wezen we erop dat de leer van de wilsgebreken een subjectgerichte benadering
voorstaat. Zij neemt de aantasting van de zuivere wil van het contracterende subject immers
als uitgangspunt.1236
Het Anglo-Amerikaanse overeenkomstenrecht vat het contract veeleer op als een set van
objectieve beloftes, die, eens aanvaard door de tegenpartij, losstaan van de wil van de
contractanten en van de vraag wat zij met de overeenkomst beoogden te bereiken. Het
concentreert zich veeleer op de vraag of de belofte objectief gezien aan de vereisten voldoet
en gaat via de doctrines van mistake en misrepresentation op een versnipperde wijze om met
het probleem van de gebrekkige totstandkoming van de koopovereenkomst.
Wanneer het contract de koper opzadelt met wat hij bij nader inzien eigenlijk niet wil, kunnen
de Anglo-Amerikaanse verhaalsmiddelen met betrekking tot de geldige totstandkoming van
overeenkomsten dan ook vaak geen of onvoldoende soelaas bieden. Toch hoeft deze
vaststelling niet te betekenen dat de Anglo-Amerikaanse koper van een inauthentiek
1235
1236

J. JOYCE, Ulysses, Parijs, Sylvia Beach, 1922, Episode 11 – Sirens.
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kunstwerk zonder meer in de kou blijft staan zonder enige aanspraak op rechtsherstel. De
objectieve benadering van het contract vertaalt zich immers in de sterke voorkeur van de
Anglo-Amerikaanse benadering om de authenticiteitsproblematiek eerder te regelen op basis
van rechtsmiddelen voor de gebrekkige uitvoering van het koopcontract, dan voor de
gebrekkige totstandkoming daarvan.
Inderdaad, wanneer de verkoper een kunstvoorwerp voor authentiek verhandelt, maar door de
inauthenticiteit daarvan eigenlijk een ander werk of in elk geval een werk van verschillende
kwaliteit levert, valt er veel voor te zeggen dat de koper zich op het koopcontract kan
beroepen om rechtsherstel te bekomen voor de gebrekkig uitvoerde koopovereenkomst. Per
slot van rekening leverde de verkoper iets wat de koper op grond van de koopovereenkomst
niet moest verwachten en hij eigenlijk ook niet wou. “Everything is dear if you don't want it.”
Het valt ten zeerste te betwijfelen of een handelaar die niet de kwaliteit levert die hij verkocht
en bijgevolg doet kopen wat hij wil verkopen, juridisch gezien wel voor de “good salesman”
mag worden versleten waarvoor de economische wijsheid hem doorgaans houdt…
Dat verklaart waarom we dit hoofdstuk wijden aan de rechtsmiddelen voor de gebrekkige
uitvoering van het koopcontract, na in het voorgaande hoofdstuk de rechtsmiddelen inzake de
totstandkoming van de overeenkomst te hebben onderzocht. Het centrale uitgangspunt voor
dit onderzoek is de vraag in welke mate en op welke wijze de koper ten aanzien van de
verkoper zekere kwaliteitsaanspraken aangaande de koopwaar die hem werd geleverd, kan
laten gelden.
Daarom vangt dit proefschrift aan met een analyse van de verplichtingen van de verkoper
binnen het Anglo-Amerikaanse kooprecht. Voor Engeland resulteert dit opzet in een studie
van de leveringsplicht en de expliciete en impliciete kwaliteitsaanspraken onder de Sale of
Goods Act 1979 (SGA). In New York, zoals in nagenoeg alle overige staten van de VS, is het
kooprecht op uniforme wijze georganiseerd op basis van de Uniform Commercial Code
(UCC). Een analyse van de warranty-regeling van beide koopregimes laat toe aan te tonen
hoe de onfortuinlijke koper van inauthentieke kunstvoorwerpen, ondanks zijn beperkte
verhaalskansen op het vlak van de totstandkoming van de koopovereenkomst, in Engeland en
New York toch frequent rechtsherstel kan bekomen op grond van de gebrekkige uitvoering
van de koopovereenkomst, via een vordering voor breach of condition/warranty (Afdeling 1).
Ook in Frankrijk en België blijven de verhaalsmogelijkheden van de gedupeerde koper niet
beperkt tot de rechtsmiddelen op het vlak van de totstandkoming van de koopovereenkomst.
Inauthenticiteit geeft immers ook volgens het Frans-Belgische gemene kooprecht aanleiding
tot een verstoring van het contractuele evenwicht. Dat is een dualistisch systeem. Om zijn
tegenpartij te bewegen tot de levering van kwaliteitsvolle goederen, beschikt de koper met de
vordering op grond van de leveringsplicht en de garantie voor verborgen gebreken immers
over twee onderscheiden kwaliteitsaanspraken. Het onderzoek analyseert in eerste instantie dit
gemeenrechtelijk koopregime, zoals het al sinds 1804 ingeschreven staat in het Burgerlijk
Wetboek. Daarnaast deden de laatste decennia onder internationale impuls monistische
koopregimes hun intrede. Dergelijke monistisch koopregime onderscheidt zich van het
traditionele, dualistische Frans-Belgische systeem, daar de koper zijn kwaliteitsaanspraken op
het niveau van de uitvoering van de koopovereenkomst slechts op grond van een unieke, alles
overkoepelende conformiteitsvordering kan laten gelden. Naast de analyse van de
leveringsplicht en de garantie voor verborgen gebreken, onderzoekt dit hoofdstuk tot slot de
betekenis van de unieke conformiteitsvordering voor het authenticiteitscontentieux. (Afdeling
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2). De rechtsvergelijkende conclusie brengt tot slot de kwaliteitsaanspraken uit de diverse
koopstelsels samen en zet conceptuele gelijkenissen en verschillen in de verf (Afdeling 3).
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Afdeling 1. De kwaliteitsaanspraken van de koper op basis van het
Anglo-Amerikaans kooprecht
190. Contractstoepassing vraagt contractsinterpretatie – Wie zich op de gebrekkige
uitvoering van een overeenkomst wil beroepen, moet eerst de inhoud van de contractuele
verplichtingen scherp bepalen. Hoewel het misschien overduidelijk is dat er tussen de partijen
een geldige overeenkomst tot stand kwam, hoeft dit niet te betekenen dat er over de precieze
invulling van de overeenkomst dezelfde eensgezindheid bestaat. Contractstoepassing vraagt
bijgevolg contractsinterpretatie.1237
Naar Anglo-Amerikaanse visie is het contract op wederzijds uitgewisselde beloftes gegrond.
De gehele inhoud van het contract moet in het licht van die zienswijze opgevat worden als een
gans pakket van degelijke beloftes. De toepassing van de overeenkomst vereist bijgevolg dat
de partijen en de rechter een duidelijk overzicht hebben over wat de overeenkomst precies
behelst.1238 Daarvoor dient men eerst te onderzoeken welke clausules de partijen uitdrukkelijk
overeenkwamen en in het contract inbrachten: de zogenaamde express terms (§ I.). Daarnaast
kan men niet ontkennen dat de partijen handelden tegen de achtergrond van commerciële en
lokale gebruiken wier impact zij stilzwijgend aanvaarden. Bovendien zal ook bepaalde
wetgeving op het vlak van het kooprecht zich laten gevoelen, zelfs al wisten de partijen daar
het bestaan niet van af of – sterker nog – dwarsboomt zij geheel de bedoeling van de
partijen.1239 Zodoende vereist de contractsinterpretatie ook een beoordeling van deze
impliciete contractsinhoud of implied terms (§ II.).

§ I. BREACH OF EXPRESS TERMS
A. CONCEPTUEEL KADER
191. Zeggen en beloven is twee … – Wie de inhoud van het contract wil bepalen, dient in
een eerste stadium de zuiver feitelijke vraag uit te klaren wat de partijen in het raam van de
contractsvorming aan elkaar zeiden of schreven.1240 Maar zelfs als daarover geen twijfel
bestaat, hoeft dat niet automatisch te betekenen dat alle verklaringen die de partijen
1237
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uitwisselden ook effectief deel uitmaken van het contract. In het kader van de analyse van de
figuur van misrepresentation wees dit proefschrift al op het belangrijke onderscheid tussen
representations en terms. De eerste notie verwijst naar de precontractuele verklaringen die als
zodanig geen deel uitmaken van de overeenkomst en wier miskenning geen aanleiding geeft
tot breach of contract. De notie term refereert daarentegen aan de verklaringen die wel geacht
worden deel uit te maken van de overeenkomst, en zodoende wel verbinden. Een term
impliceert met andere woorden de belofte dat de verklaring waarheid is, terwijl een
representation niet dergelijke belofte behelst, ofschoon de verklaring in kwestie de tegenpartij
ertoe aanzette de overeenkomst te sluiten.1241 Juridisch gezien is het belangrijkste gevolg van
het onderscheid tussen terms en representations dat de miskenning van een contractuele
belofte in de regel via een vordering op grond van breach of contract gesanctioneerd wordt,
terwijl het verhaal bij een onjuiste representation in de vordering voor misrepresentation
besloten ligt.
192. Hoe representations van terms onderscheiden? – Aangezien terms in tegenstelling
tot representations effectief een belofte behelzen en hun miskenning dus op een verschillende
wijze wordt gesanctioneerd, behoeft het belang van het onderscheid geen betoog. De centrale
vraag daarbij is of één van de partijen (of beide) de intentie had(den) aan de juistheid van de
verklaring contractuele aansprakelijkheid te verbinden.1242 Aangezien deze vraag vaag blijft,
schuiven we enkele richtinggevende gedachten als aanknopingspunten naar voor om deze
kwestie uit te klaren. Een eerste indicatie is het belang dat aan de waarheid van de bewering is
verbonden. Daarnaast dient men ook rekening te houden met het tijdsverloop tussen het
formuleren van de verklaring en het moment waarop de tegenpartij finaal zijn instemming
manifesteert. Wanneer de verklaring geuit wordt ten aanzien van een partij die zelf beter
geplaatst is om de waarheid ervan te beoordelen, wijst dit eerder op een representation.
Belangrijk is ook of een verklaring later in een meer formeel geschrift wordt hernomen.1243
193. De derde weg: collateral contract? – De tweedeling tussen representations en terms
werd in het Anglo-Amerikaanse contractenrecht als te simplistisch ervaren. Soms lijkt het
immers meer aangewezen een bepaalde verklaring wel degelijk als belofte te beschouwen,
zonder haar echter als term in het contract in te passen. Die inpassing kan inderdaad moeilijk
liggen, omdat de belofte duidelijk het contract vooraf gaat, erbuiten staat of zelfs tegenstrijdig
is met overige contractuele clausules. Soms is het in dergelijke gevallen niettemin mogelijk de
belofte op te vatten als een deel van een afzonderlijk contract, parallel aan de
1241
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hoofdovereenkomst. Men spreekt dan van een collateral contract of vaker nog van een
collateral warranty. De consideration voor het collateral contract zoekt men in het later
sluiten van het hoofdcontract. 1244
De verklaring voor het bestaan van de figuur ligt in de onmogelijkheid om schadevergoeding
te bekomen voor non-fraudulent misrepresentation alvorens de Misrepresentation Act 1967
daar verandering in bracht door de gekende driedeling in te voeren. Ofschoon zij daar strikt
genomen niet de mogelijkheid toe hadden, trachtte men in die tijd met enige creativiteit
schadeclaims hard te maken. Waar een verklaring normalerwijze beschouwd wordt als een
term op grond van de gedachte dat het de bedoeling was de waarheid ervan te garanderen,
behelst de collateral warranty de impliciete belofte van de partij van wie de verklaring
uitging dat hij bij het formuleren van zijn verklaring de nodige zorgvuldigheid aan de dag
legde.1245
Aanvankelijk meende het House of Lords het collateral contract als een eerder uitzonderlijk
fenomeen te moeten beschouwen en waarschuwde het de lagere rechters op dat vlak geen
voortvarendheid aan de dag te leggen. Zo overwoog LORD MOULTON in Heilbut, Symons &
Co. v. Buckleton:
“[S]uch collateral contracts, the sole effect of which is to vary or add to the terms of the principal
contract, are therefore viewed with suspicion by the law. […] Not only the terms of such contract, but
the existence of an animus contrahendi on the part of all the parties to them must be stricktly
shown.”1246

Later promootte LORD DENNING echter de ruimere toepassing van het collateral contract,
gelet op de gewijzigde omstandigheden. Immers, zo overwoog hij met betrekking tot Heilbut:
“much of what was said in that case is entirely out of date.”1247 Hoewel ook de
misrepresentation een uitbreiding kende, heeft het collateral contract sindsdien inderdaad
alleen maar aan belang gewonnen, zodat de hoven en rechtbanken tegenwoordig veel
makkelijker bereid zijn bepaalde verklaringen als collateral warranties te kwalificeren. Op
twee vlakken blijkt dit bijzonder nuttig te zijn. In de eerste plaats kan het aangewezen zijn een
bepaalde belofte op die manier uit het hoofdcontract te isoleren, aangezien dat een
exoneratieclausule bevat en zodoende aan de eiser geen rechtsbescherming kan bieden.1248
Daarnaast staat het collateral contract ook toe een derde te betrekken bij de hoofdverhouding,
zonder dat die daarvan strikt genomen deel uitmaakt. Het gaat dan meestal om deskundigen
die met hun oordeelsvorming wel een belangrijke invloed hadden op de totstandkoming van
de koopovereenkomst, hoewel zij in dat proces louter een intermediaire rol speelden.1249
Zodoende behoeft het geen betoog dat de figuur in het derde deel van dit proefschrift meer
uitgebreid aan bod komt, vermits daar de focus zal liggen op de rechtspositie en
aansprakelijkheid van het veilinghuis en de certificerende expert.1250
1244

1245

1246
1247
1248
1249

1250

J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 709-710; A. G. GUEST, Benjamin's sale of
goods, o.c., 513; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 207; G. SAMUEL en J. RINKES, Law of Obligations
and Legal Remedies, 1996, o.c., 236-237.
J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 207, G. SAMUEL en J. RINKES, Law of Obligations and Legal
Remedies, 1996, o.c., 237.
Heilbut, Symons & Co. v. Buckleton [1913] A.C. 30, p. 47.
Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 1 Q.B. 801, p. 817.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 514-515.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 515; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 711.
Infra, nr. 591 en 634.
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194. Over conditions, warranties en intermediate terms in het Engelse kooprecht – Niet
alleen de opdeling tussen representations en terms is kenmerkend voor het Engelse
contractenrecht, even belangrijk is het onderscheid tussen conditions en warranties. Deze
begrippen hebben gemeen dat ze beide terms zijn. Ze verschillen echter van elkaar op grond
van het relatieve belang dat er in het licht van het gehele contract aan wordt toegedicht. Het
onderscheid tussen beide is bepalend voor de sanctiemogelijkheden die de schending van de
contractsclausule met zich kan meebrengen.1251
Conditions zijn erg belangrijke clausules waarvan men meent dat ze raken aan de kern van het
contract. Ingeval de contractbreuk één van de conditions betreft, dan heeft de eiser de keuze
de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar te bevestigen, steeds in aanvulling op de
schadevergoeding waarop hij in elk geval aanspraak kan maken.1252
Warranties zijn de minder belangrijke clausules waarvan men stelt dat ze niet aan de kern van
het contract raken. Betreft de contractbreuk dergelijke warranty, dan bestaat het verhaal
uitsluitend in een schadeclaim, zonder het slachtoffer ook de mogelijkheid te geven het
contract te beëindigen.1253
De dichotomie tussen conditions en warranties bleek echter onvoldoende geraffineerd. Sinds
de zaak Hong Kong Fir Shipping v. Co. Ltd. v. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.1254 ziet men
tussen de conditions en de warranties nog plaats voor een derde, intermediaire categorie, de
intermediate of innominate terms. Onder deze hoofding brengt men de clausules samen die in
bepaalde gevallen de eiser de mogelijkheid geven de overeenkomst te beëindigen, in
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J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 716; G. TREITEL, The law of contract,
2003, o.c., 788; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 233.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 716 en 718; G. TREITEL, The law of
contract, 2003, o.c., 788; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 196;
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 523; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 234; G. SAMUEL
en J. RINKES, Law of Obligations and Legal Remedies, 1996, o.c., 251-252; E. A. FARNSWORTH, "Comparative
Contract Law", in M. REIMANN en R. ZIMMERMANN (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford,
University Press, 2006, (899) 924.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 716 en 722; G. TREITEL, The law of
contract, 2003, o.c., 788 en 790; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c.,
196; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 521; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 241; G.
SAMUEL en J. RINKES, Law of Obligations and Legal Remedies, 1996, o.c., 253; E. A. FARNSWORTH, "Comparative
Contract Law", l.c., 924; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative law, 1998, o.c., 505.
De Sale of Goods Act 1979 vat het onderscheid goed samen in sectie 61: “'warranty' (as regards England and Wales and
Northern Ireland) means an agreement with reference to goods which are the subject of a contract of sale, but collateral to
the main purpose of such contract, the breach of which gives rise to a claim for damages, but not to a right to reject the
goods and treat the contract as repudiated.”
Over het onderscheid tussen conditions en warranties, zie de overwegingen van LORD DENNING in Oscar Chess Ltd. v.
Williams: “In saying that he must prove a warranty, I use the word "warranty" in its ordinary English meaning to denote a
binding promise. Everyone knows what a man means when he says "I guarantee it" or "I warrant it" or "I give you my
word on it." He means that he binds himself to it. That is the meaning it has borne in English law for 300 years from the
leading case of Chandelor v. Lopus onwards. During the last 50 years, however, some lawyers have come to use the word
"warranty" in another sense. They use it to denote a subsidiary term in a contract as distinct from a vital term which they
call a "condition." In so doing they depart from the ordinary meaning, not only of the word "warranty" but also of the
word "condition." There is no harm in their doing this, so long as they confine this technical use to its proper sphere,
namely to distinguish between a vital term, the breach of which gives the right to treat the contract as at an end, and a
subsidiary term which does not.” (Oscar Chess Ltd. v. Williams [1957] 1 W.L.R. 370, p. 374).
Hong Kong Fir Shipping v. Co. Ltd. v. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. [1962] 2 Q.B. 26.
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aanvulling op de verschuldigde schadevergoeding. De beëindigingsmogelijkheid zal in
concreto afhankelijk zijn van de ernst van de contractbreuk en de gevolgen ervan.1255
195. Breach of warranty/condition: verhaalsmogelijkheden voor de Engelse koper –. In
het kader van de remedies past het dan ook te verwijzen naar de Sale of Goods Act 1979, die
voor het gehele Verenigd Koninkrijk het geldende kooprecht consolideert. De wet van 6
december 1979 trad op 1 januari 1980 in werking en verving de gelijknamige wet van
1893.1256 Het toepassingsgebied van de Sale of Goods Act 1979 is bijzonder ruim. Sectie 2 (1)
definieert de verkoop immers als “a contract by which the seller transfers or agrees to
transfer the property in goods to the buyer for a money consideration, called the price.” Niets
belet als zodanig de Sale of Goods Act 1979 op de verhandeling van kunst- en
verzamelvoorwerpen toe te passen. Een kunstvoorwerpen beantwoordt immers aan de
goederendefinitie van de wet van 1979, zodat de verhandeling ervan binnen het
toepassingsgebied van de Sale of Goods Act 1979 dient te gebeuren. Zoals de meeste landen
kent Engeland geen gespecialiseerde wetgeving die de privaatrechtelijke aspecten van de
handel in kunstvoorwerpen regelt. Het Engelse privaatrecht onderscheidt kunst niet van
andere, doordeweekse roerende goederen.1257 De definitie van het goederenbegrip in sectie 61
van de Sale of Goods Act 1979 is immers erg omvattend:
“'goods' includes all personal chattels other than things in action and money, and in Scotland all
corporeal moveables except money; and in particular 'goods' includes emblements, industrial growing
crops, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or
under the contract of sale; and includes an undivided share in goods”

Goods in de zin van de wet van 1979 zijn alle zichtbare, tastbare, en roerende zaken waarvan
men daadwerkelijk fysiek bezit kan nemen. De personal chattels is datgene wat aan eigendom
overblijft na abstractie van de “real chattels” of onroerende goederen.1258 Niet alle personal
chattels zijn goederen. Geld en ontastbare goederen (things in action) ressorteren niet onder
de goederendefinitie van de Sale of Goods Act 1979.
Sectie 11 (3) van de Sale of Goods Act 1979 somt de verhaalsmiddelen van de partijen op bij
een gebeurlijke breach of contractual term.
“Whether a stipulation in a contract of sale is a condition, the breach of which may give rise to a right
to treat the contract as repudiated, or a warranty, the breach of which may give rise to a claim for
damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated, depends in each
case on the construction of the contract; and a stipulation may be a condition, though called a warranty
in the contract.”

196. Hoe conditions van warranties onderscheiden? – Gelet op het verschil in
sanctiemogelijkheden behoeft het geen betoog dat het van cruciaal belang is duidelijk uit te
1255

1256
1257

1258

J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 716 en 723 et seq.; G. TREITEL, The law of
contract, 2003, o.c., 795; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 196197; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 528 et seq.; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 234 en
241 et seq.; G. SAMUEL en J. RINKES, Law of Obligations and Legal Remedies, 1996, o.c., 254.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 3; M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 1.
N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of works of art under English domestic law",
l.c., 20; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 268-269.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 68; M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 21-22.
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maken welke clausules conditions zijn en welke als warranty door het leven gaan. Duidelijke
richtlijnen bestaan daarvoor echter niet, zodat de oplossing van dat vraagstuk eigenlijk steeds
een gedegen contractsinterpretatie vraagt, wat overigens uit de voormelde sectie 11, 3) van de
Sale of Goods Act 1979 (SGA) zo-even al uitdrukkelijk mocht blijken.
In het verleden hield de rechtspraak voor dat men zich bij de kwalificatie van een concrete
clausule als condition of warranty louter diende te beroepen op het relatieve belang van de
clausule in de context van het gehele contract op het ogenblik dat de partijen dit aangingen,
zonder daarbij de ernst van de gevolgen van de contractbreuk in ogenschouw te nemen.
Vandaag is het nog steeds het uitgangspunt, dat wanneer de partijen een bepaalde clausule
uitdrukkelijk als condition of warranty bestempelden, de effectieve gevolgen van de
contractbreuk niet in aanmerking moeten worden genomen om een warranty alsnog de
waarde van een condition te geven. De indeling berust immers vóór alles op de wil van de
partijen. Als die de clausule evenwel niet uitdrukkelijk “condition” of “warranty” doopten,
lijkt het echter weinig waarschijnlijk dat de rechter een bepaalde clausule als warranty of
conditions zou kwalificeren zonder eerst de gevolgen van de contractbreuk te beschouwen,
zoals de intermediate terms-doctrine dat wil.1259
197. Express warranties in het Amerikaanse kooprecht? – Wat betreft de indeling tussen
conditions en warranties stelt men evenwel vast dat het Amerikaanse contractenrecht niet op
dezelfde golflengte zit met het Engelse systeem. Het onderscheid is het Amerikaanse
contractenrecht onbekend, zodat de focus in de Verenigde Staten veel sterker ligt op de
impact en de ernst van de contractbreuk, in plaats van op het gewicht van de clausule in het
contract of de benaming die de partijen eraan gaven.1260 Dat verklaart waarom men in het
Amerikaanse recht gemeenzaam spreekt van warranties, waarbij de term duidt op elke
contractuele belofte. “A warranty is a promise that something in the furtherance of a contract
is guaranteed by one of the contracting parties.”1261
De Uniform Commercial Code is Amerika’s belangrijkste set commerciële wetgeving. Het is
een codificatie van het handelsrecht die in artikel 2 het Amerikaanse kooprecht in verregaande
mate van een uniforme regeling voorziet. Het tweede artikel (i.e. het boekdeel dat gewijd is
aan de verkoop van goederen) is in alle Amerikaanse staten en het District of Columbia van
kracht, met uitzondering van Louisiana.1262
De verhandeling van kunstvoorwerpen en antiquiteiten ressorteert onder het
toepassingsgebied van de Uniform Commercial Code. Artikel 2 heeft immers integraal
betrekking op alle verkoopstransacties van goederen zoals gedefinieerd in § 2-103, (k) UCC.
“Goods" means all things that are movable at the time of identification to a contract for
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J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 241; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 791.
E. A. FARNSWORTH, "Comparative Contract Law", l.c., 924; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to
comparative law, 1998, o.c., 506-507. Wanneer de Amerikaanse rechtsleer over “conditions” spreekt, dan refereert men
aan conditions precedent, conditions subsequent en resolutive conditions, die in het Frans-Belgische rechtsdenken als
opschortende en ontbindende voorwaarden bekend staan. Het is niet de bedoeling van dit proefschrift daarop nader in te
gaan.
B. A. GARNER, Black's Law Dictionary, St. Paul, West Group, 2004, 1618.
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, in Hornbook Series, St. Paul, West Group, 2000, 1.
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sale.”1263 Het lijdt bijgevolg geen twijfel dat het geïntegreerd wettelijk kader dat de UCC voor
het Amerikaanse kooprecht creëerde, evenzeer van toepassing is op de verhandeling van
unieke goederen zoals kunst- en verzamelvoorwerpen als op meer alledaagse
consumptiegoederen. De toonaangevende doctrine op het vlak van de verhandeling van
kunstvoorwerpen is dan ook unaniem die mening toegedaan.1264 De rechtspraak sloot zich
daarbij uitdrukkelijk aan. Dat kwam het duidelijkst tot uiting in Balog v. Center Art GalleryHawaii, Inc.
Tijdens hun vakantie in Hawaï bezocht het echtpaar Balog, kunstliefhebbers en privé-verzamelaars uit
Washington, de Center Art Gallery. Het intensief telefonisch contact dat daarop volgde, mondde finaal
uit in de aankoop van aantal werken van Salvador Dalí Domenech (1904-1989), gespreid over een
periode van vier jaar. De Center Art Gallery had steevast voorgehouden dat het om originele en
exclusieve werken van Dalì ging. Als bewijs daarvan bezorgde de galerie de Balogs na de verkoop
steeds een authenticiteitscertificaat. Bovendien moest een schattingsrapport telkens aantonen dat de
markt van de Dalí-litho’s in de lift zat, zodat de investering bleek te renderen. Uiteindelijk spendeerden
de Balogs een slordige $ 36.000 aan wat de verkoper exclusieve werken van het Surrealistische genie
noemde. In 1988 ging de bal echter aan het rollen toen de Center Art Gallery de nationale pers haalde
voor vermeende oplichterspraktijken. Toen de Balogs ontdekten dat de aangekochte werken
vervalsingen waren, stelden ze begin 1989 een vordering in tegen de Center Art Gallery op grond van de
warranty-regeling in de Uniform Commercial Code.1265

Over de toepasbaarheid van de Uniform Commercial Code laat JUDGE PENCE geen twijfel
bestaan. Hij overweegt immers:
“The Uniform Commercial Code embodies an integrated framework for the regulation of the sale of
goods. Under the definitions provided in Article 2 of the Code, paintings, prints and sculpture such as
those purchased by the plaintiffs in this case would fall within the Code's definition of goods. U.C.C. 2105. Hawaii Rev.Stat. § 490:1-101 et seq. is the State of Hawaii's version of the Uniform Commercial
Code. Haw.Rev.Stat. § 490:2-105(1) defines “goods” as: ‘all things (including specially manufactured
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§ 2-103, (k) UCC: “(k) “"Goods" means all things that are movable at the time of identification to a contract for sale. The
term includes future goods, specially manufactured goods, the unborn young of animals, growing crops, and other
identified things attached to realty as described in Section 2-107. The term does not include information, the money in
which the price is to be paid, investment securities under Article 8, the subject matter of foreign exchange transactions, or
choses in action.” – Meer over het ruime toepassingsgebied, zie: J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial
Code, o.c., 64-65.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 76-77; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 71; P.
GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 511; S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 836-837;
L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1002; W. W. STUART, "Authenticity of
authorship and the auction market", Me. L. Rev. 2002, (71) 75 et seq.; S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York
Legislation on Sales of Fine Art Multiples", Colum. J. L. & Arts 1982-83, (261) 274; KINCAID R. M. JR., "The uniform
commercial code warranty provisions and the theory of strict liability in tort as solutions to art counterfeiting in painting: a
critical analysis", St. Louis U. L. J. 1975-76, (531) 537; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 331 et seq.; R. JAUREGUI,
"Rembrandt Portraits: Economic Negligence in Art Attribution", l.c., 1979; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D.
BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 4-6; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-65 et seq.; P.
O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 269-270; X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud and
forgery", Wm. & Mary L. Rev. 1972-73, (409) 414.
Balog v. Center Art Gallery-Hawaii, Inc., 745 F. Supp. 1556 (D. Hawaii 1990).
Meer over dit geschil, zie: R. M. JARVIS, R. C. LIND, en M. E. PHELAN, Art and Museum Law, Durham, Carolina
Academic Press, 2002, 350-367; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 76-77; K. B.
SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c., 444; M. J. CLARK, "The perfect fake", l.c., 20-23; R. JAUREGUI,
"Rembrandt Portraits: Economic Negligence in Art Attribution", l.c., 1983; S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of
Artwork", l.c., 837; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-76 – K-97; S. BENNETT, "Fine Art
Actions and the Law: A Reassessment in the Aftermath of Cristallina", Colum. J.L. & Arts 1992, (257) 278-279; E.
WILLIAMS, "Liability for Sale of Forged Antique or Work of Art", l.c., § 14.
Meer algemeen over de onvoorstelbare problemen met Dali-prints, zie: A. ELSEN en J. H. MERRYMAN, Law, Ethics
and the Visual Arts, 2002, o.c., 926-935. (Infra, nr. 375).
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goods) which are movable at the time of identification to the contract for sale other than the money in
which the price is to be paid, investment securities ... and things in action....’ ”1266

De toepasbaarheid van de Uniform Commercial Code heeft belangrijke gevolgen. De
wetgever tekende langs die weg voor de koper een omvattende bescherming uit. Zo voorziet §
2-313 UCC in een regeling voor de express warranties. Deze bepaling geeft aan in drie
typesituaties tot het bestaan van een express warranty te besluiten.1267 In de eerste plaats moet
men tot het bestaan van een express warranty besluiten wanneer de verkoper een
uitdrukkelijke feitenverklaring uit of belofte doet in verband met de verkochte goederen.
Daarnaast geeft § 2-313, (1) UCC aan elke beschrijving van de goederen die de basis uitmaakt
van de overeenkomst, te beschouwen als een express warranty die verzekert dat de
verhandelde goederen daadwerkelijk overeenstemmen met de beschrijving. Tot slot brengt
ook elk staal of model dat als basis voor de overeenkomst diende, de uitdrukkelijke garantie
met zich mee dat de geleverde goederen met het staal of het model zullen
overeenstemmen.1268
“Express warranties by affirmation, promise, description, sample. – (1) Express warranties by the seller
are created as follows:
(a) Any affirmation of fact or promise made by the seller to the buyer which relates to the goods and
becomes part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to
the affirmation or promise.
(b) Any description of the goods which is made part of the basis of the bargain creates an express
warranty that the goods shall conform to the description.
(c) Any sample or model which is made part of the basis of the bargain creates an express warranty that
the whole of the goods shall conform to the sample or model.”1269

Deze laatste vorm heeft voor de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel weinig of geen
relevantie, de eerste twee echter des te meer. De warranty-regeling raakt immers aan de kern
van het authenticiteitsbegrip, vermits zij haar grondslag heeft in de kernbeschrijving van het
verhandelde goed.1270 Authenticiteitsgeschillen ontstaan immers precies wanneer
kunstvoorwerpen verkocht worden onder een onjuiste beschrijving, waardoor de werken niet
zijn wat ze voorhouden te zijn.1271 Dergelijke warranties hoeven niet per definitie in de
koopovereenkomst zelf besloten te liggen, maar kunnen ook de vorm aannemen van een
catalogusbeschrijving of besloten liggen in een advertentie, een brochure of de factuur bij de
koopovereenkomst.1272 Daarbij is het geenszins vereist dat de verkoper daadwerkelijk formeel
verklaart de authenticiteit te garanderen. Sterker nog, express warranties kunnen perfect uit
1266
1267
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1269
1270
1271
1272
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mondelinge verklaringen voortvloeien en ontstaan daarenboven onafhankelijk van de wil van
de verkoper.1273
De aansprakelijkheid voor breach of warranty is bovendien foutonafhankelijk. De eiser dient
louter het bestaan van de warranty aan te tonen en te bewijzen dat hij schade leed doordat de
geleverde goederen daaraan niet beantwoordden.1274 Bijgevolg kan de verkoper zijn
aansprakelijkheid niet ontlopen door aan te voeren zorgvuldig te hebben gehandeld, wat de
bescherming, zowel ten aanzien van leken als professionele verkopers, aanzienlijk maakt.
Op basis van § 2-313, (1), (a) UCC zou dus elke toeschrijving van het verhandelde kunstwerk
(en de authenticiteit daarvan) een warranty uitmaken, zodra de verkoper ze als een feit
bevestigt of daarover een belofte doet. Dat zou evenzeer gelden voor de expertiserapporten
waaraan de verkoper refereert.1275 De bescherming van § 2-313, (1), (b) UCC gaat nog een
stuk verder door elke loutere beschrijving van de goederen die de basis uitmaakte van de
overeenkomst, als een warranty te beschouwen. Dat mag ook blijken uit Francis C. Weber v.
Ian Peck.
Francis Weber kwam met Peck overeen hem € 388.500,- te betalen, in ruil voor een olieverfschilderij
van Jacob van Ruisdael (1628-1682). Weber zou het werk vervolgens trachten te verhandelen en,
bovenop de geldprijs die hij hem al betaalde, ook nog vijf procent van de verkoopsopbrengst aan Peck
overmaken. In het contract beloofde Peck Weber daarvoor authenticiteitscertificaten ter beschikking te
stellen. De factuur die door beide partijen ondertekend werd, benadrukte dat het werk authentiek was en
dus overeenstemde met de voormelde beschrijving ervan. Die luidde als volgt: “Artist: Jacob Van
Ruisdael (1628-1682); Description: Painting entitled “A wooded river landscape with a waterfall, and
travellers on a bridge” signed, being an oil on canvas; stretcher size 26″ x 21″; Condition: Excellent;
Provenance: see Attached exhibit A.” In april 1996 stapten Weber en Peck naar Sotheby’s, dat het
schilderij een maand later bij opbod zou verkopen. Een tiental dagen voor de veiling ontdekte Sotheby’s
dat het werk eerder al eens verhandeld was, zij het als een werk louter “toegeschreven aan Ruisdael”.
Bijgevolg nam de auctioneer het werk zo op in de catalogus. De veiling op 16 mei verliep echter niet
bepaald gunstig. Daarop vorderde Weber de ontbinding van de koopovereenkomst en een
schadevergoeding op grond van breach of warranty.1276

De District Court maakt toepassing van § 2-313 (1), (b) UCC en overweegt:
“Section 2-313 of the New York Uniform Commercial Code provides that “[a]ny description of the
goods which is made part of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to
the description. […] It is apparent from the plain language of the bill of sale that it warrants the
painting's provenance. The bill of sale states that the seller warrants the painting as described. The
applicable description includes a reference to the painting's provenance which was attached to the bill
of sale. […] In addition, Sotheby's added that the painting had previously sold as “attributed to
Ruisdael,” a lesser degree of certainty than an authenticated work. Defendant, therefore, breached his
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warranty of the provenance's accuracy. Plaintiff's motion for summary judgment as to liability on this
claim is, therefore, granted.”1277

Hoewel de bescherming van de warranty-regeling van § 2-313 UCC er veelbelovend uitziet,
loopt de toepassing ervan op de authenticiteitsproblematiek niet van een leien dakje.
i) Een eerste moeilijkheid is de vraag naar de precieze betekenis van de enigmatisch
zinsnede “part of the basis of the bargain”, die een van de centrale componenten van de
regeling uitmaakt. Om als een express warranty te worden beschouwd, vereist § 2-313
UCC inderdaad dat de beschrijving van de goederen, het model of het staal en de
feitenverklaringen van de verkoper “de basis vormden voor de totstandkoming van de
overeenkomst”. De uitdrukking kreeg evenwel geen verklaring in de Uniform Commercial
Code. Bij gebrek aan enige definitie gaat de rechtsleer ervan uit dat de rechter dient te
onderzoeken of de koper daadwerkelijk heeft vertrouwd op de beschrijving of de
verklaring van de verkoper. Op die manier hanteert men toch het voor de hand liggende
reliance-vereiste1278 dat in de Uniform Sales Act, de voorloper van artikel 2 UCC, de norm
uitmaakte. Sectie 12 van de Uniform Sales Act luidde immers:
“Any affirmation of fact or any promise by the seller relating to the goods is an express warranty if the
natural tendency of such affirmation or promise is to induce the buyer to purchase the goods relying
thereon.”1279

Het vervelende is evenwel dat de UCC leek te willen breken met het reliance-vereiste.1280
Comment 3 bij § 2-313 UCC stelt immers:
“In actual practice affirmations of fact, made by the seller about the goods during a bargain are
regarded as part of the description of those goods; hence no particular reliance on such statements
need to be shown in order to weave them into the fabric of the agreement.”1281

Tot op heden bestaat er bijgevolg onduidelijkheid over de precieze invulling van de “basis
of the bargain”-test. In elk geval schijnt de rechtsleer ervan uit te gaan dat de verklaring of
beschrijving die de verkoper gaf, enige invloed had op de totstandkoming van de
koopovereenkomst.1282 In die zin begrijpen wij het “basis of the bargain”-vereiste dan ook
als een versoepelde, geïnverteerde reliance-test, zoals ook WHITE en SUMMERS deze
interpreteren. Elke uitdrukkelijke bevestiging, beschrijving of belofte van de verkoper
wordt vermoed de basis van de overeenkomst uit te maken, tenzij de verkoper erin slaagt
te bewijzen dat de koper daarop geenszins vertrouwde.1283 Niettemin komt uit de
rechtspraak nog steeds het belang van het reliance-vereiste naar voor. Zo overwoog JUDGE
PENCE in de Dalí-zaak:
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“The foundation of every express warranty provision is the core description. See U.C.C. § 2-313,
Comments 1 and 4. “A 1990 Toyota,” “a pair of shoes,” or “a Monet” are all examples of core
descriptions. The core description, at base, provides a reference point for the level of performance to
which the seller's performance must conform. And, because it is assumed under the Code that the object
of every sale regulated by the Code is describable, the core description is non-disclaimable by a seller,
being the basic foundation upon which every sales contract is made. […] However, the coverage of the
express warranty is limited to the extent that statements used by the seller in describing his products
become the “basis of the bargain.” This court notes the possibility of disagreement about whether the
requirement that statements become part of the basis of the bargain eliminates the reliance requirement
which was part of pre-Code law, […] However, this court finds Comment 1 to § 2-313 to be the most
applicable authority to the set of facts presented by the instant case, holding that express warranties
“rest on the ‘dickered’ aspects of the individual bargain' ”. While this court concedes that sophisticated
buyers, such as museums and major collectors, who have relatively equal access to information and an
equal bargaining position with the sellers of art work might be unable to establish the necessary
reliance on the seller's representations to claim protection under an express warranty, such is not the
case with the plaintiffs in the case before the court. The plaintiffs, for all intents and purposes, relied
solely on the representations of the defendants in making their decision. Indeed, given the value of the
artwork involved, and the relative degree of sophistication of the two parties, the plaintiffs could do
little else. This court views the plaintiffs as having placed sufficient reliance on the defendants'
representations as to have established that those representations of genuineness formed part of the
“basis of the bargain.” Cf., U.C.C. § 2-313, Comment 8 (“all statements of the seller [become part of
the basis of the bargain] unless good reason is shown to the contrary”). Using this definition, it is clear
that the defendants offered an express warranty to the plaintiffs, as that term is contemplated under
H.R.S. 490:2-313, that all pieces of art sold to them were Dali originals.”1284

In elk geval dienen de verklaringen uit te gaan van de verkoper. Dat geldt overigens ook
voor de communicatie van eventuele twijfels over de authenticiteit van het werk, op grond
waarvan men zou kunnen aanvoeren dat de koper voor zijn aankoop nooit vertrouwde op
de warranties geboden door de verkoper. Interessant wat betreft het reliance-vereiste in de
kunsthandel is David Rogath v. Werner E. R. Siebenmann.
In juli 1993 verkoopt Werner Siebenmann een schilderij aan David Rogath voor de prijs van $ 570.000.
In de factuur geeft de verkoper aan dat het om een zelfportret gaat van de Ierse kunstenaar Francis
Bacon (1909-1992) en beschrijft hij de herkomst (provenance) van het werk. Bovendien garandeerde
Siebenmann de koper dat het schilderij authentiek was en dat hij geen weet had van enige controverse
daaromtrent. Zo verklaarde Siebenmann schriftelijk “[t]hat the Seller is the sole and absolute owner of
the painting and has full right and authority to sell and transfer same; having acquired title as
described in a copy of the Statement of Provenance signed by Seller annexed hereto and incorporated
herein; that the Seller has no knowledge of any challenge to Seller's title and authenticity of the
Painting; ... that the painting is an authentic original oil painting by the renowned artist, Francis
Bacon.” Drie maand later deden zich echter al problemen voor. Rogath had op dat moment het schilderij
al voor $ 950.000 aan de New Yorkse Acquavella Galleries verkocht. Zij verzochten Rogath de
koopovereenkomst te vernietigen en de prijs terug te betalen, vermits er ernstige twijfels bleken te
bestaan over de authenticiteit van het werk. Rogath nam het werk terug en dagvaardde daarop zijn
verkoper Siebenmann op grond van breach of warranty en fraud.1285

In eerste aanleg beslechtte de District Court de zaak in het voordeel van Rogath, daar
JUDGE BATTS van mening was de verkoper niet ernstig kon beweren op het ogenblik van
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de verkoop aan Rogath geen weet te hebben van enige onzekerheid over de authenticiteit
van het zelfportret. De verkoper wist immers dat de Londense Marlborough Gallery het
werk weigerde te kopen, precies omdat ze vreesde met een inauthentiek schilderij aan te
kopen. Eerder stelden diverse specialisten de authenticiteit ervan al in vraag.1286 De
District Court besluit dan ook:
“The undisputed evidence before the Court leaves no doubt that Defendant was aware of challenges to
the authenticity of the Painting. […] The comments or questions made by Marlborough and Sylvester
put in dispute the authenticity of the Painting, in that they questioned aspects of the Painting that made
it less likely that it was actually painted by Francis Bacon. Accordingly, the Court finds Defendant
breached the warranty contained in the Bill of Sale warranting that Defendant had no knowledge of any
challenges to the authenticity of the Painting.”1287

In hoger beroep nam de zaak een interessante wending, vermits Siebenmann zijn verweer
over een andere boeg gooide. Hij betoogde dat Rogath reeds voor de koop over te veel
informatie beschikte die met de garanties van de verkoper in strijd was, waardoor een
beroep op een breach of warranty naderhand onmogelijk werd. De koper had op die
manier als het ware afstand gedaan van de warranty. De koper kon immers niet meer
ernstig volhouden voor de aankoop te hebben vertrouwd op de geboden warranty. Het Hof
van Beroep overwoog evenwel:
“Because the Bill of Sale was a contract for the sale of goods, Rogath's breach of warranty claims are
governed by Article Two of the Uniform Commercial Code (“UCC”). […] Section 2-313 of the UCC
provides that “[a]ny description of the goods which is made part of the basis of the bargain creates an
express warranty that the goods shall conform to the description.” […] Whether the “basis of the
bargain” requirement implies that the buyer must rely on the seller's statements to recover and what the
nature of that reliance requirement is are unsettled questions. […] Some courts reasoned that the buyer
must have relied upon the accuracy of the seller's affirmations or promises in order to recover. […]
Other courts paid lip service to a “reliance” requirement, but found that the requirement was met if the
buyer relied on the seller's promise as part of “the basis of the bargain” in entering into the contract;
the buyer need not show that he relied on the truthfulness of the warranties. […] Finally, some courts
reasoned that there is a “reliance” requirement only when there is a dispute as to whether a warranty
was in fact given by the seller. These courts concluded that no reliance of any kind is required “where
the existence of an express warranty in a contract is conceded by both parties.” […] In these cases, the
buyer need establish only a breach of the warranty. In 1990 New York's Court of Appeals dispelled
much of the confusion when it squarely adopted the “basis of the bargain” description of the reliance
required to recover for breach of an express warranty. In CBS Inc. v. Ziff-Davis Publishing Co. […] the
court […] reasoned that “[t]he critical question is not whether the buyer believed in the truth of the
warranted information ... but whether [he] believed [he] was purchasing the [seller's] promise [as to its
truth].” […]
In 1992, in a case also involving the sale of a business, we followed the New York Court of Appeals and
delineated fine factual distinctions in the law of warranties: a court must evaluate both the extent and
the source of the buyer's knowledge about the truth of what the seller is warranting. “Where a buyer
closes on a contract in the full knowledge and acceptance of facts disclosed by the seller which would
constitute a breach of warranty under the terms of the contract, the buyer should be foreclosed from
later asserting the breach. In that situation, unless the buyer expressly preserves his rights under the
warranties ..., we think the buyer has waived the breach.” […] On the other hand, if the seller is not the
source of the buyer's knowledge, e.g., if it is merely “common knowledge” that the facts warranted are
false, or the buyer has been informed of the falsity of the facts by some third party, the buyer may
prevail in his claim for breach of warranty. In these cases, it is not unrealistic to assume that the buyer
purchased the seller's warranty “as insurance against any future claims,” and that is why he insisted on
the inclusion of the warranties in the bill of sale. […] In short, where the seller discloses up front the
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inaccuracy of certain of his warranties, it cannot be said that the buyer-absent the express preservation
of his rights-believed he was purchasing the seller's promise as to the truth of the warranties.
Accordingly, what the buyer knew and, most importantly, whether he got that knowledge from the seller
are the critical questions.”1288

Vervolgens onderzoekt het Hof van Beroep wat Siebenmann voor de verkoop aan Rogath
vertelde. Het Hof komt tot het besluit dat Siebenmann had verwezen naar de problemen
met de Marlborough Gallery, waardoor het arrest (naar onze mening al te makkelijk) in
zijn voordeel uitvalt:
“As Rogath emphasizes, Siebenmann nowhere specifically alleges that he informed Rogath of his doubts
about the authenticity and provenance of the Painting. He merely alluded to the “controversy” or
“problems” with the Marlborough Gallery. Still, Siebenmann's testimony, however ambiguous, may
justify the inference that Rogath knew more than he now claims to have known when he entered into the
Bill of Sale. At the very least, there is indisputable ambiguity in the affidavits about the pivotal
exchange between Rogath and Siebenmann. We are satisfied that genuine issues of fact persist. In this
posture, we must draw all reasonable inferences in Siebenmann's favor. […] Accordingly, as regards
the Marlborough challenge, summary judgment on Rogath's claims for breach of the warranties of
provenance and no challenges to authenticity is inappropriate.”1289

David Rogath v. Werner E. R. Siebenmann benadrukte het belang van het reliance-vereiste
door een belangrijk inzicht scherp te stellen. Wanneer de koper op het ogenblik van het
sluiten van de overeenkomst zelf weet dat het onjuist is wat de verkoper in zijn warranty
voorhoudt, heeft dit niet noodzakelijkerwijze voor gevolg dat een vordering voor breach
of warranty door die kennis onmogelijk wordt. Als de koper die kennis niet van de
verkoper verkrijgt, maar zelf of via derden opdoet, kan hij zich blijven beroepen op de
warranty. Immers, “[i]n these cases, it is not unrealistic to assume that the buyer
purchased the seller's warranty “as insurance against any future claims,” and that is why
he insisted on the inclusion of the warranties in the bill of sale.”1290
ii) Naast het algemene interpretatieprobleem verbonden aan het reliance-vereiste ligt de
toepassing van de warranty-regeling in de kunsthandel nog om andere redenen moeilijk.
Zij hangen echter specifiek samen met de aard van de handel. Zo is het bij verklaringen en
beschrijvingen van kunstvoorwerpen lang niet altijd duidelijk hoe zij moeten worden
geïnterpreteerd.1291 Wat betekent het voor de koper dat een schilderij beschreven wordt als
“Rubens painting”? Garandeert de verkoper dat Rubens de schilder was van het geheel, of
volstaat het dat een deel door hem werd geschilderd, of volstaat zijn invloed? Is
studiowerk dat zijn handtekening draagt voldoende, of is het enige waarop de koper
aanspraak kan maken dat het werk in rubensiaanse stijl werd geschilderd? Vele
beschrijvingen uit de kunsthandel lijken te ambigu om zonder meer een rechtlijnige,
heldere warranty-politiek mogelijk te maken.
iii) Het grootste obstakel voor de toepassing van de UCC warranty-regeling op de handel in
kunst- en verzamelvoorwerpen ligt echter onmiskenbaar in de dichotomie van feit en
1288
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opinie. Zij vormt ook voor de Engelse kunsthandel een pijnpunt, aangezien zij de
grondslag vormt voor het meest krachtige verweermiddel van de verkoper, met name de
opinion-defence. In Balog v. Center Art Gallery-Hawaii, Inc. overwoog de District Court
immers:
“However, the fact that a warranty was offered does not end the matter, since § 2-313(2) provides that
“any affirmation merely of the value of the goods or a statement purporting to be merely the seller's
opinion or commendation of the goods does not create a warranty. […]The sale of artwork presents a
unique area for the application of these two statements, since a dealer's statement that a work is the
product of a particular artist can never be more than an educated guess or opinion (excluding, of
course, the possibility that the dealer was an eyewitness to the work's production.).”1292

B. OPINION-DEFENCE
198. Express terms en het probleem van de vrijblijvende opinie, intentie of salestalk –
Bij de analyse van de figuur van misrepresentation mocht al blijken dat bepaalde uitspraken
van de partijen niet (gemakkelijk) tot aansprakelijkheid kunnen leiden.1293 Sommige
verklaringen zijn uit hun aard immers niet verbindend. Zo kunnen in principe uitsluitend
statements of fact voor actionable representations doorgaan. Datzelfde geldt voor de
contractuele aansprakelijkheid. Zodoende vallen statements of intention en belief ook als basis
voor contractuele aansprakelijkheid uit de boot. Hetzelfde geldt voor wat we eerder al “mere
puffing” noemden: de commerciële verkoperspraatjes (salestalk) waarmee goederen met enige
zin voor overdrijving worden aangeprezen. Net zoals dergelijke verklaringen juridisch te licht
werden bevonden om aansprakelijkheid voor misrepresentation op te gronden, is dat om
dezelfde redenen al evenmin mogelijk op basis van een contractuele
aansprakelijkheidsvordering.1294 De verklaring daarvoor ligt wederom in het uitgangspunt van
het Anglo-Amerikaanse contractenrecht dat het contract beschouwt als een set van wederzijds
uitgewisselde beloftes. Bepaalde uitspraken zijn onvoldoende precies om daaruit dergelijke
belofte (en bijgevolg enige contractuele aansprakelijkheid) af te leiden.
199. Samenvattend overzicht – Wanneer het goed dat de koper kocht, niet beantwoordt
aan de verwachtingen, is zijn verhaal afhankelijk van wat hem precies werd voorgehouden. In
de eerste plaats dient men na te gaan of de productomschrijving van de verkoper deel van het
contract uitmaakt en dus als term kan worden beschouwd. Is dat het geval, dan dient men voor
Engeland, conform de Sale of Goods Act 1979, na te gaan of de omschrijving een condition
dan wel een warranty uitmaakt.
Het is daarentegen ook mogelijk dat de verklaring van de verkoper, ofschoon ze bedoeld was
om de koper te beïnvloeden, toch geen deel van het contract uitmaakt. Zodoende kan ze
slechts voor representation doorgaan.
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In beide gevallen is het echter cruciaal te bepalen of de verklaring van de verkoper überhaupt
voor enige aansprakelijkheidsclaim in aanmerking kan worden genomen. Indien de verkoper
immers louter een opinie of intentie verwoordde, zal dat niet het geval zijn. Dat is al evenmin
zo wanneer de gedupeerde koper zijn vordering tegen de salestalk van de bonafide verkoper
wenst te richten. Met dergelijke uitspraken heeft de verkoper zich immers niet menen te
verbinden. We herinneren er evenwel aan dat statements of opinion, uitgaand van een expert
of een persoon die voorhoudt over bijzondere kennis te beschikken, alsnog het voorwerp van
een vordering voor misrepresentation kunnen uitmaken, als de representor niet kan
aannemelijk maken als een zorgvuldig en eerlijk handelend expert de geuite opinie te zijn
toegedaan.1295
200. Authenticiteit: belofte of opinie? – Voorafgaande terminologische verduidelijkingen
geven aan dat de contractuele aansprakelijkheid van de verkoper voor de kwaliteit van de
geleverde goederen uiteindelijk integraal afhankelijk is van de interpretatie van wat hij
contractueel beloofde en van de kwalificatie daarvan als term (warranty/condition/innominate
term), representation, statement of opinion of mere puff. Cruciaal in dat verband is de
opmerking van GUEST die aangeeft dat de kwalificatie sterk afhangt van de handelsgebruiken
van de sector in kwestie.1296 Die gedachte herleidt de aansprakelijkheidsdiscussie voor de
kunsthandel tot de centrale vraag of de toeschrijving waaronder een kunstvoorwerp werd
verhandeld, daadwerkelijk een authenticiteitsgarantie of -belofte in zich draagt, dan wel
slechts op vrijblijvende wijze de mening van de verkoper uitdrukt.1297 Deze vraag diende zich
reeds aan in het kader van het onderzoek naar de figuur van misrepresentation. Zij is echter
niet minder belangrijk voor de beoordeling van een vordering op grond van breach of
condition/warranty. In die context vormde ze de inzet van enkele historische en legendarische
geschillen uit het Anglo-Amerikaanse contractenrecht.
Jendwine v. Slade is wellicht de oudste Engelse zaak die betrekking heeft op de tegenstelling
tussen feit en opinie. Hoewel zij dateert uit 1797 dient zij tot op heden als inspiratiebron voor
de verkopers van inauthentieke kunstwerken die zich geconfronteerd zien met een vordering
voor breach of warranty van een misnoegde koper. Dat is niet alleen in Engeland zo. Ook in
het Amerikaanse contractenrecht bekleden deze historisch Engelse cases over de verhandeling
van kunstwerken een bijzondere positie.1298
Het geschil was het gevolg van de verhandeling van een schilderij van de Franse Barokmeester Claude
Gellée, beter bekend als Claude Le Lorrain (ca. 1600-1682), en van David Teniers (1582-1649).
Jendwine kocht het op een veiling. Toen men er naderhand echter vanuit ging dat Jendwine slechts
kopieën had gekocht, diende de rechter zich uit te spreken over de vraag of de catalogusbeschrijving van
de werken een warranty uitmaakte.1299
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1297
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LORD KENYON wees de vordering van de koper af op basis van volgende overweging:
“It was impossible to make this the case of a warranty; the pictures were the work of artists some
centuries back, and there being no way of tracing the picture itself, it could only be a matter of opinion
whether the picture in question was the work of the artist whose name it bore, or not. What then does
the catalogue import? That, in the opinion of the seller, the picture is the work of the artist whose name
he has affixed to it. The action in its present shape must go on the ground of some fraud in the sale. But
if the seller only represents what he himself believes, he can be guilty of no fraud. The catalogue of the
pictures in question leaves the determination to the judgment of the buyer, who is to exercise that
judgment in the purchase.” 1300

Jendwine v. Slade betekende echter geen definitieve ontkenning van de mogelijkheid een
toeschrijving bij een kunstvoorwerp als een warranty te beschouwen, ook al was de uitspraak
kenmerkend voor de terughoudendheid van het Engelse recht om tot het bestaan van een
warranty te besluiten. Legendarisch was immers de eerste warranty-zaak Chandelor v. Lopus
uit 1603 over de verkoop van een bezoarsteen. De loutere bevestiging van de goudsmid dat de
steen een bezoar was, achtte het Hof toen onvoldoende om tot een breach of warranty te
besluiten. Immers, “the bare affirmation that it was a bezoar stone without warranting it to be
so, is no cause of action.”1301
In Jendwine v. Slade bleek het oordeel van JUGDE KENYON te sterk te zijn gestuurd vanuit de
achterliggende feitensituatie, om erin een definitieve ontkenning te kunnen lezen van elke
mogelijkheid een toeschrijving als warranty te kwalificeren. Het arrest was vooral ingegeven
vanuit de vaststelling dat de kunstenaars in kwestie, Teniers en Lorrain, al lang overleden
waren en voor de werken geen duidelijke pedigree bestond.
Deze gedachte kan meteen ten dele verklaren waarom de rechter in Power v. Barham1302
anders besliste en de toeschrijving in een factuur wel als warranty beschouwde.
Power en Barham geraakten met elkaar in een geschil verwikkeld als gevolg van een private verkoop
voor £ 160 van vier schilderijen die de verkoper Barham in de factuur uitdrukkelijk beschreef als “Four
pictures, Views in Venice, Canaletto, 1601.” Toen bleek dat de werken niet authentiek waren en Power
zijn verkoper dagvaardde, diende de rechtbank zich andermaal uit te spreken over de vraag of de
toeschrijving van Barham een warranty uitmaakte en dus een garantie inhield.1303
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De trial judge schoof deze netelige kwestie door naar de jury die van oordeel was dat de
koper werken van Canaletto (1697-1768) kocht, waarvan de factuur kon getuigen. De
toeschrijving vertolkte zodoende geen vrijblijvende beschrijving of opinie, maar betekende als
express warranty een garantie bij Powers aankoop. Aangezien deze uitspraak haaks stond op
Jendwine v. Slade kreeg de zaak in hoger beroep een tweede behandeling. LORD DENMAN was
van oordeel dat de trial judge de beslissing hierover terecht aan de jury had overgelaten.
“It was therefore, for the jury to say under all circumstances, what was the effect of the words, and
whether they implied a warranty of genuineness, or conveyed only a description, or an expression of
opinion.”

DENMAN verduidelijkte dat de uitspraak van LORD KENYON in Jendwine de verkoop van erg
oude schilderijen betrof waarvoor “a person can only express an opinion as to their
genuineness.” Vreemd genoeg vond LORD DENMAN in Canaletto een “veel” jonger schilder,
hoewel de Venetiaanse meester op het ogenblik van de uitspraak toch ook al 68 jaar de geest
had gegeven. In verband met de factuur besloot hij dat “words like these must derive their
explanation from the ordinary way in which such matters are transacted.” Wat die “ordinary
way” dan wel mocht zijn, verwoordde LORD WILLIAMS krachtig:
“If a person will undertake to sell these things as the productions of a particular master, he must take
the consequences.“

Dat niet iedereen gelukkig was met de uitspraak in Power v. Barham mag reeds blijken uit de
dissenting opinion van J. LITTLEDALE die bezorgd overwoog:
“All the auctioneers in London would be alarmed if they thought that such words as these were to be
understood as a warranty.”1304

Toch ging de rechtspraak eerder al in die richting, zoals mag blijken uit Pennell v.
Woodburn1305, Hill v. Grey1306 en Lowther v. Lord Lowther1307. In die eerste zaak stond de
rechtbank de verkoper van een schilderij toe zijn eigen koper aan te spreken op basis van het
koopcontract dat hem de authenticiteit garandeerde, toen hij gehouden was zijn de schade van
zijn eigen koper die volgde uit de inauthenticiteit, te vergoeden. De twee laatste zijn weinig
duidelijk, aangezien deze evenzeer betrekking hebben op de spreekplicht van lasthebbers,
waardoor de warranty-principes niet zo duidelijk tot uiting komen.1308 Ook Hyslop v. Shirlaw
kan maar weinig verhelderend werken, aangezien het geschil over de aankoop van vier
schilderijen die ten onrechte aan kunstenaars als Thomas Gainsborough (1727-1788) en
Eugène Verbroeckhoven (1790-1881) waren toegeschreven, beslist werd op
verjaringsgronden. Niettemin overweegt LORD KINCAIRNEY:
“The case is peculiar in this respect, that it does not appear clearly how Hyslop’s change of view as
regards the pictures has come about; or that anything new has been discovered about the pictures since
they were sold. It is not said that the painters, who were their true authors, are now known, nor that the
pictures, from which they have been copied (if they are copies) have been discovered. Only the
reputation of the pictures appears to have altered. At one time the pictures were thought authentic, but
their authenticity is now doubted or denied. The question is, after all, so far as the proof shows, one of
mere opinion and connoisseurship; and the one opinion might be as plausible as the other. But, then;
the opinion that they are authentic has been for the purposes of this action abandoned; and they are to
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be taken as not being the pictures or the artists named. The matter amounts, so far as the proof which
has been led discloses, only to this-that within the year and a half Mr. Hyslop has changed his mind
about the pictures, but not that he has got any new information about them. If that be the true stat of the
facts, and it seems all that the proof discloses, then I am inclined to think that it could not be said to be
reasonable that the pursuer Hyslop should remain in this stat of vacillation of mind for a year and a
half, and should then, without any new facts to go on, be allowed to go back on his bargain.”1309

In Lomi v. Tucker1310 en De Sewhanberg v. Buchanan1311 kwam de rechter tot een gelijkaardig
resultaat, zij het veeleer in de context van een claim voor misrepresentation dan voor breach
of contract, zo lijkt.
De eerste zaak betrof de verkoop voor £ 95 van enkele vermeende Poussins (1594-1665) door de
Italiaanse arts Lomi aan Tucker. Deze laatste weigerde de werken echter te betalen omdat hij twijfelde
over de authenticiteit ervan. Lomi gaf tijdens de zitting toe dat de werken niet authentiek waren. De
rechter liet het vervolgens aan de jury over te beslissen of Tucker er op basis van de uitspraken vanuit
kon gaan dat hij authentieke Poussins aankocht. De jury gaf Tucker gelijk, zodat deze slechts verplicht
was de prijs van kopieën te betalen.1312
In De Sewhanberg v. Buchanan vorderde een Nederlandse baron de betaling van een schilderij dat hij
voor £ 200 verkocht als een Rembrandt (1606-1669). Menig expert was er echter van overtuigd dat het
werk van zijn leerling Gerhard Dou (1613-1675) was. De verkoper zou tijdens de onderhandelingen
echter hebben gezegd: “I warrant you that it is a true picture of Rembrandt’s. I am a ‘ancient militaire’,
and would not deceive you.” Ook hier was de rechter van mening dat de verklaringen van de verkoper
een express warranty uitmaakten, zodat de koper de keuze had de overeenkomst te laten vernietigen of
het werk te houden en een mindere prijs te betalen.1313

De voormelde zaken zijn zeer oud, zodat men hun actuele betekenis met de nodige
omzichtigheid moet inschatten. Dat neemt echter niet weg dat de Anglo-Amerikaanse
kunsthandel in de opinion-defence tot op vandaag een krachtig verweermiddel vindt tegen
dreigende aansprakelijkheid, zowel bij vorderingen op grond van breach of warranty, als
misrepresentation.
Het beste voorbeeld daarvan is Richard Drake v. Thos. Agnew & Sons Ltd.
In 1998 was Drake, een succesvol Texaans zakenman en kunstliefhebber, op zoek naar een werk van
een oude meester om aan zijn collectie toe te voegen. Gelet op zijn prima verstandhouding met Callan,
een verkoper van de Schon Gallery in New Orleans, waar Drake de voorbije jaren enkele Europese
negentiende-eeuwse schilderijen kocht, verzocht hij hem uit te kijken naar een gepast werk van een oude
grootmeester als Rubens of van Dyck. Callan vond in Londen bij Agnews (één van ’s werelds topdealers
in oude meesters) een vermeend schilderij van Antoon van Dyck. Het schilderij beeldde James Stuart af,
de vierde Hertog van Lennox en eerste Hertog van Richmond, en wel als de Trojaanse prins Paris. Bij
Agnews verwees men naar het werk als een van Dyck. Callan vroeg Agnews hem foto- en
documentatiemateriaal toe te zenden. Alvorens het evenwel aan Drake te bezorgen schrapte Callan
enkele elementen, waardoor het leek alsof Drake het schilderij rechtstreeks zou kopen van de Markies
1309
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van Bristol die het al eeuwenlang in familiebezit had. De waarheid was echter dat Agnews het werk in
juni 1996 kocht tijdens een veiling, die Sotheby’s op initiatief van de Markies van Bristol organiseerde.
Callan wou op deze manier immers vermijden dat Drake rechtstreeks met Agnews handelde waardoor
hij zijn commissie zou dreigen te mislopen. Sotheby’s veilingcatalogus beschreef het werk in 1996
evenwel als “after Sir Anthony van Dyck (1599-1641)”, wat het vermoeden liet bestaan dat het werk in
van Dycks studio door een leerling was geschilderd. Het veilinghuis werd gesterkt in zijn visie door Sir
Oliver Miller, de grote specialist in van Dycks Engelse periode. Niettemin was Agnews onder de indruk
van het schilderij en besloot hij het aan te kopen, omdat hij ervan overtuigd was dat het van de meester
zelve was. De prijs op veiling bedroeg £ 30.000. Via Callans bemiddeling kocht Drake het schilderij op
22 juni 1998. De factuur beschreef het doek als een meesterwerk: “picture by Sir Anthony van Dyck
(1599 - 1641) James Stuart 4th Duke of Lennox and 1st Duke of Richmond as Paris.” De prijs bedroeg
dan ook £ 1.500.000. Uit het documentatiemateriaal mocht echter duidelijk blijken dat Sir Oliver Miller
het niets eens was met de toeschrijving aan van Dyck, zoals Agnews die verdedigde. Wanneer Drake
later verneemt dat het werk mogelijkerwijs niet geheel aan van Dyck kan worden toegeschreven,
dagvaardt hij de Londense dealer onder meer op grond van breach of contract.1314

JUDGE BUCKLEY weigerde de toeschrijving van Agnews als verbindend te beschouwen, zeker
ten aanzien van een ervaren verzamelaar als Drake.1315 Deze ziet zijn vordering dan ook
afgewezen op grond van de overweging:
“In general mere expressions of opinion or belief are not contractual; without more they do not become
terms of any subsequent contract. Clearly, one party may be so confident in his opinion, for example, as
to the authenticity or origin of an object or painting that he is prepared to contract on that basis. He
may have good commercial reasons for doing so. But in such cases an objective assessment of all the
circumstances must point to that conclusion. The conclusion must be that the common intention of the
parties was that the content of the opinion or belief was to become a term of the contract. The obvious
and sensible way to achieve that result is to say so; but the courts are often called upon to resolve cases
in which the parties have not so clearly expressed their intention and although it may be tempting, it is
not always just to conclude that they did not have the necessary intent simply because they did not
express it.
Obviously “Agnews” references to “the Painting” as “by van Dyck” or “a van Dyck” were expressions
of opinion. No one could sensibly have believed that “Agnews” knew or had some magic formula for
establishing, that van Dyck himself had painted the canvas. Insofar as it may be necessary for me to
find that Mr. Drake and Mr. Callan both understood that, I do. Mr. Drake was a serious art collector
and Mr. Callan a dealer who, although not experienced in Old Masters, had previously been involved in
at least two contentious Old Master sales. The question is whether “Agnews’” opinion became a term
of the contract. There was no express statement to that effect in the documents […].”1316

Sterk vergelijkbaar is de uitspraak in Supawee Techarungreungkit v. Alexander Götz1317 waar
de datering van antieke Boeddhabeelden, zelfs al was die in de koopovereenkomst
opgenomen, toch geen warranty uitmaakte.
Alexander Götz is een gespecialiseerde antiekhandelaar in Zuid- en Zuidoost-Aziatische artefacten en
beeldhouwwerk (prehistorisch tot ca. 14e eeuw). Hij koopt in mei 1999 in Bangkok bij Cheng’s
Collection, de antiekzaak van Techarungreungkit, twee bronzen Boeddhabeelden die het contract als
1314
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elfde-eeuws en Birmaans beschreef. De prijs die beide handelaars voor de zittende Boeddha
overeenkwamen bedroeg $ 200.000, terwijl de staande Boeddha $ 250.000 zou kosten. Götz betaalde
per cheque en liet de beelden naar Londen verschepen, waar ze metallografisch getest werden door de
universiteiten van Londen en Oxford. De tests bevestigden de authenticiteit van beide boeddhabeelden.
Latere thermoluminescentierapporten, uitgevoerd door drie verschillende laboratoria, verwierpen de
beelden echter allemaal als inauthentiek. Onder die omstandigheden weigert Götz de overeengekomen
prijs voor de beelden te betalen. Daarop dagvaardt de verkoper hem in betaling.

Parallel met Drake overweegt JUSTICE NELSON dat de datering een uitdrukkelijke
garantieclausule behoefde, alvorens ze daadwerkelijk voor warranty kon doorgaan.
Andermaal haalt de verkoper zijn slag thuis door te balanceren op de slappe koord van de
opinion-defence.
“I do not consider that there is any reasonable prospect of the defendant establishing that there was a
condition in this contract that the standing Buddha was 11th/12th century Burmese. The defendant, who
is an acknowledged expert in the field dealing regularly in figures such as these, albeit somewhat
smaller, examined the two figures for, on one account, a full day. The dating of such figures is always
difficult and essentially a matter of opinion and if a party is nevertheless in such circumstances to
warrant the authenticity of a particular period he would have to do so in clear express language. That
does not exist in this case on the document drafted by the defendant.”1318

201. Belofte of opinie: geen eenduidig antwoord – Drake en Techarungreungkit kunnen
misschien de verkeerde indruk wekken dat, in tegenstelling tot de verdeeldheid die mocht
blijken uit de analyse van de negentiende-eeuwse cases, het in de actuele rechtspraak een
uitgemaakte zaak is dat toeschrijvingen bij de verhandeling van kunst veeleer als een
vrijblijvende mening worden gekwalificeerd. Niets is echter minder waar. De actuele
rechtspraak onderkent immers zonder aarzeling dat de toeschrijving en waardeschatting van
een kunstvoorwerp in bepaalde gevallen een express warranty kan uitmaken. Herhaaldelijk
bevestigde de rechter in een obiter dictum die gedachte door de mogelijkheden te
verduidelijken die een vordering op grond van breach of warranty de eiser had geboden, ware
het niet dat deze laatste ervoor koos op een andere grondslag te ageren.
Dat was onder meer het geval in Peco Arts Inc. v. Hazlitt Gallery Ltd.1319 of nog veel
duidelijker in Leaf v. International Galleries. Bij de bespreking van deze zaak in het raam van
de analyse van de figuren mistake en misrepresentation gaven wij reeds aan dat het geschil
over de “Salisbury Cathedral” van John Constable aardig werd vertroebeld doordat de koper
op onbegrijpelijke wijze naliet schadevergoeding te vorderen op grond van breach of
condition/warranty, zelfs al gaf de County Court een suggestie in die richting. Later
verduidelijkte LORD DENNING van de Court of Appeal in dat verband:
“There was a term in the contract as to the quality of the subject-matter: namely, as to the person by
whom the picture was painted - that it was by Constable. That term of the contract was, according to
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our terminology, either a condition or a warranty. If it was a condition, the buyer could reject the
picture for breach of the condition at any time before he accepted it, or is deemed to have accepted it;
whereas, if it was only a warranty, he could not reject it at all but was confined to a claim for damages.
I think it right to assume in the buyer's favour that this term was a condition […].”1320

In het Amerikaanse recht werd de opinion-defence zelfs in de Uniform Commercial Code
ingeschreven. Zo stelt § 2-313, (2) UCC immers dat: “[…] an affirmation merely of the value
of the goods or a statement purporting to be merely the seller's opinion or commendation of
the goods does not create a warranty.” Dit brengt evenwel niet meer duidelijkheid dan in
Engeland, aangezien de rechter steeds waardeschattingen en opinies kan herkwalificeren als
feitenverklaring die resulteren in een warranty. Zo overwoog JUDGE KEETON in David L.
Goldman v. David Barnett:
“Further, I conclude that whether Barnett provided a warranty of the paintings' fair market value is a
question of fact. Under Massachusetts law, “Any affirmation of fact or promise made by the seller to the
buyer which relates to the goods and becomes part of the basis of the bargain creates an express
warranty that the goods shall conform to the affirmation or promise.” […] For the reasons stated in
Part II-A, above, I conclude that a reasonable jury could find that Barnett made a representation of fact
as an expert. Although § 2-313(2) provides that “an affirmation merely of the value of the goods ... does
not create a warranty,” […] a factfinder can find on the present record that Barnett went substantially
beyond merely affirming value. There is evidence that he issued an expert appraisal of the paintings'
fair market value.”1321

De District Court in het Dalí-schandaal ging op basis van de feitelijke omstandigheden tot een
gelijkaardige herkwalificatie over. Zo overwoog JUDGE PENCE:
“There is no basis for this court to conclude, based on the papers now before it, that the defendants
made any attempt to disclaim their opinion that the works in question were the products of Salvator
Dali. Furthermore, this court is of the view that not only did the plaintiffs engage in justifiable reliance
upon the defendants' expertise and superior knowledge, but that the defendants encouraged such
reliance and belief in the authenticity of the artwork by continuing to solicit additional sales from the
plaintiffs and by continuing to send them Certificates of Authenticity and representing that their
original investments had increased in value. In the face of such facts, this court is lead to agree with the
trial court in Weisz that “the requirements of fair dealing where there is a relationship between parties
in which there is a basic inequality of knowledge, expertness, or economic power” will provide a basis
for the plaintiffs to seek redress of damages based on a violation of the express warranties provided for
by § 2-313. […] Where parties are in such a discrepancy as far as information, the capacity to verify
that information and bargaining position, fairness dictates that representations offered by one party
with the expectation that they be relied upon by another have some reasonable basis in fact. Such is the
requirement of § 2-313; therefore, to the extent that the evidence indicates that such representations do
not possess a reasonable basis in fact, at the time these representations were made, this court finds that
the party offering those representations will have violated the express warranties provided for under
H.R.S. § 490:2-313.”1322

De vraag of een toeschrijving of waardeschatting een belofte inhoudt, dan wel louter een
opinie formuleert, is bijgevolg niet in zijn algemeenheid te beantwoorden. Het enige zinnige
antwoord komt erop neer de relativiteit ten volle te onderkennen. Het obligatoire effect van de
toeschrijving die de verkoper aan het kunstwerk verbindt, zal bijgevolg afhankelijk zijn van
de concrete omstandigheden waarin hij haar uitsprak. JUDGE NOURSE poneert die gedachte op
treffende wijze in Harlingdon and Leinster Enterprises Ltd. v. Christopher Hull Fine Art Ltd.
1320
1321
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“Frequently the seller makes an attribution to an artist, although the degree of confidence with which
he does so may vary considerably. In some cases the attribution may be of sufficient gravity to become a
condition of the contract. In others it may be no more than a warranty, either collateral or as a term of
the contract. Or it may have no contractual effect at all. Which of these is in point may depend on the
circumstances of the sale; there being, for example, a difference between a sale by one dealer to
another and one by a dealer to a private buyer.”1323

In bepaalde gevallen verduidelijkt het contract precies de juridische waarde van de
toeschrijving. Veel vaker behoeft het echter verregaande interpretatie en is men aangewezen
op een beoordeling van de omstandigheden om de intentie van de partijen op dat vlak te
achterhalen. Zo lijkt bijvoorbeeld de weigering de toeschrijving enig verbindend effect toe te
kennen in Drake vooral te zijn ingegeven vanuit de gedachte dat de verkoper zelf de aandacht
van een ervaren verzamelaar op afwijkende meningen vestigde. Disclaimers kunnen evenzeer
een belangrijke aanwijzing zijn om slechts tot de afwezigheid van enige garantie te
besluiten.1324

§ II. BREACH OF IMPLIED TERMS
202. Begrip – Waar dit proefschrift tot dusver sprak over conditions en warranties, doelde
het steeds op contractuele clausules die de partijen daadwerkelijk bediscussieerden en die ze
besloten uitdrukkelijk in de overeenkomst te integreren. Een contract verbindt echter tot meer
dan wat de partijen expliciet overeenkwamen. Bepaalde afspraken worden immers geacht deel
uit te maken van de overeenkomst, niet omdat de partijen ze daadwerkelijk overeenkwamen,
maar omdat het recht ze impliciet in de overeenkomst inschreef. Dergelijke bepalingen staan
in het Anglo-Amerikaanse contractenrecht bekend als implied terms.1325 Zij worden
gekenmerkt door dezelfde tweedeling, zodat men in Engeland spreekt van implied conditions
en implied warranties.1326
Eerder maakte dit proefschrift al duidelijk dat het Anglo-Amerikaanse contractenrecht zich
fundamenteel terughoudend opstelt. Het acht het doorgaans immers niet aangewezen de
afspraken van de partijen vanuit een rechtvaardigheidsidee of een andere nobele gedachte bij
te sturen. Dat geldt ook wat betreft de implied terms. Bij gebrek aan een wettelijke norm die
toestaat bepaalde clausules in de overeenkomst te integreren, zal de rechter zijn tussenkomst
tot het strikte minimum trachten te beperken.1327 Toch erkent men alom dat sectoriële
handelsgebruiken met zich kunnen meebrengen dat bepaalde clausules steeds impliciet deel
uitmaken van de contracten van een bepaalde economische sector. In dergelijk geval spreekt
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men van “terms implied by custom”.1328 Daarnaast bestaan er “terms implied in fact”, wat
duidt op de gevallen waarin de rechter het contract met een clausule aanvult om zo
uitdrukking te geven aan de veronderstelde wil van de partijen. Bepaalde afspraken
beschouwt de rechter immers als zó voor de hand liggend dat hij ervan uitgaat dat de partijen
precies daarom nalieten de kwestie bij wege van een uitdrukkelijke clausule te regelen. In
dergelijke context kan de Anglo-Amerikaanse rechter de overeenkomst verder aanvullen.
Daarnaast ziet hij zich herhaaldelijk tot hetzelfde verplicht om het economisch nut van de
overeenkomst te vrijwaren.1329 De Anglo-Amerikaanse rechter intervenieert echter uitsluitend
wanneer hij dat, gegeven de feitelijke omstandigheden, werkelijk noodzakelijk acht, niet
omdat het in casu redelijk zou zijn de overeenkomst aan te vullen om tot een meer wenselijk
resultaat te komen.1330
In wat volgt gaat de aandacht evenwel uit naar de “terms implied in law” In bepaalde
contracttypes zijn de contractsbepalingen als het ware uitgegroeid tot standaardclausules.
Bijgevolg worden ze, behoudens tegenindicaties, verondersteld integraal deel uit te maken
van alle contracten van dat type.1331 Sommige van die stilzwijgende standaardclausules
werden wettelijk verankerd. Andere kregen niet dat wettelijk kleedje aangemeten, doch
blijven deel uitmaken van het common law.1332 Anders dan bij de terms implied in fact,
gebeurt hun incorporatie in de overeenkomst niet op grond van de vermeende intentie van de
partijen, maar staat zij daar geheel los van. Zij vinden hun grondslag in het recht, ongeacht of
de partijen dat zouden hebben gewild.1333 Het hoeft niet te verwonderen dat het recht precies
de koopovereenkomst met bepaalde clausules aanvulde, zodat zij steeds impliciet deel
uitmaken van de overeenkomst. De koopovereenkomst is per slot van rekening het meest
courante contract in het economisch bestel. Dat verklaart meteen waarom de implied terms in
de Sale of Goods Act 1979 zelfs van een wettelijke regeling werden voorzien. Hetzelfde
gebeurde in de Amerikaanse Uniform Commercial Code die ook een regeling voor de implied
warranties uittekende.
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A. IMPLIED TERMS IN DE SALE OF GOODS ACT 1979
203. Overzicht – Secties 13, 14 en 15 van de Sale of Goods Act 1979 bevat de regeling
voor de implied warranties bij koopovereenkomsten. De wet weeft deze garanties als het ware
automatisch in het contract, tenzij de partijen de toepassing ervan op een geldige manier
uitsloten.1334 Gelet op het onderwerp van dit proefschrift, gaan we voorbij aan sectie 15 die de
specifieke context van de verkoop op staal betreft. Sectie 13 is daarentegen wel van groot
belang en heeft betrekking op de conformiteitsgarantie bij een verkoop op beschrijving (sale
by description). Ook sectie 14 die betrekking heeft op de impliciete kwaliteits- en
geschiktheidsgaranties (implied terms about quality or fitness), behoeft verdere
verduidelijking.
204. Sectie 13 Sale of Goods Act 1979: impliciete conformiteitsgarantie bij een sale by
description – Sectie 13 van de Sale of Goods Act 1979 garandeert de koper dat de goederen
die op basis van een beschrijving worden verhandeld, daadwerkelijk daaraan beantwoorden.
De wet geeft bovendien aan dat die overeenstemming als condition dient te worden
beschouwd, zodat de conformiteitsgarantie als sanctie de ontbinding van de overeenkomst
met zich kan meebrengen.1335 Alvorens sectie 13 Sale of Goods Act 1979 te kunnen toepassen,
behoeven twee begrippen een verduidelijking.
i) Aangezien de regeling uitsluitend van toepassing is op sales by description, is het
noodzakelijk te onderzoeken wat precies als beschrijving kan worden begrepen.
Belangrijk is het inzicht dat niet alle beschrijvende woorden ook een beschrijving in de zin
van sectie 13 SGA uitmaken, zodat ze niet noodzakelijk de waarde krijgen van een
condition. Een beschrijving kan zich in principe immers overal in het declaratieve
spectrum bevinden: van mere puffs over representations tot contractual term.1336 In de
twee eerste gevallen is een vordering op basis van sectie 13 SGA eenvoudigweg niet
mogelijk, omdat de beschrijving niet geacht wordt deel uit te maken van de overeenkomst.
We brengen hier de zaak Richard Drake v. Thos. Agnew & Sons Ltd. in herinnering. In die
zaak weigerde JUDGE BUCKLEY de verkoop van het schilderij van Antoon van Dyck als
een sale by description te beschouwen, op grond van de overweging dat de beschrijving
een loutere opinie uitmaakte, die niet contractueel verbindend was.
“[A] sale must be a sale “by description . . . . .” for section 13 to apply; a sale cannot be “by
description” unless the parties intend the description to be a term of the contract. It is only then that the
implied condition that the goods must correspond with the description arises. With respect, it seems to
me that some of the dissenting judgments in the cases cited to me give insufficient weight to that basic
point and proceed from the premise that because some descriptive words were used or written, the
statutory implied term comes into effect. It only does so if the proper conclusion from all the evidence is
that the parties intended the description to be a term of the contract. That makes good sense if one
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bears in mind the serious consequences that flow from a breach of the implied term, when the statute
makes it a condition that the goods should correspond with the description.”1337

Is dat wel het geval, dan is het de vraag of de beschrijvende woorden, gelet op sectie 13,
1A SGA, per definitie een condition uitmaken? De rechtspraak is hier soepeler gebleken
door niettemin ook implied warranties of description te onderkennen. As a matter of law
[…] every item in a description which constitutes a substantial ingredient in the ‘identity’
of the thing sold is a condition.”1338 Toch is meteen duidelijk dat op basis van die gedachte
een contractuele beschrijving slechts zelden niet als condition zal worden beschouwd.1339
De vraag of beschrijvende woorden ook daadwerkelijk deel uitmaken van de
productbeschrijving in de zin van sectie 13 SGA is een kwestie van interpretatie. Was het
de bedoeling van de partijen de te leveren goederen op basis van de beschrijving te kunnen
identificeren?1340 Of zoals LORD DIPLOCK het in Ashington Piggeries Ltd. v. Christopher
Hill Ltd. kernachtig stelde:
“The "description" by which unascertained goods are sold is, in my view, confined to those words in the
contract which were intended by the parties to identify the kind of goods which were to be supplied. It is
open to the parties to use a description as broad or narrow as they choose. But ultimately the test is
whether the buyer could fairly and reasonably refuse to accept the physical goods proffered to him on
the ground that their failure to correspond with that part of what was said about them in the contract
makes them goods of a different kind from those he had agreed to buy. The key to section 13 is
identification.”1341

ii) Eens men bepaald heeft welke beschrijvende woorden ook daadwerkelijk deel uitmaken
van het contract en de productbeschrijving in de zin van sectie 13 SGA, dient een tweede
vraag zich aan. Zo is het voor de toepassing van sectie 13 SGA immers evenzeer
noodzakelijk te bepalen welke verkopen op basis van een beschrijving worden aangegaan.
Wat moet men begrijpen onder een sale by description?
Omwille van de onduidelijkheid van dit concept, groeide sectie 13 uit tot de meest
controversiële bepaling van de Sale of Goods Act 1979. Dat is het gevolg van de evolutie
die de interpretatie van de bepaling heeft ondergaan. Historisch gezien vormde het begrip
“sale by description” de tegenpool van de verkoop van een specifiek goed (“sale of
specific goods”). De bescherming van de koper bij de eerste verkoopsvorm lag aanzienlijk
hoger. Het was in die context dat de sale by description in 1893 in de Sale of Goods Act
werd ingeschreven. Met het verglijden van de tijd vervaagde echter de herinnering aan het
onderscheid. De notie “sale by description” ging zo op de drift om uiteindelijk te
verworden tot de nagenoeg algemene bepaling die sectie 13 nu is.1342 Inmiddels acht men
sectie 13 inderdaad op beide vormen van verkoop van toepassing. In Joseph Travers &
Son Ltd. v. Longel Ltd. overwoog Judge SELLERS immers:
“Sales by description may […] be divided into sales (1) of unascertained or future goods, as being of a
certain kind of class, or to which otherwise a description in the contract is applied; (2) of specific
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goods, bought by the buyer in reliance, at least in part, upon the description given, or to be tacitly
inferred from the circumstances, and which identifies the goods.”1343

Inmiddels lijdt het dus geen twijfel dat de koper zich voor de aankoop van goederen die hij
niet verifieerde, maar als een bepaald type kocht, op sectie 13 kan beroepen, evenals voor
de aankoop van een welbepaald goed, zolang hij daarbij maar vertrouwde op de
beschrijving van het goed. LORD WRIGHT overwoog immers duidelijk:
“It may also be pointed out that there is a sale by description even though the buyer is buying something
displayed before him on the counter: a thing is sold by description, though it is specific, so long as it is
sold not merely as the specific thing but as a thing corresponding to a description, e.g., woollen undergarments, a hot-water bottle, a second-hand reaping machine, to select a few obvious illustrations.”1344

Het voorgaande maakt duidelijk dat tegenwoordig slechts weinig verkoopstransacties niet
als sale by description kunnen worden gekwalificeerd.1345 BENJAMIN besloot dan ook:
“[T]he only sales not by description are sales of specific goods as such. Specific goods may be sold as
such when they are sold without any description, express or implied; or where any statement made
about them is not essential to their identity; or where, though the goods are described, the description is
not relied upon, as where the buyer buys the goods as they are.”1346

Hoewel men in beginsel de wil van de partijen daartoe moet beoordelen om te beslissen of
een verkoop op basis van een beschrijving van de goederen geschiedde, komt uit de
voormelde passage van BENJAMIN toch reeds naar voor dat dit in de praktijk heel vaak
uitloopt op de reliance-test.1347 Als de koper bij het aangaan van het contract niet
vertrouwde op de beschrijving van het verkochte goed, is er geen sprake van een “sale by
description”. Dat is in de eerste plaats mogelijk, omdat de verkoper geen of een werkelijk
triviale beschrijving gaf. Daarnaast kan hij de goederen (op grond van een disclaimer)
duidelijk “as is” hebben verkocht, zodat de koper zich tijdens een bezichtigings- of
testmoment zelf diende te vergewissen van de kwaliteit ervan. Tot slot kan ook de
superieure kennis van de koper het bewijs van dergelijk vertrouwen ernstig bemoeilijken.
Het belang van het reliance-vereiste voor de toepassing van sectie 13 (1) SGA kwam met
de zaak Harlingdon and Leinster Enterprises Ltd. v. Christopher Hull Fine Art Ltd.
duidelijk op het voorplan.1348
In de herfst van 1984 zocht de Londense kunsthandelaar Christopher Hull, een koper voor twee
schilderijen die een oude veilingcatalogus aan de Duitse expressioniste Gabriele Münter (1877-1962)
toeschreef.1349 Als specialist in hedendaagse Britse kunst miste Hull de expertise om die toeschrijving op
haar waarheid te onderzoeken, doch gezaghebbende collega’s als Thomas Agnew’s en Christie’s
verwezen hem naar Leinster Fine Art, een Londense galerie, met een prima reputatie op het vlak van
Duits expressionisme. Deze laatste bleek zeer geïnteresseerd, zodat Runkel, één van de toenmalige
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werknemers van Leinster Fine Art, zich naar Hulls Galerie begaf om de werken te bezichtigen. Daar
herhaalde Hull nogmaals zelf niet veel van Duits Expressionisme af te weten, nog nooit van Münter te
hebben gehoord en haar werk maar niets te vinden. Runkel onderzocht de schilderijen en bekeek de
kopie van de veilingcatalogus, waarin onder meer vermeld stond: “Village Street in Upper Bavaria 22
000. - Oil on cardboard. 39 X 48 cm. - Framed. Monogrammed, bottom left: MÜ. Gummed label on
back with stamp of the estate of Gabriele Münter.” Runkel stemde uiteindelijk toe de werken te kopen,
op voorwaarde hij zelf een koper zou vinden. Al snel nadat de werken Leinster Fine Art geleverd
werden slaagde de galerie daarin. De koper bestelde echter meteen een authenticiteitsanalyse die uitwees
dat het werk niet meer was dan een vervalsing. Leinster Fine Art nam vervolgens het werk terug en
vroeg op haar beurt hetzelfde van Hull. Deze weigerde echter. Daarop vorderde de Leinster de
ontbinding van de koop, onder meer op grond van sectie 13 SGA. Hull had voor het werk in kwestie
immers een factuur uitgeschreven met volgende beschrijving: “Leinster Fine Art, 9 Hereford Road,
London W.2., FFAI 84209, 3 December 1984, "GABRIELE MUNTER, 1877-1962, Dorfstrasse in
Oberbayern, oil on board, 39 X 48cm, MS No 961, £6,000.”

De vordering van de koper werd echter afgewezen, omdat de meerderheid van de rechters
de verkoop niet als een “sale by description” meende te kunnen aanmerken. JUDGE
NOURSE van de Court of Appeal legde daarvoor sterk de nadruk op het reliance-vereiste
door te overwegen:
“Section 13(1) of the Sale of Goods Act 1979 is in these terms: "Where there is a contract for the sale of
goods by description, there is an implied condition that the goods will correspond with the description."
The sales to which the subsection is expressed to apply are sales "by description." Authority apart,
those words would suggest that the description must be influential in the sale, not necessarily alone, but
so as to become an essential term, i.e. a condition, of the contract. Without such influence a description
cannot be said to be one by which the contract for the sale of the goods is made. […] It is suggested that
the significance which some of these authorities attribute to the buyer's reliance on the description is
misconceived. I think that that criticism is theoretically correct. In theory it is no doubt possible for a
description of goods which is not relied on by the buyer to become an essential term of a contract for
their sale. But in practice it is very difficult, and perhaps impossible, to think of facts where that would
be so. The description must have a sufficient influence in the sale to become an essential term of the
contract and the correlative of influence is reliance. Indeed, reliance by the buyer is the natural index of
a sale by description. […] For all practical purposes, I would say that there cannot be a contract for
the sale of goods by description where it is not within the reasonable contemplation of the parties that
the buyer is relying on the description.”1350

JUDGE NOURSE ging verder dan SLADE door elke sale by description zonder reliance
praktisch onmogelijk te achten. Niettemin onderkende ook SLADE terecht het indicatieve
belang van het reliance-vereiste:
“Nevertheless, where a question arises as to whether a sale of goods was one by description, the
presence or absence of reliance on the description may be very relevant in so far as it throws light on
the intentions of the parties at the time of the contract. If there was no such reliance by the purchaser,
this may be powerful evidence that the parties did not contemplate that the authenticity of the
description should constitute a term of the contract - in other words, that they contemplated *585 that
the purchaser would be buying the goods as they were. If, on the other hand, there was such reliance
(as in Varley v. Whipp [1900] 1 Q.B. 513, where the purchaser had never seen the goods) this may be
equally powerful evidence that it was contemplated by both parties that the correctness of the
description would be a term of the contract (so as to bring it within section 13(1)).”1351

JUDGE STUART-SMITH was een afwijkende mening toegedaan. Hij achtte het voor de
toepassing van sectie 13 SGA immers niet nodig te bewijzen dat de koper voor zijn
1350
1351

Harlingdon and Leinster Enterprises Ltd. v. Christopher Hull Fine Art Ltd. [1991] 1 Q.B. 564, p. 574.
Harlingdon and Leinster Enterprises Ltd. v. Christopher Hull Fine Art Ltd. [1991] 1 Q.B. 564, p. 584-585.
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aankoop vertrouwde op de beschrijving.1352 Naar zijn mening kon de koper op grond van
sectie 13, (1) SGA de verkoop laten ontbinden. Meteen mag duidelijk zijn dat Harlingdon
and Leinster Enterprises Ltd. v. Christopher Hull Fine Art Ltd. geenszins neerkomt op een
algehele ontkenning van de mogelijkheid authenticiteitsproblemen in de kunsthandel op
grond van sectie 13 SGA een oplossing te geven. Veel hing in de Münter-zaak immers af
van de concrete feiten, zodat de oplossing heel anders had gelegen, moest de koper geen
specialist in Duits expressionisme zijn geweest of de verkoper zijn bekwaamheid niet
duidelijk moest hebben ontkend.1353 De toeschrijving van een kunstwerk kan in principe
immers probleemloos binnen het toepassingsgebied van sectie 13 SGA vallen. Dat mocht
al blijken in Nicholson & Venn v. Smith Marriott1354 of nog recenter in Ojjeh v. Waller.1355
In deze zaak kocht Ojjeh 17 paarse motorkapornamenten, visitekaartje van Réné Lalique (1860-1945),
de beroemde Franse glaskunstenaar en edelsmid van de Art Nouveau en Art Déco. Naderhand bleken de
sculpturen niet door de kunstenaar zelf te zijn gekleurd, zodat het werk geen authentieke Lalique kon
worden genoemd. Ojjeh stelde een vordering in voor breach of condition, op grond van sectie 13 (1)
SGA. Hij slaagde in zijn opzet, aangezien hij de motorkapornamenten op basis van een onjuiste
catalogusbeschrijving had gekocht bij een gespecialiseerde dealer in Lalique-glaswerk.

In die zaak willigt de rechter de vordering op grond van sectie 13 SGA van de koper in.
JUDGE BUCKLEY overwoog in dat verband immers:
“M. Anderson realistically conceded that if I found that the contract of sale were between M. Ojjeh and
Galerie Moderne and that the Mascot were not authentic, as I have, it followed these were breaches of
condition under section 13 (1) of the Sale of Goods Act. In other words, these were sales by description
and the mascots did not comply with the contractual description. Thus M. Ojjeh succeeds in his claim
against Galerie Moderne.”1356

Voor een goed begrip benadrukken we nogmaals dat het probleem van de opiniondefence, zo acuut voor de verhandeling van kunstvoorwerpen en antiquiteiten, voor de
gedupeerde koper ook bij de vordering op grond van sectie 13 SGA problematisch blijft,
zoals mocht blijken in Richard Drake v. Thos. Agnew & Sons Ltd.1357
205. Sectie 14 Sale of Goods Act 1979: impliciete kwaliteits- en geschiktheidsgaranties–
Caveat emptor is nog steeds de slagzin die de houding van het Engelse recht samenvat, wat
betreft de kwaliteit van de verkochte goederen. De koper is in principe immers zelf
verantwoordelijk voor zijn aankoop, zodat de rechtbanken weigeren enige aanspraak van de
1352
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1355
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1357

Harlingdon and Leinster Enterprises Ltd. v. Christopher Hull Fine Art Ltd. [1991] 1 Q.B. 564, p. 578-579; D. S. S. NEO,
"Case of the forged painting", l.c., 218; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art
market, 2005, o.c., 41; R. CLUTTERBUCK, "Implied terms in the art world", l.c., 181.
S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 128.
Nicholson & Venn v. Smith Marriott (1947) 177 LT 189.
Meer over de vordering op grond van sectie 13 SGA in deze zaak, zie: S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux
enchères publiques mobilières, o.c., 117-118.
Ojjeh v. Waller [1999] C.L.Y. 4405.
Meer over deze zaak, zie: C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c.,
42; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 128; A. G. GUEST, Benjamin's
sale of goods, o.c., 548, noot 8.
Ojjeh v. Waller [1999] C.L.Y. 4405.
Richard Drake v. Thos. Agnew & Sons Ltd., [2002] EWHC 294; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux
enchères publiques mobilières, o.c., 128; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art
market, 2005, o.c., 42; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 163-164. (Supra,
nr. 200)
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koper te valoriseren voor zover hij die niet uitdrukkelijk had bedongen bij wege van een
express term.1358 Zo-even verduidelijkte dit proefschrift hoe deze in oorsprong uiterst strenge
regel van caveat emptor gaandeweg versoepelde, onder meer door bij sales by description
impliciet de garantie te veronderstellen dat de goederen conform zijn aan de contractuele
beschrijving.1359 Daarnaast deden ook impliciete kwaliteits- en geschiktheidsgaranties hun
intrede in de Sale of Goods Act 1893.1360 Het geheel werd meermaals gereorganiseerd tot de
regeling die tegenwoordig besloten ligt in sectie 14 van de Sale of Goods Act 1979.1361
Het uitgangspunt blijft caveat emptor, zoals sectie 14, (1) SGA het onmiddellijk stelt:
“Except as provided by this section and section 15 below and subject to any other enactment, there is no
implied term about the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract
of sale.”1362

De verkoop van goederen biedt de koper in principe geen enkele impliciete garantie dat de
verkochte goederen aan zekere kwaliteitsnormen zouden beantwoorden, noch dat zij geschikt
zouden zijn voor het gebruik dat de koper daarvan had willen maken. Toch bestaat daarop een
belangrijke uitzondering, zij het uitsluitend in de gevallen dat de verkoper de goederen
verkoopt in het kader van zijn bedrijfsvoering (sale in the course of a business).1363 In dat
geval geniet de koper krachtens sectie 14, (2) SGA van de impliciete garantie dat de geleverde
goederen van toereikende kwaliteit (satisfactory quality) zijn.1364
Oorspronkelijk was sectie 14 geformuleerd in termen van merchantable quality in plaats van
goederen van satisfactory quality. In 1994 verkoos de wetgever over te stappen naar de
huidige terminologie, omdat die beter zou aansluiten bij de verkoop aan de consumenten die
als zodanig geen belang hechtten aan het verhandelbaar karakter van de goederen, zolang zij
voor hen maar van bevredigbare kwaliteit zijn.1365 De toenmalige sectie 14, (6) SGA
definieerde die notie immers als volgt: “Goods of any kind are of merchantable quality […] if
they are as fit for the purpose or the purposes for which goods of that kind are commonly
bought as it is reasonable to expect having regard to any description applied to them, the
price (if relevant) and all the other relevant circumstances.”1366 Deze definitie durfde
aanleiding geven tot bevreemdende beslissingen. Herhaaldelijk werden goederen immers van
verhandelbare kwaliteit geacht, ofschoon ze ongeschikt waren voor het gebruik dat de koper
eraan wou geven. Strikt genomen konden ze echter verkocht worden omdat ze nog steeds
geschikt waren voor een ander doel.1367 Om die reden weigerde de trial judge en het Hof van
Beroep in Harlingdon and Leinster Enterprises Ltd. v. Christopher Hull Fine Art Ltd. de
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J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 155; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 551; M. G.
BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 273; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of
Contract, 2007, o.c., 176.
Supra, nr. 204.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 551-552; M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 273; G. C.
CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 177.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 553.
Sectie 14, (1) SGA 1979.
Meer daarover, zie: M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 290-292; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c.,
554-555.
“Where the seller sells goods in the course of a business, there is an implied term that the goods supplied under the
contract are of satisfactory quality.” (s. 14, (2) SGA 1979).
M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 293 et seq.; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 558-559.
M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 302; D. S. S. NEO, "Case of the forged painting", l.c., 219.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 558.
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koper tegemoet te komen op grond van de implied condition of merchantable quality van
sectie 14 SGA. Met instemming van de Court of Appeal overwoog de eerste rechter immers:
“In my view the purpose or purposes for which goods of this kind are commonly bought are the
aesthetic appreciation of the owner or anyone else he permits to enjoy the experience when the picture
is displayed for view. Having regard to . . . the description before the agreement was entered, the price
and all other relevant circumstances disclosed by the material facts of this transaction, I am not
satisfied that this painting was not of merchantable quality. […] It is true that the painting was
defective in that it was not the work of the artist by whom it appeared to have been painted. I agree with
Denning L.J. in Leaf v. International Galleries […] that that was a defect in the quality of the painting.
But it was not one which made it unsaleable. The evidence was that it could have been resold for £50 to
£100. Admittedly that would have been a very long way below the £6,000 which the plaintiffs paid for it.
But the question whether goods are reasonably fit for resale cannot depend on whether they can or
cannot be resold without making a loss. Nor did the defect make the painting unfit for aesthetic
appreciation. It could still have been hung on a wall somewhere and been enjoyed for what it was,
albeit not for what it might have been. […] I am not persuaded that the meaning of the words
‘merchantable quality’ relate to anything beyond the physical qualities of the goods sold. In my view
such physical qualities would not include the fact that the painting was executed by a particular artist.
If so, the fact that it was not so executed would not mean that it was not of merchantable quality.”1368

Met de overstap naar het nieuwe kwaliteitscriterium lijkt dergelijke bevreemdende uitkomst
voortaan minder waarschijnlijk. Bovendien mag men de uitspraak in de Münter-zaak niet
isoleren van de achterliggende feitensituatie, die een verkoop betrof aan een gespecialiseerde
dealer.1369
Inmiddels geeft sectie 14, (2A) SGA 1979 aan dat de maatstaf voor de kwaliteitsbeoordeling
de redelijke persoon is, in plaats van één of andere handelaar, waarop de notie merchantable
quality was gericht.
“(2A) For the purposes of this Act, goods are of satisfactory quality if they meet the standard that a
reasonable person would regard as satisfactory, taking account of any description of the goods, the
price (if relevant) and all the other relevant circumstances.”1370

Sectie 14, (2B) SGA 1979 somt daarbij enkele aspecten van die kwaliteitsbeoordeling op,
onder meer de bewaringstoestand, het uitzicht, de afwerking, de veiligheid, de
duurzaamheid.1371 Het lijkt ons bijgevolg sterk dat de gedupeerde koper van een inauthentiek
werk op grond van sectie 14, (2) SGA nooit enig verhaal kan laten gelden.
De wet voorziet twee uitzonderingsgevallen waarin de impliciete kwaliteitsgarantie niet
speelt. In de eerste plaats is dat het geval voor de gebreken waarop de verkoper de koper voor
het aangaan van de overeenkomst specifiek wijst. Hetzelfde geldt voor de gebreken die de
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Harlingdon and Leinster Enterprises Ltd. v. Christopher Hull Fine Art Ltd. [1991] 1 Q.B. 564, p. 576; D. S. S. NEO,
"Case of the forged painting", l.c., 219; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art
market, 2005, o.c., 41; R. CLUTTERBUCK, "Implied terms in the art world", l.c., 181.
D. S. S. NEO, "Case of the forged painting", l.c., 220.
Sectie 14, (2A) SGA 1979.
Sectie 14, (2B) SGA 1979: “For the purposes of this Act, the quality of goods includes their state and condition and the
following (among others) are in appropriate cases aspects of the quality of goods— (a) fitness for all the purposes for
which goods of the kind in question are commonly supplied, (b) appearance and finish, (c) freedom from minor defects, (d)
safety, and (e) durability.”; M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 304 et seq.; A. G. GUEST, Benjamin's sale of
goods, o.c., 561-564.
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koper mits enige aandacht zeker had moeten ontdekken tijdens het onderzoek van de goederen
dat hij vóór het sluiten van de koopovereenkomst kon voeren.1372
Sectie 14 SGA bevat in het derde lid nog een tweede impliciete garantie voor verkopen die in
het kader van de bedrijfsvoering van de verkoper geschieden. In zoverre de koper aan de
verkoper meedeelde dat hij het goed voor een welbepaald gebruik bestemde, dient de
verkoper te garanderen dat de geleverde goederen ook redelijkerwijze daarvoor kunnen
worden gebezigd.1373 Deze regeling is echter slechts van gering belang voor de
authenticiteitsproblematiek, gelet op het a-functionele karakter van kunst.1374 Deze kwestie
komt verderop nog uitvoerig aan bod.1375
Bovendien viseert sectie 14, (3) SGA 1979 slechts de gevallen van afwijkend gebruik. Als
kunst zich al tot een gebruik leent, dan lijkt het ons aannemelijk de authenticiteit daarvan
essentieel te achten voor het normale gebruik, dat op grond van sectie 14, (2) SGA 1979 al
impliciet gegarandeerd is. Bijgevolg kan het binnen het bestek van deze studie niet de
bedoeling zijn de precieze draagwijdte van de geschiktheidsgarantie verder uit te diepen.

B. IMPLIED TERMS IN DE UNIFORM COMMERCIAL CODE
206. Implied warranties in UCC – Net zoals in het Engelse kooprecht caveat emptor het
uitgangspunt vormt, is dat ook voor de Verenigde Staten nog steeds het geval. Het
Amerikaanse eengemaakte kooprecht van de Uniform Commercial Code heeft op dit principe
echter ook verzachtingen aangebracht onder de vorm van implied warranties. Deze worden
steevast geacht stilzwijgend deel uit te maken van de verkoopsovereenkomst, tenzij de
partijen de toepassing ervan conform § 2-316 UCC uitdrukkelijk uitsloten. Met het oog op de
specifieke noden van de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel verdienen twee
bepalingen een nadere toelichting. Sectie 2-314 UCC vestigt een impliciete kwaliteitsgarantie
(warranty of merchantability) die opvallend veel gelijkenis vertoont met de Engelse implied
condition of satisfactory quality van sectie 14, (2) SGA 1979. De warranty of fitness for a
particular purpose lijkt werkelijk de tweelingbroer van de gelijknamige Engelse implied
condition van sectie 14, (3) SGA 1979. We lichten beide figuren kort toe.
1372
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1374
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“The term implied by subsection (2) above does not extend to any matter making the quality of goods unsatisfactory— (a)
which is specifically drawn to the buyer's attention before the contract is made, (b) where the buyer examines the goods
before the contract is made, which that examination ought to reveal, or (c) in the case of a contract for sale by sample,
which would have been apparent on a reasonable examination of the sample.” (Sectie 14, (2C) SGA 1979); M. G.
BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 314-316; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 564-565; J. BEATSON,
Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 157.
“Where the seller sells goods in the course of a business and the buyer, expressly or by implication, makes known — (a) to
the seller, or (b) where the purchase price of part of it is payable by instalments and the goods were previously sold by a
credit-broker to the seller, to that credit-broker, any particular purpose for which the goods are being bought, there is an
implied term that the goods supplied under the contract are reasonably fit for that purpose, whether or not that is a
purpose for which such goods are commonly supplied, except where the circumstances show that the buyer does not rely,
or that it is unreasonable for him to rely, on the skill or judgment of the seller or credit-broker.” (s. 14, (3) SGA 1979); M.
G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 316 en 321 et seq.; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 157158; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 571-575.
KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty provisions and the theory of strict liability in tort as
solutions to art counterfeiting in painting", l.c., 549.
Infra, nr. 224.
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207. Sectie 2-314 UCC: impliciete kwaliteitsgarantie – Anders dan het Engelse
kooprecht dat de notie merchantability in 1994 inruilde voor het actuele satisfactory quality,
hanteert § 2-314 van de UCC nog steeds deze oude notie als impliciete kwaliteitsmaatstaf. Zo
stelt § 2-314, (1) UCC immers:
“Unless excluded or modified (section 2-316), a warranty that the goods shall be merchantable is
implied in a contract for their sale if the seller is a merchant with respect to goods of that kind. […]”1376

Meteen valt ook op dat deze impliciete kwaliteitsgarantie ook in de Verenigde Staten beperkt
blijft tot “merchants with respect to goods of that kind”. De parallel met het Engelse systeem
is ontegensprekelijk, waar sectie 14 beperkt blijft tot de goederen verkocht in het kader van de
bedrijfsvoering (sale in the course of a business). Het gevolg daarvan is dat de warranty of
merchantability van § 2-314 UCC van toepassing is op de verhandeling van kunstvoorwerpen
en antiquiteiten door commerciële galerieën, kunsthandelaars en veilinghuizen.1377 Private
verzamelaars kan men niet als dergelijke merchants aanmerken. Sectie 2-104 UCC definieert
de notie merchant immers als:
“(1) "Merchant" means a person that deals in goods of the kind or otherwise holds itself out by
occupation as having knowledge or skill peculiar to the practices or goods involved in the transaction
or to which the knowledge or skill may be attributed by the person's employment of an agent or broker
or other intermediary that holds itself out by occupation as having the knowledge or skill.”

Meer betwist is de vraag of musea die zich zouden inlaten met een twijfelachtige praktijk als
collectieafstoting, merchants zijn in de zin van § 2-314 UCC. Aangezien de musea op grond
van hun activiteiten publiekelijk voorhouden een zekere kennis en vertrouwdheid met de
kunstvoorwerpen te hebben, lijkt men ze strikt genomen als merchants te moeten
kwalificeren. Comment 3 bij § 2-314 UCC voegt echter een element van regelmatigheid toe,
door aan te geven dat “[a] person making an isolated sale of goods is not a merchant within
the meaning of the full scope of this section and, thus, no warranty of merchantability would
apply.” Het besluit is dan ook dat uitsluitend musea die op regelmatige basis verkopen,
binnen het toepassingsgebied van § 2-314 UCC vallen.1378
De centrale notie voor de impliciete kwaliteitsgarantie binnen de UCC is de term
“merchantability”, die de UCC zelf definieert in § 2-314, (2). Enkele aspecten daarvan
1376
1377

1378

§ 2-314, (1) UCC.
P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 514; X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud and
forgery", l.c., 423; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 14; R. LERNER en J.
BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 86; D. N. LANIER, "Protecting art purchasers", l.c., 209; L. DUBOFF en C. KING, Art
Law in a nutshell, o.c., 76.
In Groves v. Michel, smeert de malafide kunsthandelaar Jacques Michel Mary Groves, een bejaarde weduwe een collectie
van zogenaamd antiek-Russische Fabergé-juwelen aan. Ze betaalde $429.077, terwijl de juwelen naderhand slechts
$36.523 waard bleken te zijn. Het Hof overwoog: “Michel was a merchant, having dealt in antiques and artwork for
several years and having dealt in purported Russian art and Fabergé extensively between September 1983 and January
1984. Michel is also a merchant because he held him out as having knowledge or skill peculiar to the items involved by
describing the pieces and hallmarks to the Burtons. Finally Michel is a merchant because his agent, the Burtons, held
themselves out to Mrs. Groves as having such skill based upon what Michel taught them and based upon their activities as
dealers in antiques. Id. §25-2-104(1).” (Groves v. Michel, uittreksel opgenomen in F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D.
BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement, 1993, o.c., 309).
Voor meer algemene duiding, zie: J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 361-362.
P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 514; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II,
1986, o.c., 14; X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud and forgery", l.c., 423.
Voor meer onzekerheid, zie: KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty provisions and the theory of
strict liability in tort as solutions to art counterfeiting in painting", l.c., 546.
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kunnen de koper van inauthentiek werk desgevallend een gepaste grond voor rechtsherstel
bieden.1379
“Goods to be merchantable must be at least such as: (a) pass without objection in the trade under the
contract description; and […](c) are fit for the ordinary purposes for which such goods are used; and
(f) conform to the promises or affirmations of fact made on the container or label if any.”1380

Om als “verhandelbaar” te worden aangemerkt dient een goed volgens subsectie a) zonder
problemen op de markt te kunnen circuleren onder de contractuele beschrijving die de
verkoper eraan gaf. De ontdekking dat een kunstwerk niet authentiek is, maakt het (minstens
moreel gezien) onmogelijk het voorwerp nog langer te verhandelen onder de
contractbeschrijving die de verkoper eraan gaf, zo het werk (e.g. vervalsing) al niet geheel
onverkoopbaar wordt.1381 Toen het werk dat het echtpaar McKie aankocht verkeerdelijk aan
de Amerikaanse impressionist William Merritt Chase (1849-1916) bleek te zijn
toegeschreven, oordeelde JUDGE PARSONS in McKie v. R.H. Love Galleries, Inc. dan ook
terecht:
“To be merchantable, goods must, among other things, conform to the promises or affirmations of fact
made on the container or label. They must also pass without objection in the trade under the contract
description. The complaint states that the representations made by the defendant on the Authentication
and Appraisal Report, as well as those representations that the painting is readily marketable, were
false and misleading. Although unstated in this particular section of the complaint, the inevitable
conclusion is that because the painting did not conform to the affirmations in the Authentication and
Appraisal Report, it could not pass under that description and was thereby unmerchantable. Such a
claim may be valid and should be heard.”1382

Subsectie c) kan gedupeerde koper eventueel een tweede houvast bieden. Een goed is immers
onverhandelbaar wanneer het ongeschikt blijkt voor het normale gebruik dat men ervan
maakt. Deze kwestie brengt ons nogmaals op het gladde filosofische terrein van de vraag naar
het nut en normale gebruik van kunst. Om zich te onttrekken aan de toepassing van § 2-314,
2), c) zouden slinkse verkopers immers gemakkelijk kunnen argumenteren dat het normale
gebruik van kunst op het zuiver esthetische vlak ligt.1383 Ofschoon de toeschrijving niet juist
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L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1013; X, "Uniform commercial code
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opgenomen in F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement, 1993, o.c., 291-310 (“The
items purchased by Mrs. Groves, breached the implied warranty of merchantability because all six – as evidenced by the
inability to sell the items – could not pass without objection in the trade under the description as what they purported to be
[…] .”).
X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud and forgery", l.c., 425; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D.
BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 15-16; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 89; L. DUBOFF,
"Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1013; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art
law, 1999, o.c., K-98; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 77; D. N. LANIER, "Protecting art
purchasers", l.c., 210; P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 514; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 336-337;
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bleek, belet niets de koper het werk te bewonderen, uit te stallen of aan de muur te hangen
voor wat het is. De commentaar bij de UCC kan hier echter verduidelijking brengen.
Comment 8 stelt immers:
“[M]erchantable goods must therefore be ‘honsestly resalable in the normal course of business because
they are what they purport to be.”1384

Toch zijn daarmee niet alle problemen van de baan, vermits het werk (op enkele
uitzonderingen na) nog steeds kan worden verhandeld, zij het onder een gewijzigde
toeschrijving. We botsen hier met andere woorden op het probleem dat de Engelse wetgever
er in 1994 toe bracht de notie “merchantable” in te ruilen voor de impliciete garantie van
“satisfactory quality”.1385 We brengen het voormelde Dalí-schandaal in herinnering. In
verband met de toepasbaarheid van de impliciete kwaliteitsgarantie van § 2-314 UCC op de
authenticiteitsproblematiek overwoog JUDGE PENCE echter:
“The court recognizes that in addition to § 2-313's express warranty, the Code provides for implied
warranties under § 2-314 and § 2-315. § 2-314 states that unless it is excluded or modified in
accordance with § 2-316, “a warranty that the goods shall be merchantable is implied in a contract for
their sale if the seller is a merchant with respect to goods of that kind.” (Clearly the defendants here
would be considered ‘merchants'.) To be merchantable, the goods must be reasonably suitable for the
ordinary purpose for which they are to be used. § 2-314(2). Therefore, in order to establish a cause of
action under § 2-314, a buyer claiming that he had been sold counterfeit artwork would be required to
show that the artwork was not ‘merchantable’ due to the fact of its being counterfeit. Notwithstanding
investment value or the buyer's personal desire to own an original, the ordinary purpose to which
artwork is put is to be displayed for its aesthetic appeal. And with respect to this ordinary use, a
counterfeit will have satisfied that purpose equally with an original. For this reason, in the view of this
court, the implied warranty of merchantability would not be applicable to cases such as the instant
case.”1386

Eventueel kan de koper die om investeringsreden kocht, zich toch beroepen op deze subsectie,
aangezien inauthenticiteit het nut van zijn aankoop natuurlijk geheel ondergraaft.1387
Niettemin lijkt het ons meer aangewezen in dergelijk geval de grondslag voor de warrantyvordering in § 2-315 UCC te zoeken, al weze het herhaald dat bij kunstwerken de referentie
aan een zeker gebruik of enige nutsfunctie een weinig gelukkige redenering is. Op deze
filosofische kwestie gaat dit proefschrift verderop nog uitgebreid in.1388
Tot slot kan subsectie f) de koper eventueel verhaalskansen bieden, in zoverre men de
handtekening op het werk of de toeschrijving op de lijst als “label” zou kunnen
kwalificeren.1389 De zo-even aangehaalde passage uit McKie v. R.H. Love Galleries, Inc.1390
getuigt daarvan, alsook de zaak Groves v. Michel.1391
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KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty provisions and the theory of strict liability in tort as
solutions to art counterfeiting in painting", l.c., 546-547.
Comment 8 bij § 2-314 UCC.
Supra, nr. 205.
Balog v. Center Art Gallery-Hawaii, Inc., 745 F. Supp. 1556 (D. Hawaii 1990) p. 1563.
L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1013; L. DUBOFF en C. KING, The
deskbook of art law, 1999, o.c., K-98; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 77; D. N. LANIER,
"Protecting art purchasers", l.c., 210.
Infra, nr. 224.
L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1013-1014; L. DUBOFF en C. KING, The
deskbook of art law, 1999, o.c., K-98; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 77; X, "Uniform commercial
code warranty solutions to art fraud and forgery", l.c., 425; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law,
II, 1986, o.c., 16; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 89.

292

“The items purchased by Mrs. Groves, breached the implied warranty of merchantability because all six
– as evidenced by the inability to sell the items – could not pass without objection in the trade under the
description as what they purported to be and because they did not conform to the promises or
affirmations of fact reflected on the marks which the items bore.”

208. Sectie 2-315 UCC: impliciete geschiktheidsgarantie – Helemaal vergelijkbaar met
zijn Engelse pendant uit sectie 14, (3) SGA 1979, is de impliciete geschiktheidsgarantie van §
2-315 UCC. Die bepaling stelt immers:
“Where the seller at the time of contracting has reason to know any particular purpose for which the
goods are required and that the buyer is relying on the seller's skill or judgment to select or furnish
suitable goods, there is unless excluded or modified under the next section an implied warranty that the
goods shall be fit for such purpose.”1392

Bovendien verhoudt § 2-315 UCC zich op dezelfde manier tot § 2-314 UCC als sectie 14, (3)
SGA 1979 tot sectie 14, (2) SGA 1979. In beide gevallen heeft de geschiktheidsgarantie
uitsluitend betrekking op een bijzonder doel of gebruik, afwijkend van het normale gebruik,
wat een aspect is van de impliciete kwaliteitsgarantie van § 2-314 of sectie 14, (2) SGA 1979.
Comment 2 bij § 2-315 UCC definieert dergelijke “bijzondere bestemming” (particular
purpose) als datgene wat specifiek is aan en eigen is voor de koper.1393 Meteen is duidelijk dat
sectie 2-315 UCC slechts uiterst beperkt van toepassing is in de kunsthandel. Wie een werk
louter voor zijn esthetische waarde koopt, zal zich immers op de impliciete kwaliteitsgarantie
van § 2-314 moeten beroepen. Andermaal kan Balog v. Center Art Gallery-Hawaii, Inc.1394 de
beperkte rol die in de authenticiteitsgeschillen voor § 2-315 UCC is weggelegd,
onderschrijven.
“§ 2-315 provides that if a seller has reason to know of any particular purpose for which the goods are
to be used, and that if the buyer has relied on the seller's skill or judgment to furnish suitable goods for
the buyer's purpose, then an implied warranty that the goods shall be fit for such a purpose arises.
However, Comment 2 to § 2-315 states that “a ‘particular purpose’ differs from the ordinary purpose
for which the goods are used in that it envisages a specific use by the buyer which is peculiar to the
nature of his business whereas the ordinary purposes for which goods are used are those envisaged in
the concept of merchantability and go to uses which are customarily made of the goods in question.”
With this comment as a guide, it would appear that neither a museum nor a private collector could
invoke § 2-315's implied warranty for its protection, since the use of artwork for display or investment
are customary uses for such items, or else are those which would not be particular to the purchaser's
business. Since every piece of artwork is unique, it is difficult to envision a “particular use” which
would be different from the “ordinary purpose” for which the work would be created.”1395

Net zoals de Engelse regeling van sectie 14, (3) SGA 1979 speelt de impliciete
geschiktheidsgarantie voor de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel zodoende slechts
de tweede viool. Zij heeft hoogstens enige relevantie voor de aankopen om zuivere en
1390
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McKie v. R.H. Love Galleries, Inc., 1990 WL 179797 (N.D. Illinois, 1990), p. 2.
Groves v. Michel, uittreksel opgenomen in F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993
Supplement, 1993, o.c., 291-310.
§ 2-315 UCC.
Comment 2 bij § 2-315 UCC stelt: “[A] ‘particular purpose’ differs form the ordinary purpose for which the goods are
used in that it envisages a specific use by the buyer which is peculiar to the nature of his business whereas the ordinary
purposes for which goods are used are those envisaged in the concept of merchantability and go to uses which are
customarily made of the goods in question.”
Balog v. Center Art Gallery-Hawaii, Inc., 745 F. Supp. 1556 (D. Hawaii 1990).
Balog v. Center Art Gallery-Hawaii, Inc., 745 F. Supp. 1556 (D. Hawaii 1990) p. 1563.
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onverholen investeringsmotieven, ter vervollediging van collecties of ter realisatie van
tentoonstellingen.1396 Zo stond de Illinois District Court de eisers in McKie v. R.H. Love
Galleries, Inc. principieel toe op basis van § 2-315 UCC hun gram te halen.
“Where the seller at the time of contracting has reason to know any particular purpose for which the
goods are required and that the buyer is relying on the seller's skill or judgement to select or furnish
suitable goods, there is ... an implied warranty that the goods shall be fit for such purpose. Ill.Rev.Stat.
ch. 26, para. 2-315 (1987). The complaint alleges that at the time of purchase the plaintiffs informed the
defendant of their interest in acquiring high quality works of art with excellent potential for price
appreciation. It also recites that, in making their purchase, the plaintiffs relied on the information that
the defendant provided and that the information was incorrect. In pleading a breach of warranty for a
particular purpose, the plaintiffs have met the requirements with precision.”1397

Afdeling 2. Kwaliteitsaanspraken van de koper op basis van het FransBelgische kooprecht
209. Inauthenticiteit en de bescherming op grond van het kooprecht – In het
voorgaande hoofdstuk beschreef dit proefschrift hoe de theorie van de wilsgebreken in het
Frans-Belgische contractsdenken een krachtig verhaal kan bieden voor tal van schadegevallen
door inauthenticiteit. Anders dan voor het Anglo-Amerikaanse recht bleken de rechtsmiddelen
die gericht zijn op de geldige totstandkoming van de koopovereenkomst voor het Franse en
Belgische authenticiteitscontentieux van primordiaal belang. In de conclusie hebben we
getracht aan te tonen welk enorm toepassingsgebied de rechtsfiguur van de dwaling kan
bestrijken. Het onderzoek stond toe de vooraanstaande rol voor de dwaling te verklaren door
de soepelheid van haar toepassingsvoorwaarden in rekening te brengen.
Niettemin blijft de verstorende impact van de inauthenticiteit ook in het Frans-Belgische
contractsdenken niet beperkt tot de totstandkomingsfase van de koopovereenkomst, maar laat
zij evenzeer in die jurisdicties de uitvoering van de koopovereenkomst mank lopen. Het is
immers meer dan plausibel dat de koper van een inauthentiek werk ook op grond van het
kooprecht zekere aanspraken zal willen laten gelden, gelet op de (veel) te hoge prijs die hij
betaalde. In het Frans-Belgische kooprecht blijken daarvoor twee vorderingen van bijzonder
belang: de aanspraak van de koper op conforme levering (§ I.) en diens recht op vrijwaring
voor verborgen gebreken (§ II.). Artikel 1603 B.W. merkt de levering en de vrijwaring aan als
de twee hoofdverplichtingen van de verkoper.1398 Wanneer de verkoper een kunstwerk voor
1396

1397
1398

X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud and forgery", l.c., 428; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D.
BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 18; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c.,
1014; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-98 – K-99; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a
nutshell, o.c., 77-78; P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 514-515; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 335336; KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty provisions and the theory of strict liability in tort as
solutions to art counterfeiting in painting", l.c., 548.
McKie v. R.H. Love Galleries, Inc., 1990 WL 179797 (N.D. Illinois, 1990) p. 3.
P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2004, 135; J. HUET, Les
principaux contrats spéciaux, in J. GHESTIN (ed.), Traité de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 2001, 196; H. BOUCARD,
L'agréation de la livraison dans la vente - Essai de théorie générale, in UNIVERSITÉ DE POITIERS (ed.), Collection de
la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, Parijs, L.G.D.J., 2005, 4; J. GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente,
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authentiek verhandelt, terwijl het dat niet is, valt er prima facie immers veel voor te zeggen
hierin een tekortkoming aan de leveringsplicht te zien. Al evenzeer lijkt de koper te kunnen
argumenteren dat de gekochte zaak met een verborgen gebrek was behept. Wie de rechtspraak
en de gespecialiseerde doctrine erop naslaat stelt inderdaad vast dat de koper, naast een
alomtegenwoordige dwalingsvordering, sporadisch zijn verhaal op (één van) beide
verhaalsmiddelen uit het kooprecht grondt.1399
210. Verwante maar onderscheiden vorderingen – Controversieel is echter de vraag hoe
de acties op grond van de dwaling, de leveringsplicht en de verborgen gebreken zich tot
elkaar verhouden. Oorspronkelijk achtte men de drie vorderingsmogelijkheden van de koper
conceptueel duidelijk onderscheiden rechtsfiguren1400, wat zich onder meer op het vlak van
het bewijs, de verjaring en de mogelijkheid tot schadevergoeding laat gevoelen. Wanneer het
aangekochte goed de substantiële kwaliteit blijkt te ontberen die de koper erin zocht, spreekt
men van dwaling. De verkoper miskent daarentegen zijn leveringsplicht, wanneer hij de koper
een ander goed levert, dan de partijen overeenkwamen. De verkoper dient de koper tot slot te
vrijwaren voor de verborgen gebreken waarmee het verkochte goed naderhand behept blijkt,
ook al leverde de verkoper precies wat de partijen overeenkwamen.1401 Door een zekere mate
van ‘common understanding’, afspraak of zelfs garantie te vereisen over welke elementen als
substantieel te beschouwen zijn, is de dwaling steeds meer in het vaarwater van de gebreken
in de uitvoering van de overeenkomst gekomen.1402 Deze trend deed GHESTIN en DESCHÉ
finaal besluiten dat een vervlechting van de drie vorderingen onvermijdelijk is. De vrijwaring
voor verborgen gebreken zou als verlengde van de leveringsplicht eigenlijk niets anders zijn
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in J. GHESTIN (ed.), Traité des Contrats, Parijs, L.G.D.J., 1990, 716; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c.,
196; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 176; H. DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 126; V. THARREAU, L'authenticité des oeuvres d'art de l'Antiquité, o.c.,
deel III, 5; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, in B. TILLEMAN en A.
VERBEKE (eds.), Recht in kort bestek, VIII, Antwerpen, Intersentia, 2007, 134.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 356 en 358; V. THARREAU, L'authenticité
des oeuvres d'art de l'Antiquité, o.c., deel III, 6; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 330; F.
DURET-ROBERT, "Art et droit, l'authenticité d'une oeuvre d'art: les enjeux (séminaire), annulation et résolution de la
vente en droit français", l.c., 19; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 116118; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek", l.c., 112; M. VON KUEGELGEN, "La responsabilité
des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 312-313; B. TILLEMAN, "Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst
en antiek", l.c., 449; M. DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van
kunstvoorwerpen", l.c., 43-44.
Rechtspraak benadrukte trouwens al meermaals dit fundamentele onderscheid. Zie daarvoor: Cass. Fr. civ., 6 februari
1958, Bull. civ. IV, 151, nr. 208; Cass. Fr. com., 3 maart 1975, R.T.D. civ. 1977, 116; Cass. Fr. 1e civ., 14 mei 1996, JurisData nr. 1996-001831; Cass. 6 april 1916, Pas. 1917, I, 77 (verhouding dwaling-leveringsplicht); Cass. 23 november 1939,
Pas. 1939, I, 488 (verhouding dwaling-verborgen gebreken).
Specifiek voor de verkoop van kunstvoorwerpen, zie: Cass. Fr. 1e civ., 14 december 2004, Juris-Data nr. 026149
(schilderij van Claudel) en Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33 (werken van Calame en Gallow).
G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. SAIGNAT, Traité théorique et pratique de droit civil de la vente et de l'échange,
Parijs, Larose & Tenin, 1908, 422; O. TOURNAFOND, "Les prétendus concours d'actions et le contrat de vente", D. 1989,
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spéciaux, o.c., 196 et seq.; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, "La vente, erreur, non-conformité et vices cachés",
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O. TOURNAFOND, "Les prétendus concours d'actions et le contrat de vente", l.c., 237-238; M. ALTER, L’obligation de
délivrance dans la vente de meubles corporels , in J. GHESTIN (ed.), Bibliothèque de droit privé, CXXII, Parijs, L.G.D.J.,
1972, 238 et seq.; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 334 en 357; A.
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, "La vente, erreur, non-conformité et vices cachés", l.c., 206 en 220.
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dan een specifieke toepassing van de dwaling. Veel meer heeft een jurist niet nodig voor een
algehele verwarring…1403
In wat volgt voeren we een onderzoek naar het precieze toepassingsgebied van beide
verhaalsmiddelen uit het kooprecht. Als zij daadwerkelijk bijzondere toepassingen van de
dwaling zijn, is hun toepassingsgebied logischerwijze beperkter. Zodoende is het maar de
vraag of zij in het authenticiteitscontentieux een valabel alternatief kunnen betekenen voor de
omnipresentie van de dwalingsvordering. Blijkt dit het geval, dan behoeft hun precieze
verhouding tot de dwaling verdere verduidelijking. We onderzoeken beide rechtsfiguren in
het licht van deze dubbele vraagstelling.
Dat de zaken ook eenvoudiger kunnen bewijst het monistisch kooprecht dat onder
internationale impuls de laatste decennia zijn opgang maakte in het Frans-Belgische
privaatrecht. Dergelijke monistisch koopregime onderscheidt zich van het traditionele,
dualistische Frans-Belgische systeem, daar de koper zijn kwaliteitsaanspraken op het niveau
van de uitvoering van de koopovereenkomst slechts op grond van een unieke, alles
overkoepelende conformiteitsvordering kan laten gelden. Deze systemen komen in een laatste
fase aan bod, waarbij we in de eerste plaats onderzoeken óf de kunsthandel zich in hun
toepassingsgebied kan bevinden, en vervolgens of de unieke conformiteitsvordering
desgevallend voor de authenticiteitsproblematiek een valabel verhaalsmiddel kan betekenen
(§ III.).

§ I. LEVERINGSPLICHT
211. Leveringsplicht: principe – De leveringsplicht staat eerder onhandig beschreven in
artikel 1604 B.W. “De levering is de overdracht van de verkochte zaak in de macht en het
bezit van de koper.” Een van de gebreken van deze formulering bestaat er precies in dat zij de
koper schijnbaar geen enkele aanspraak verleent op kwaliteitsvolle goederen. Dat is echter
niet het geval. De rechtspraak en de doctrine zijn er immers van uitgegaan dat de koper op
grond van artikel 1604 B.W. niet alleen gerechtigd is het verkochte goed materieel volgens de
afspraak geleverd te krijgen, maar vooral ook goederen van de overeengekomen kwaliteit kan
claimen.1404 Zowel voor genus-, als voor specieszaken heeft de leveringsplicht inderdaad
1403

1404

J. GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente, o.c., 806-810; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, "La vente, erreur, nonconformité et vices cachés", l.c., 198; O. TOURNAFOND, "Les prétendus concours d'actions et le contrat de vente", D.
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evenzeer betrekking op de identiteit van de verkochte goederen, als op de kwaliteit ervan.1405
De koper is op grond van artikel 1243 B.W. immers niet verplicht een andere zaak aan te
nemen dan die de verkoper verschuldigd is, zelfs al zou die objectief gezien een grotere
waarde vertegenwoordigen. Dat geldt zo voor een andere identiteit, maar evenzeer voor een
mindere kwaliteit.1406
Vóór 1993 beschouwde een belangrijk deel van de Franse rechtspraak de geschiktheid van de zaak voor
haar normaal gebruik als een facet van de conformiteit. Hoewel dit in principe tot het toepassingsgebied
van de garantieplicht van de verkoper behoort, had de koper door die ruime invulling van de
conformiteit ook op grond van de leveringsplicht een verhaal tegen de verkoper, wanneer het
aangekochte goed niet kon dienen voor het gebruik dat men daar normaal van maakt.1407 Door deze
invulling van de conformiteitsnotie sloeg de leveringsplicht op de drift om geheel in het vaarwater van
de garantieplicht van artikel 1641 B.W. te komen. Inmiddels gooide het Hof van Cassatie het roer om en
dreef de leveringsplicht terug tot binnen haar traditionele grenzen, of – meer precies – buiten het
traditionele toepassingsgebied van de verborgen gebreken: “[L]e défaut de conformité de la chose
vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code
civil.”1408 Verderop zal blijken dat de vervlechting van de verborgen gebreken met de leveringsplicht in
België nog meer problematisch is.1409

Om de conformiteit van de levering te beoordelen, vergelijkt men de zaak die de verkoper aan
de koper leverde met de specificaties die expliciet of impliciet in de overeenkomst vervat
liggen. De partijen zijn dus aangewezen op het contract. Wanneer de verkoper een andere
zaak levert dan de koper kocht, is de contractuele tekortkoming doorgaans zonneklaar. Anders
is het wanneer de koper beweert dat de levering niet beantwoordt aan de kwaliteitsstandaard
die de partijen daarvoor overeenkwamen. In dergelijk geval dient men na te gaan wat precies
de draagwijdte is van de contractuele beschrijving van het verkochte voorwerp.1410
212. Authenticiteit en de leveringsplicht – Als het verkochte kunstwerk niet authentiek is,
stemt het niet overeen met wat het voorhoudt te zijn. De verkoper levert zodoende een werk

1405

1406

1407

1408

1409
1410

La vente, Brugge, Die Keure, 2002, (17) 21; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 224; V. SAGAERT, B.
TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, o.c., 134.
P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 138; A. BÉNABENT, Les contrats
spéciaux civils et commerciaux, o.c., 123; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 224; V. SAGAERT, B.
TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, o.c., 134; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN,
"L'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le droit commun", in C. BIQUET-MATHIEU en P.
WÉRY (eds.), La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Brussel, Die Keure, (5) 8-9.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 353; A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art.
1604 B.W.", Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
Antwerpen, Kluwer, 2000, (1) 7.
Cass. Fr. 1e civ., 8 november 1988, Bull. civ. 1988, I, nr. 314; Cass. Fr. 1e civ., 14 februari 1989, Bull. civ. 1989, I, nrs. 83
en 84; Cass. Fr. 1e civ., 5 november 1985, Bull. civ. 1985, I, nr. 287.
Cass. Fr. 1e civ., 8 december 1993, Bull. civ. 1993, I, 252, nr. 362; Cass. Fr. 1e civ., 27 oktober 1993, Bull. civ. 1993, I, nr.
305.
Meer over deze stroming, zie: A. BÉNABENT, "Conformité et vices cachés dans la vente: l'éclaircie", D. 1994, Chr., (115)
115; P. JOURDAIN, "Les actions des acquéreurs insatisfaits ou victimes de dommages", Gaz. Pal. 1994, II, (826) 827829; J. CALAIS-AULOY, "De la garantie des vices cachés à la garantie de conformité", in C. MOULY (ed.), Mélanges
Christian Mouly, Parijs, Litec, 1998, (63) 67; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 227; C. ATIAS, "La
distinction du vice caché et de la non conformité", D. 1993, (265) 265; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et
commerciaux, o.c., 123, P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 139.
Van vóór de ommekeer, maar erg kritisch: O. TOURNAFOND, "Les prétendus concours d'actions et le contrat de vente",
l.c., 239 en 243.
Infra, nrs. 222-223.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 356-357; F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 330.
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waarvan de kwaliteit afwijkt van wat de partijen contractueel overeenkwamen. Vanuit
theoretisch oogpunt lijkt de leveringsplicht dus een volwaardig alternatief voor de dwaling. Ze
bezit conceptueel immers een gelijkaardige soepelheid, wat haar ook toelaat nauw aan te
sluiten op de authenticiteitsproblematiek. Op het eerste gezicht is de leveringsplicht in het
authenticiteitscontentieux dan ook net zo goed in staat een gepast juridisch antwoord te
formuleren als de dwaling dat is.1411
213. Verdringing van de dwalingsvordering bij gegarandeerde kwaliteiten? – Bepaalde
auteurs gaan zelfs verder en zien voor de leveringsplicht een grotere toekomst weggelegd, ten
koste van de dwaling. In het zog van BUFNOIR1412 argumenteert DE PAGE ook voor het
Belgische recht dat uitsluitend de ontbindingsvordering op grond van niet-conforme levering
openstaat, wanneer de verkoper de authenticiteit heeft gegarandeerd.
“Si l’acheteur, pour établir l’erreur sur la substance, allègue et offre de prouver que les marchandises
n’ont pas été soumises à telle préparation conformement aux stipulations du contrat, il reconnaît par le
fait même qu’il n’y a pas eu erreur, qu’il ne s’est pas trompé dans sa déclaration de volonté, mais que
c’est de l’inexécution du contrat, par le vendeur, qu’il se plaint. Il y a si peu “erreur”, que l’acheteur se
base sur un contrat à l’objet bien précis pour arguer de la non-conformité de la marchandise. L’erreur
supposerait que l’acheteur a traité sur telle chose, alors qu’il avait telle autre en vue. Dans notre cas,
c’est l’obligation de délivrance qui est en cause. […] Lorsque, dans la vente d’une oeuvre d’art,
l’authenticité de l’oeuvre a été garantie par le vendeur, il n’y a plus lieu d’invoquer l’erreur sur la
substance – puisque l’objet est certain dans la volonté réelle comme dans la volonté déclarée – mais
l’inexécution de la garantie conventionnelle, si cette garantie n’est pas fournie, et la résolution - et non
la nullité – de la vente. L’erreur est tellement peu admissible que l’acheteur a pris ces précautions pour
ne pas se tromper, en stipulant la garantie.”1413

Waar DE PAGE vooral doelde op uitdrukkelijk gegarandeerde kwaliteiten, veralgemeent
LIMPENS deze stelling tot ook stilzwijgend verleende garanties.1414 In het licht van deze
zienswijze zou de dwaling slechts een beperkt toepassingsgebied toekomen. Zodra het
verkochte voorwerp contractueel verduidelijkt wordt, vormt een vordering op grond van de
leveringsplicht de meer aangewezen weg.
Het Belgische en Franse Hof van Cassatie lieten zich op dit vlak overigens niet onbetuigd en
verduidelijkten eerder al geen voorstander te zijn van een versmelting van de dwalings- en de
1411

1412

1413
1414

S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 356 en 358; V. THARREAU, L'authenticité
des oeuvres d'art de l'Antiquité, o.c., deel III, 6; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 330; F.
DURET-ROBERT, "Art et droit, l'authenticité d'une oeuvre d'art: les enjeux (séminaire), annulation et résolution de la
vente en droit français", l.c., 19; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 116118; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek", l.c., 112; M. VON KUEGELGEN, "La responsabilité
des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 312-313; B. TILLEMAN, "Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst
en antiek", l.c., 449; M. DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van
kunstvoorwerpen", l.c., 43-44; C. LARROUMET, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 12 februari 1975 en Cass. Fr. com. 3 maart
1975, JCP 1976, jur., 18463.
C. BUFNOIR, Propriété et contrat: théorie des modes d’acquisition des droits réels et des sources des obligations, 1900,
o.c., 599 en 602. Enthousiast bijgetreden door: P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 101-102.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 86-87.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 86 en 130 et seq.; J. LIMPENS, La vente en droit
belge, 1960, o.c., 73; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie
des vices cachés: le droit commun", l.c., 9; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge, I,
1997, o.c., 122-123 en 182-183. MEINERTZHAGEN-LIMPENS nuanceert echter verderop deze leer van DE PAGE, zodat haar
positie wat ambiguë is en zij de dwaling toch een merkelijk grotere rol toebedeelt. (A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS,
Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 273).
Contra: P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974-1982) - Les obligations", l.c., 57.
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conformiteitsvordering. In een sleutelarrest van 6 april 1916 overwoog het Belgische Hof
immers dat:
“le défaut de conformité de la marchandise n’établissait ni l’erreur de la convention sur son objet
véritable, puisque c’était la précision même de cet objet, sur lequel on était d’accord, qui autorisait la
société demandresse à arguer de ce manque de conformité de la marchandise, ni de l’erreur de
l’agréation de celle-ci.”1415

Ook het Franse Hof van Cassatie deed zijn uiterste best om de vorderingen op grond van de
leveringsplicht en de substantiële dwaling conceptueel strikt uit elkaar te houden, zonder
daarvoor echter een duidelijk criterium naar voor te kunnen schuiven.1416
214. Authenticiteit en de leveringsplicht: een cumul van vorderingen? – Hoewel
gezaghebbende auteurs als DE PAGE of LIMPENS de leveringsplicht ten koste van de dwaling
een grotere rol toedichten, achten vele recente auteurs beide vorderingen vaak probleemloos
tegelijk mogelijk.1417 Dat de dwaling in elk geval aan de orde is, zoals de
meerderheidsstrekking haar tegenwoordig zuiver subjectief invult, kunnen we alleen maar
onderschrijven. Zoniet miskent men immers het fundamentele onderscheid tussen de
totstandkomingsfase en de uitvoeringsfase van het contract.1418 Het substantieel karakter van
de dwaling schuilt volgens de heersende doctrine en rechtspraak immers in de afwezigheid
van een verwachte of beloofde kwaliteit.1419 Contractuele garanties sluiten zodoende
geenszins uit dat men dwaalt. Integendeel, ze zetten vaak aan tot contracteren en spelen dus
langs die weg evenzeer een rol bij de totstandkoming, als bij de uitvoering van de
overeenkomst.1420 Het is echter evident dat een dergelijke ruime invulling de dwaling in het
vaarwater brengt van de leveringsplicht, die precies een verhaal wil vormen voor leveringen
die afwijken van wat partijen beloofden.
215. Authenticiteit en de leveringsplicht: bezwaren tegen een cumul van vorderingen –
Desondanks valt het onzes inziens te betwijfelen dat de koper van een inauthentiek kunstwerk
op grond van de vordering voor niet-conforme levering enige aanspraak op rechtsherstel kan

1415
1416

1417

1418

1419
1420

Cass. 6 april 1916, Pas. 1917, I, 77.
Cass. Fr. com., 6 februari 1958, Bull. civ. IV, 151, nr. 208; Cass. Fr. com., 11 januari 1971, Bull. civ. IV, 7, nr. 7; Cass. Fr.
com., 3 maart 1975, Bull. civ. IV, 57, nr. 69.
J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, L.G.D.J, 1983, 176 en 179; A. MEINERTZHAGENLIMPENS, "La vente, erreur, non-conformité et vices cachés", l.c., 210; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst
en antiek", l.c., 112-113; B. TILLEMAN, "Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek", l.c., 449; M. VON
KUEGELGEN, "La responsabilité des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 307 and 311; M. DAMBRE,
"Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen", l.c., 41 en 43-44; F. DURETROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 335; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art,
o.c., 358; P. JOURDAIN, "Les actions des acquéreurs insatisfaits ou victimes de dommages²", l.c., 830; J. GHESTIN, "Le
droit interne français de la vente d'objets d'art et de collection", l.c., 143-144.
Ook TOURNAFOND en ALTER stellen vast dat met een onveranderd subjectief dwalingsbegrip beide figuren overlappen. (O.
TOURNAFOND, "Les prétendus concours d'actions et le contrat de vente", l.c., 238; M. ALTER, L’obligation de
délivrance dans la vente de meubles corporels, o.c., 229).
L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, 1928, o.c., 86; J. GHESTIN, La notion d'erreur
dans le droit positif actuel, o.c., 214-216; M. FONTAINE, "Les aspects juridiques de la commercialisation des oeuvres
d'art", l.c., 404-406; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 176-177.
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 224.
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 204 en 220 et seq.; L. JOSSERAND, Les mobiles dans
les actes juridiques du droit privé, 1928, o.c., 86; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek", l.c., 112.
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laten gelden.1421 De dwalingsvordering is hét verhaalsmiddel bij de verkoop van een
inauthentiek kunstvoorwerp. In de doctrine duiken wel diverse criteria op, die zouden toelaten
het onderscheid te maken tussen de dwaling en de niet-conforme levering. Elk van hen maakt
duidelijk dat de leveringsplicht in principe conceptueel onaangepast is als verhaalsmiddel
voor inauthenticiteit.
i) JOSSERAND benadrukte als eerste dat de nietigheid voorbehouden is aan transacties die
van meet af aan door gebrek zijn aangetast, terwijl de vordering op grond van de
leveringsplicht slechts aangewezen is om de ontbinding te bekomen van een
overeenkomst die perfect geldig tot stand kwam, maar ten gevolge van
omstandigheden na de contractsvorming de koper op zijn honger liet.1422 “L’erreur
atteint l’acte au moment de sa formation. L’inexécution du contrat concerne un acte
parfaitement valable à l’origine”, of zoals GHESTIN het standpunt van JOSSERAND
samenvat: “Ce n’est pas la même chose d’acheter une chose alors qu’elle était autre
en réalité, ou d’acheter une chose et s’en voir livrer une autre.”1423
Zowel annulatie als ontbinding sanctioneren inderdaad afwijkingen van wat men dacht
te verkrijgen. De oorzaak daarvan ligt evenwel in temporeel onderscheiden luiken van
het contractueel bestel. Bij annulatie op grond van dwaling is de afwijking het gevolg
van de gebrekkige totstandkoming van de overeenkomst. De koper vergiste zich bij
het aangaan van de overeenkomst over wat hij meende te kopen. In essentie verlangt
de dwaling als wilsgebrek dus een beoordeling van het engagement van de verkoper in
het licht van de subjectieve intentie van de koper. De miskenning van de
leveringsplicht kan daarentegen resulteren in ontbinding. Het probleem heeft dan zijn
oorsprong in het gedrag van de verkoper en moet in functie daarvan worden
beoordeeld. Bij dwaling leverde de verkoper wat de partijen overeenkwamen maar de
koper eigenlijk niet wilde. In het geval van de gebrekkige levering kocht de koper wel
wat hij zocht, maar slaagt de verkoper er door zijn tekortkoming niet in het voorwerp
dat de partijen overeenkwamen ook volgens de afspraak te leveren.1424 De
onmogelijkheid in de uitvoeringsfase van de overeenkomst nog te remediëren aan
vergissingen die teruggaan tot het moment van totstandkoming, beslecht het pleit
definitief in het voordeel van de dwaling. Meteen belandt men zo bij wat
TOURNAFOND als centraal onderscheidingscriterium propageerde.
ii) TOURNAFOND suggereerde de dwaling voor te behouden aan de gevallen waarin de
beoogde substantiële kwaliteit niet alleen ontbreekt ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst, maar het bovendien absoluut onmogelijk is om die alsnog te
realiseren in de fase van de uitvoering van de overeenkomst.1425 Dat laatste doet zich
precies voor bij authenticiteitsgeschillen in de kunsthandel. Wordt een schilderij ten
1421

1422
1423
1424

1425

Zijn eveneens die mening toegedaan: N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 459; J.-M. TRIGEAUD,
"L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 67; M. FONTAINE, "Les aspects juridiques de la
commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 405-406; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974-1982) Les obligations", l.c., 57; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a., "Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen", l.c., 342.
L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, 1928, o.c., 86.
J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 176.
M. ALTER, L’obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, o.c., 228; J. VAN RYN en J. HEENEN,
Principes de droit commercial, III, 1981, o.c., 558.
TOURNAFOND brengt in zijn analyse het bestaan van deze herstelmogelijkheid in rekening om de balans in het voordeel van
de dwaling te laten overslaan (O. TOURNAFOND, "Les prétendus concours d'actions et le contrat de vente", l.c., 243).
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onrechte voor authentiek verkocht, bestaat dit probleem immers van bij de
totstandkoming.
Kunstvoorwerpen zijn echter dermate unieke en geïndividualiseerde goederen dat het
onmogelijk is om aan een bij de totstandkoming van de koopovereenkomst
ontbrekende authenticiteit naderhand nog te remediëren, aangezien de verkoper op de
authenticiteit van een toeschrijving geen vat heeft. De niet-conformiteit van de
levering van een inauthentiek kunstwerk vloeit louter voort uit het feit dat de koper
niet kocht wat hij dacht te kopen en stond zodoende al bij het sluiten van de
overeenkomst in de sterren geschreven.1426 Aangezien de debiteur onmogelijk de
gevraagde kwaliteit zelf kan verzorgen, kan men moeilijk spreken van een
contractuele fout. Het engagement dat de verkoper aanging was immers van meet af
aan onmogelijk. Daarom lijkt het ons meer aangewezen het verhaal te zoeken in de
dwaling die foutonafhankelijk werkt.1427
iii) Inspirerend voor de afbakening tussen de dwaling en de leveringsplicht zijn ook de
inzichten van VAN RIJN en HEENEN. Zij beroepen zich voor het onderscheid
voornamelijk op de aard van het verkochte voorwerp, wat TOURNAFOND slechts
incidenteel in zijn beoordeling integreerde.
Genuszaken evenals waren die de koper niet onderzocht ten tijde van de aankoop
geven aanleiding tot ontbinding. De koper bestelt in dat geval immers in abstracto
goederen die hem dienstig zouden moeten zijn, rekening houdend met hun normale
eigenschappen en hun gebruikelijke bestemming. Zijn de goederen die de verkoper
leverde dat niet, dan zijn er twee pistes voor verhaal denkbaar. Behoren de goederen
zoals de koper ze bestelde in principe bruikbaar te zijn voor de aanwending die de
koper op het oog had, dan ligt het probleem in de uitvoeringsfase van de
koopovereenkomst. De koper dwaalde immers niet bij het aangaan van het contract,
maar zijn ontgoocheling is het gevolg van het gedrag van de verkoper die slechts
gebrekkig levert wat de partijen overeenkwamen. Als de koper daarentegen waren
bestelt die voor hem onbruikbaar zijn, dan dwaalde hij en kan hij de vernietiging van
de koopovereenkomst bekomen, mits daartoe alle voorwaarden zijn vervuld.1428
Heeft de verkoop betrekking op een species, dan dient de koper zich voor hun
gebrekkige kwaliteit op grond van dwaling te beroepen. Dwaling kan zich bovendien
slechts voordoen bij specieszaken, voor zover het gebrek al bij de totstandkoming
bestond en substantieel was.1429 In dat geval kan men de verkoper immers niets
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Cass. Fr. 1e civ., 14 december 2004, Juris-Data nr. 2004-026149; L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques
du droit privé, 1928, o.c., 86; M. ALTER, L’obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, o.c., 228; J.-M.
TRIGEAUD, "L'erreur de l'acheteur, l'authenticité du bien d'art, étude critique", l.c., 67.
M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, o.c., nr. 668.
Met deze redenering trachtte TOURNAFOND authenticiteitsdiscussies al aan de dwalingsleer voor te behouden. (O.
TOURNAFOND, "Les prétendus concours d'actions et le contrat de vente", l.c., 243).
Ook BOULANGER en RIPERT wezen er al op hoe de ontbinding een fout van de debiteur vereist. (G. RIPERT en J.
BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, II, Parijs, L.G.D.J., 1957, 203).
In België hernam de Brusselse rechtbank deze redenering: Kh. Brussel 24 juni 1975, B.R.H. 1976, 131.
J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, 1981, o.c., 559.
J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, 1981, o.c., 559-560.
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verwijten. Die leverde immers precies het voorwerp dat de koper bezichtigde en
waarmee hij instemde. Zijn instemming berustte evenwel op een vergissing, zodat zijn
verhaal in de dwaling zijn grondslag vindt, in plaats van in de leveringsplicht.1430 Dat
mag ook blijken uit de rechtspraak. De verkoper die precies de meubels leverde die hij
na bezichtiging aan de koper als Louis XV verkocht, voldeed aan zijn leveringsplicht,
zelfs wanneer ze 15 jaar later negentiende-eeuws blijken te zijn. Dat neemt evenwel
niet weg dat de koper dwaalde bij de contractsluiting.1431 Hetzelfde geldt na levering
van de tekening die men ten onrechte aan de pointillist Georges Lemmen (1865-1916)
toeschreef.1432
iv) Als voornaamste bezwaar tegen de aanwending van de vordering voor niet-conforme
levering in het authenticiteitscontentieux wijst de gevestigde doctrine meestal op het
effect van de aanvaarding. Traditioneel houdt men immers voor dat de koper zich niet
meer kan beroepen op de leveringsplicht van de verkoper, zodra hij de levering van de
verkoper in ontvangst nam en aanvaardde.1433 Wil hij naderhand de gebrekkige
kwaliteit daarvan aanvechten, dan zou hij dat dienen te doen op grond van de
garantieplicht van de verkoper voor verborgen gebreken.1434 De aanvaarding is niets
anders dan de erkenning door de koper dat de geleverde koopwaar overeenstemt met
de verkochte zaak en dat deze vrij is van zichtbare gebreken. In elk geval zou de koper
op die manier verzaken aan het recht om zich jegens de verkoper op een zichtbaar
gebrek of de niet-conformiteit te beroepen.1435 Die aanvaarding dekt niet de
wilsgebreken, zodat de koper genoodzaakt is zich te beroepen op een wilsgebrek (of
de verborgen gebrekenregeling), behoudens de gevallen waarin hij bij de aanvaarding
een zeker voorbehoud zou hebben geformuleerd.1436 In elk geval heeft de koper van
een inauthentiek kunstwerk op grond van deze zienswijze met de aanvaarding alle
kansen verspeeld om zich nog op de miskenning van de leveringsplicht te beroepen.
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Erg nauw daarbij aansluitend maakt MEINZERTZHAGEN-LIMPENS ook het onderscheid op basis van de aard van het
aangekochte voorwerp, meer bepaald op basis van de vraag of dat ‘in concreto’ of ‘in abstracto’ bepaald was. Het eerste
geval leidt tot dwaling, het tweede tot gebreken in de levering (A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, "La vente, erreur, nonconformité et vices cachés", l.c., 211).
Zie in dat verband ook: A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art. 1604 B.W.", l.c., 9.
Kh. Brussel 24 juni 1975, B.R.H. 1976, 131. Zie bovendien: R. DEBACKER, noot onder Kh. Brussel 22 december 1950,
J.C.B. 1952, 117.
Brussel 29 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 420, noot J.H.
Anders: Antwerpen 20 januari 1988, T.B.B.R. 1990, 33, noot M. DAMBRE.
De inontvangstneming van het Chinees porselein en de Hollandse negentiende-eeuwse vitrinekast gold niet als
aanvaarding, zo oordeelde het Hof, zodat de conformiteitsvordering mogelijk blijft (Antwerpen 20 januari 1988, T.B.B.R.
1990, 33, noot M. DAMBRE).
Het eindarrest slaat de bal echter helemaal mis door de vordering op grond van art. 1622 vervallen te verklaren.
(Antwerpen 3 januari 1990, T.B.B.R. 1993, 342, noot W. DE BONDT).
M. ALTER, L’obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, o.c., 233-234 en 247; J. GHESTIN,
Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 178; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, "La vente, erreur, nonconformité et vices cachés", l.c., 210; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 22 en 151; A.
BÉNABENT, "Conformité et vices cachés dans la vente: l'éclaircie", l.c., 115; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL,
L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 359; J. GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente, o.c., 762; J. VAN RYN en J. HEENEN,
Principes de droit commercial, III, 1981, o.c., 527.
V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, o.c., 135; H. DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 132-133; M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de
délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le droit commun", l.c., 21 en 24; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS,
Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 184-185.
M. VANWIJCK-ALEXANDRE en M. GUSTIN, "L'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés: le
droit commun", l.c., 24.
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Volledigheidshalve merken we op dat bepaalde auteurs betwisten dat de aanvaarding
dergelijk effect zou hebben in gevallen van verborgen niet-conformiteit, wat de
typische situatie is voor inauthentieke kunstvoorwerpen. Hun argumentatie komt
verderop meer uitvoerig aan bod bij het onderzoek van de vrijwaringsplicht voor
verborgen gebreken.1437
216. Conclusie: theoretisch onderscheid, praktische cumulatie – Wanneer men de
voormelde onderscheidingscriteria uit de doctrine toepast op de authenticiteitsproblematiek
leidt elk van hen tot het besluit dat de vordering op grond van de leveringsplicht de
gedupeerde koper van een inauthentiek kunstwerk strikt genomen slechts weinig verhaal kan
bieden. De materie sluit conceptueel immers veeleer aan bij de dwalingsvordering in plaats
van bij de leveringsplicht. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat authenticiteitsbetwistingen
zowel in de Franse als de Belgische rechtspraktijk quasi immer hun beslag vinden in de
dwalingsleer.
Toch wijzen diverse auteurs erop dat het theoretische onderscheid zich in de praktijk vaak een
stuk moeilijker laat toepassen. Zo merkt onder meer GHESTIN op: “[c]ependant, si notre
technique juridique impose cette distinction, l’opposition est moins tranchée dans la
pratique.”1438 LARROUMET vertolkt hetzelfde standpunt waar hij benadrukt:
“si l’on voulait être tout à fait logique, il faudrait considérer que, lorsque les raisons qui empêchent un
débiteur d’exécuter son obligation sont contemporaines de la conclusion du contrat, la rendant par là
même irrégulière, le contrat est nul, le créancier ne pouvant qu’invoquer la nullité. Au contraire,
lorsque les raisons imputables à un débiteur et qui l’empêchent d’exécuter son obligation sont
postérieures à la conclusion régulière du contrat synallagmatique, le contrat ne peut être que résolu.
[…] Dans le cas où la cause de la disparition rétroactive du contrat est contemporaine de sa conclusion
et, par hypothèse, a persisté, ne permettant pas au débiteur d’exécuter son obligation, il n’y a aucune
raison d’interdire au créancier d’invoquer la résolution alors qu’il pouvait invoquer la nullité.”1439

De oorsprong van heel dit probleem is de gedeelde finaliteit van de annulatievordering
wegens dwaling en de ontbindingsvordering bij een miskenning van de leveringsplicht. Beide
zijn er immers op gericht één van de partijen toe te laten te ontsnappen aan zijn contractuele
verbintenissen, omdat het contract haar niet bracht wat ze terecht mocht verwachten hoewel
dat haar instemming bepaalde. Beslissend bij het aangaan van een overeenkomst is immers
niet alleen de voorstelling van de beloofde prestatie op zich, maar evenzeer de gedachte of de
verwachting dat de tegenpartij de beloofde prestatie ook effectief zal nakomen. Meteen mag
duidelijk zijn dat een gebrekkig tot stand gekomen overeenkomst zich automatisch vertaalt in
een gebrekkig uitgevoerde overeenkomst. In dit inzicht ligt de uiteindelijke verklaring voor
het gehele cumulvraagstuk.

1437

1438

1439

In die zin onder meer: M. VON KUEGELGEN, "La responsabilité des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 312;
P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 24; L. SIMONT, "La notion fonctionnelle du vice caché: un
faux problème?", Hulde aan Rene Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (331) 339-340; P.-A. FORIERS, "Décharge,
réception, quittance", La fin du contrat, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1993, (113) 121; M.
DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen", l.c., 43-44; J. H.
HERBOTS, "Verborgen non-conformiteit in de dualistische regeling van leveringsplicht en koopvernietigend gebrek",
(noot onder Antwerpen, 22 december 1982), R.W 1982-83, (1733) 1736. Meer hierover, zie: infra, nr. 223.
J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 176. In dezelfde zin: J. CALAIS-AULOY, "De la garantie
des vices cachés à la garantie de conformité", l.c., 71-72.
C. LARROUMET, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 12 februari 1975 en Cass. Fr. com. 3 maart 1975, JCP 1976, jur., 18463.
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Hoewel wij er theoretisch gezien van overtuigd zijn dat de koper van een inauthentiek
kunstwerk zijn verhaal in principe op de dwaling dient te gronden, kunnen we ons er omwille
van de voormelde bedenking in de praktijk mee verzoenen dat een koper die dwaalt over de te
leveren prestatie, toch op grond van de leveringsplicht en artikel 1184 B.W. de ontbinding van
de koopovereenkomst zou trachten te bekomen. Het effect van de ontbinding is immers
nagenoeg identiek aan dat van de vernietiging op grond van een wilsgebrek.1440
Inauthenticiteit kan in theorie overigens perfect tot cumulatie leiden, aangezien de koper
steeds ervoor kan kiezen aan de relatieve nietigheid van de koopovereenkomst voorbij te
gaan, om alsnog de uitvoering (en dus de conforme levering) te verlangen. In het licht van het
voorgaande valt er wat voor de zeggen de verkoop van een meesterwerk zonder dit te leveren,
ook een contractuele tekortkoming te noemen.
Desondanks stelt men toch vast dat de ontbindingsvordering wegens niet conforme levering in
de kunsthandel slechts sporadisch voorkomt. De zeldzame geschillen die de rechter op deze
grondslag besliste, zijn veelal hoogstens zijdelings gerelateerd aan de authenticiteit van de
verkochte werken. Zo vorderde de koper op grond van artikel 1604 B.W. de levering van het
authenticiteitscertificaat dat de verkoper bij het sluiten van de verkoop beloofd had, maar deze
verzuimde te leveren.1441 De verkoop van een cybernetische installatie werd eveneens op die
grondslag ontbonden. De rechter was immers van oordeel dat de verkoper niet conform had
geleverd, vermits de installatie niet kon bewegen door een defect in het mechanisme.1442
Een zeldzame keer koos het Franse Hof van Cassatie in het authenticiteitscontentieux voor de
leveringsplicht. Zo bevestigde het Hof een arrest dat de ontbinding uitsprak van de
telefonische verkoop van een schilderij van de Art-Nouveau kunstenaar Théophile Steinlen
(1859-1923), dat de koper bij de levering onhandig geretoucheerd en beschadigd aantrof, in
weerwil van wat in de catalogus vermeld stond.1443 In het licht van de voormelde
onderscheidingscriteria is het begrijpelijk dat het Hof in dit geval de ontbindingsvordering
verkoos boven de dwalingsvordering. Hetzelfde geldt voor de verkoop via advertentie van een
antiek fototoestel dat naderhand een waardeloze kopie bleek. Ook in dit geval kon de koper
aanspraak maken op ontbinding, vermits hij het toestel niet eerder dan bij de levering te zien
kreeg.1444 Toch betreffen de voorbeelden evenzeer enkele situaties waarin de koper het
kunstwerk op zicht kocht. Zo ontbond de Parijse TGI de verkoop van een werk op doek,
terwijl het eigenlijk om gemaroufleerd papier ging1445, of het schilderij dat naderhand slechts
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De beste illustratie daarvan is de vaststelling dat zelfs de hoven en rechtbanken soms wel eens slordig durven zijn en de
koopovereenkomst “ontbinden” na wilsgebreken of “vernietigen” in geval van gebrekkkige levering. Zie in dat verband
onder meer: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data nr. 1997-020811. Het Hof van Cassatie meent op dat vlak
nochtans streng te moeten zijn (zie: Cass. Fr. com., 3 maart 1975, Bull. civ. 1975, IV, nr. 69). Treffend in dat verband is
ook: Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33.
CA Parijs, 25e ch., sect. A, 11 januari 1990, Juris-Data nr. 1990-820029. Zie ook: CA Parijs, 4e ch., sect. A, 3 april 1996,
Juris-Data nr. 1996-020984 (Het hof ontbond een overeenkomst tot cessie van reproductierechten).
CA Parijs, 25e ch., 30 april 1982, Juris-Data nr. 1982-022046.
Cass. Fr. 1e civ., 28 januari 2003, weergave op Juris-Data – bevestiging van CA Limoges, ch. civ., 1e sect., 23 maart 2000,
onuitg., geciteerd in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, Parijs, Dalloz, 2007, 370. Zie in die zin ook: M.
DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen", (noot onder
Antwerpen, 20 januari 1988), T.B.B.R. 1990, (33) 43.
CA Parijs, 5e ch., 3 april 1981, Juris-Data nr. 1981-021475.
TGI Parijs, 19 maart 1997, onuitg., geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 334.
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een lithografie bleek1446, of het Egyptisch beeldje dat tegen de beweringen van de verkoper in
niet Sésostris III afbeeldde.1447
In België is ons daarentegen helemaal geen uitspraak bekend waarbij een
authenticiteitsgeschil op grond van de leveringsplicht een oplossing kreeg.1448
Wat Frankrijk betreft kunnen de pleitbezorgers van de keuzemogelijkheid onzes inziens toch
slechts moeilijk om het recente cassatiearrest heen dat de theoretisch juiste oplossing
vastberaden in de praktijk tracht door te drukken. Het Franse Hof van Cassatie bevestigde het
arrest van het Hof van Beroep van Versailles, waar het de gedupeerde koper van een
zogenaamd zeldzaam schilderij van Camille Claudel (1864-1943) duidelijk maakte dat zijn
vordering op de dwalingsleer steunde, in plaats van op de leveringsplicht. Zo overwoog het
Hof:
“[Q]ue la cour d’appel, en relevant que les deux demandes formulées par [l'acquéreur] du tableau se
fondaient sur l'erreur commise par lui quant aux qualités substantielles de la chose qu'il avait achetée,
a fait ressortir qu'elle était saisie d'un vice ayant affecté la formation même du contrat, et non, à titre
autonome, d'une délivrance ultérieure non conforme.”1449

Waar men ten aanzien van de ontbindingsvordering op grond van de leveringsplicht vanuit
een zeker pragmatisme eventueel nog welwillend kan zijn, kunnen we die pragmatische
houding onder geen beding verdedigen ten aanzien van een vordering tot uitvoering in natura,
of (gelet op de uniciteit van de kunstvoorwerpen) de vervangende schadevordering. In
principe zou de koper bij miskenning van de leveringsplicht ook die sanctie kunnen vorderen.
Dat lijkt ons echter niet aanvaardbaar, aangezien de sanctie in dat geval ontegensprekelijk
verschilt van de sanctionering verbonden aan de gebrekkige totstandkoming van de
overeenkomst. Voor de schadevergoeding bij gebrekkige uitvoering van de overeenkomst is
immers het positieve voordeel richtinggevend (i.e. het voordeel waarvan de koper mocht
verwachten dat het hem bij correcte uitvoering van de overeenkomst zou zijn toegekomen).
De schadevergoeding voor gebrekkige totstandkoming van de overeenkomst heeft tot doel de
schadelijder te herstellen in de toestand van voor het sluiten van de overeenkomst. Zodoende
is de vergoeding op grond van de culpa in contrahendo doorgaans beperkter, als zij al
verschuldigd is. De koper dient daarvoor immers aan te tonen dat zijn dwaling te wijten was
aan een toerekenbare nalatigheid van de verkoper. Het kan onzes inziens niet de bedoeling
zijn de koper op pragmatische gronden tegemoet te komen op een manier die hem bevoordeelt
in vergelijking met het rechtsherstel waartoe hij in theorie slechts gerechtigd is.
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CA Montpellier, 1e ch., 1 februari 1983, Juris-Data nr. 1983-699157.
CA Parijs, 25 maart 2002, Gaz. Pal. 2002, II, 26.
Niettemin leek deze grondslag de Brusselse Rechtbank van Koophandel in eerste instantie eerder genegen. Zie daarvoor:
Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33. Even later pleit dezelfde rechtbank echter duidelijk tegen de aanwending van
de vordering op grond van de leveringsplicht in het authenticiteitscontentieux (Kh. Brussel 24 juni 1975, B.R.H. 1976,
131). Een zelfde uitdrukkelijke afwijzing in: Brussel 29 januari 1987, ²1987, 420, noot J.H. Zie bovendien: R.
DEBACKER, noot onder Kh. Brussel 22 december 1950, J.C.B. 1952, 121-123.
Het Hof van Beroep van Antwerpen liet ook onduidelijkheid bestaan door een vordering op grond van de leveringsplicht
niet tout court als niet toepasselijk te verwerpen, maar om verjaringsredenen af te wijzen. Zie daarvoor: Antwerpen 3
januari 1990, T.B.B.R. 1993, 342, noot W. DE BONDT.
Cass. Fr. 1e civ., 14 december 2004, Juris-Data nr 2004-026149.
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§ II. VERBORGEN GEBREKEN
217. Inauthenticiteit en vrijwaring voor verborgen gebreken: introductie – Waar men
in het authenticiteitscontentieux, de leveringsplicht tot op zekere hoogte naast de dwaling kan
aanvaarden, gaat dezelfde pragmatistische redenering niet op voor de garantieplicht voor
verborgen gebreken. In het bijzonder in Frankrijk lijkt de vrijwaringsplicht zich steeds meer
uit het vaarwater van de dwaling te verwijderen, niet alleen op het vlak van de
authenticiteitsproblematiek, maar ook meer algemeen.1450 Dat kan enigszins bevreemdend
overkomen, zeker wanneer men in rekening brengt dat zowel de Franse als de Belgische
rechtspraak, de vrijwaringsvordering in het verleden meermaals op de kunsthandel toepasten
en daarin zonder twijfel vaker de oplossing zochten dan in de leveringsplicht.1451 Ook de
toonaangevende doctrine leek zich met die zienswijze te verzoenen, zij het soms eerder
schoorvoetend.1452
Het verlangen van de koper om zich naast het mogelijke verhaal op grond van dwaling ook op
de garantie voor verborgen gebreken te kunnen beroepen, kan men begrijpen vanuit de
sanctiemogelijkheden die dat concept biedt. De garantieregeling laat immers toe de schade
van de gedupeerde koper volledig te vergoeden. Het vermoeden van kwade trouw van de
beroepsverkoper vergroot het appeal van de garantievordering alleen maar. Belangrijk is
evenwel in te zien dat een annulatie, gecombineerd met een schadevergoeding op grond van
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S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 356.
De rechtspraak toont zich hierin echter uiterst terughoudend en geeft een duidelijke voorkeur aan de dwalingsvordering.
Lijken niettemin art. 1641 et seq. op de kunsthandel van toepassing te achten: CA Parijs 25 juni 1891, Gaz. Pal. 1891, II,
46 (i.v.m. vermeende Louis XV tafel); CA Bordeaux 13 november 1905, Gaz. Pal. 1906, I, 280 (i.v.m. gravures van
Chesmann); Req. Fr. 26 december 1922, S. 1923, I, 338; Trib. com. Seine, 15 januari 1925, Gaz. Pal. 1925, I, 523 (i.v.m.
Japanse cultuurparels); Trib. civ. Seine, 23 maart 1888 en CA Parijs, 5 maart 1890, S. 1890, II, 133; Trib. com. Seine 30
augustus 1923, Gaz. Trib. 1924, II, 128 en Vred. Nantes 23 januari 1947, D. 1947, 220 (i.v.m. de verkoop van resp.
vermeende Louis XV girandoles, een Italiaans bas-reliëf en portret van Sarah Bernhardt). De vorderingen werden echter
afgewezen omwille van termijnvereiste van art. 1648 C.C.
In België, zie: Rb. Brussel 12 april 1904, Pand. Pér. 1904, nr. 507, 347; Kh Brussel 20 december 1954, B.R.H. 1955, 247;
Kh. Brussel 13 september 1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT (Art. 1641 werd niet toegepast in het vonnis. De noot
liet meer onduidelijkheid bestaan); Antwerpen 20 januari 1988, T.B.B.R. 1990, 33, noot M. DAMBRE (m.b.t.
restauraties); Antwerpen 3 januari 1990, T.B.B.R. 1993, 342, noot W. DE BONDT.
Voor een mooi overzicht: zie: M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art,
o.c., 123-137 en S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 338 et seq.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 37 and 53 et seq.; F.
DURET-ROBERT, "Art et droit, l'authenticité d'une oeuvre d'art: les enjeux (séminaire), annulation et résolution de la
vente en droit français", l.c., 19; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 57-58;
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 141;
N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 458; FAUCHERE J., "Les faux en matière de peinture et oeuvres
d'art (partie I)", l.c., 107-111; J. GHESTIN, "Le droit interne français de la vente d'objets d'art et de collection", l.c., 144;
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 336 et seq.
In België: P. HARMEL, Théorie générale de la vente. 1: Droit commun de la vente, o.c., 140; M. VON KUEGELGEN,
"La responsabilité des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 311; M. FONTAINE, "Les aspects juridiques de la
commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 407; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek", l.c., 113; R.
KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a., "Overzicht van rechtspraak (1981-1992) - Verbintenissen", l.c., 342; R.
KRUITHOF, "Overzicht van Rechtspraak (1974-1980) - Verbintenissen", l.c., nr. 45; B. TILLEMAN, "Dwaling bij de
aan- en verkoop van kunst en antiek", l.c., 449.
Anders: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 212; J. LIMPENS, La vente en droit belge,
Brussel, Bruylant, 1960, 73; M. DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van
kunstvoorwerpen", l.c., 43. Zie ook de argumentatie van de Ieperse rechtbank tegen de verborgen gebreken in de
kunsthandel: Kh. Ieper 8 januari 1913, J.C.Fl. 1913, nr. 4042; Brussel 26 januari 1855, Pas. 1856, II, 49.
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verborgen gebreken niet tot de mogelijkheden behoort, omdat de overeenkomst, eens ze
vernietigd is, geen effect meer kan hebben.1453
218. Vrijwaring voor verborgen gebreken v. substantiële dwaling – Hoewel PLANIOL en
RIPERT hun bezorgdheid uitdrukten over de convergentie van beide figuren, die
onvermijdelijk zou resulteren in de absorptie van de dwaling door de verborgen gebreken1454,
heeft de rechtspraak daar anders over beslist. De dwaling heeft zich niet alleen weten te
handhaven, maar bleef in het authenticiteitscontentieux onbetwist de sleutelfiguur.1455
PLANIOL en RIPERT hielden overigens voor dat de verborgen gebrekenregeling beperkt moest
blijven tot materieel disfunctioneren, zodat immateriële kwaliteiten zoals de authenticiteit van
een kunstvoorwerp hiervoor niet in aanmerking kwamen.
Toch werden de dwaling en de verborgen gebreken tot voor 1960 vaak gelijktijdig ingeroepen
om zich zo aan de korte termijn van artikel 1648 B.W. te onttrekken. De Franse
cassatierechter huldigde sindsdien echter het principe dat in een dergelijk geval de korte
termijn bij verborgen gebreken ook op de dwalingsvordering van toepassing zou zijn.1456 Het
gelijktijdig inroepen van beide vorderingen verloor zo zijn nut en bracht zelfs een risico met
zich mee, zodat dit bij authenticiteitsbetwistingen logischerwijze uitzonderlijk werd. Het zou
tot 1988 duren vooraleer het Franse Hof deze zienswijze definitief afzwoer en de dwaling
weer van de termijn van artikel 1648 loskoppelde.1457
219. Inauthenticiteit als verborgen gebrek? – Hoewel beide vorderingen zo nu en dan
samen werden ingesteld, had het hoogste rechtscollege in België en Frankrijk zich evenwel
nog nooit hoeven uit te spreken over de vraag of inauthenticiteit ook effectief een verborgen
gebrek kan uitmaken. Het verborgen karakter en de ernst van het gebrek lijken niet meer ter
discussie te staan.
Weliswaar beschouwde men in het verleden de inauthenticiteit herhaaldelijk als zichtbaar
gebrek. Zo wees de rechtbank de vrijwaringsvordering van de vooraanstaande
kunsthandelaar Paul Durand-Ruel af, omdat het hem als koper van een vermeend
schilderij van Saint Jean niet materieel onmogelijk was de inauthenticiteit bij de koop de
visu vast te stellen. Zodoende achtte de rechtbank het authenticiteitsgebrek dus niet
verborgen.1458 Ook de authenticiteit van het Louis XV-meubel meent de rechtbank van
Koophandel te Ieper per definitie waarneembaar.1459 Ten onrechte echter. Hoewel kunst
zich fundamenteel zintuiglijk laat appreciëren, hoeft dat niet te betekenen dat
authentititeitsgebreken per definitie zichtbaar zijn.
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Zie onder meer: CA Bordeaux, 13 november 1905, D.P. 1908, II, 287.
M. PLANIOL, G. RIPERT, en P. ESMEIN, Traité pratique de droit civil français, VI, Parijs, L.G.D.G., 1930, 247, nr.
184.
Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des santions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la
vente, onuitg., Université de Paris I, 1996, 78, nr. 61.
Cass. Fr. 1e civ., 4 januari 1960, Bull. civ. I, 4, nr. 4; Cass. Fr. 1e civ., 19 juli 1960, Bull. civ. I, 434, nr. 408.
Cass. Fr. 1e civ., 28 juni 1988, D. 1989, som. com., 229, noot J.-L. AUBERT.
Trib. Seine 28 juni 1848, S. 1848, II; 99.
Kh. Ieper 8 januari 1913, J.C.Fl. 1913, nr. 4042.
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De ernst van authenticiteitsgebreken behoeft weinig betoog. Men kan volstaan met de
eenvoudige verwijzing naar de vernietigende impact die de inauthenticiteit heeft op de
waarde van het werk zoals die in de markt wordt gepercipieerd.
220. Vrijwaring voor verborgen gebreken: een inadequate regeling bij inauthenticiteit
Toch lijkt de verborgen gebrekenregeling voor toepassing op authenticiteitsproblemen
conceptueel onaangepast. In de eerste plaats lijkt het termijnvereiste van artikel 1648 B.W.
menig verhaal in de weg te staan. Anderzijds stelt zich de vraag wat ‘gebrekkige’ kunst wel
mag zijn.
221. De irrelevantie van het termijnvereiste bij inauthenticiteit – Hoewel bij menig
teleurgestelde koper de vordering op grond van verborgen gebreken werd afgewezen,
omdat de korte termijn van artikel 1648 B.W. zou zijn overschreden,1460 hoeft dit voor een
authenticiteitsbetwisting strikt gezien echter geen probleem te stellen. De korte termijn
vindt immers zijn bestaansreden in bewijsrechtelijke overwegingen. De vordering op
grond van verborgen gebreken vergt het bewijs dat het gebrek op het ogenblik van de
totstandkoming van de overeenkomst minstens reeds in de kiem aanwezig was.1461 Het
verglijden van de tijd tussen de aankoop en de vordering bemoeilijkt deze bewijsvoering.
Het is inderdaad eenvoudiger de anterioriteit van het gebrek tien dagen na de aankoop te
bewijzen, dan dit maanden of zelfs jaren later te doen.1462 Vanuit dit opzet liet men de
korte termijn aanvankelijk dan ook een aanvang nemen vanaf de overdracht van het
verkochte goed. De precieze duur van de termijn varieert, conform de tekst van artikel
1648 B.W., in functie van de aard van de gebreken en de vigerende gebruiken.1463 In
1460
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1462
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Zie onder meer: Trib. civ. Seine 23 maart 1888 en CA Parijs, 5 maart 1890, S. 1890, II, 133; Trib. com. Seine 30 augustus
1923, Gaz. Trib. 1924, II, 128 en Trib. de Paix Nantes, 23 januari 1947, D. 1947, 220; Antwerpen 3 januari 1990, T.B.B.R.
1993, 342, noot W. DE BONDT.
Cass. 7 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 48; Cass. Fr. com., 9 februari 1965, Bull. civ. III, nr. 103; Cass. Fr. 3e civ., 6
november 1974, Bull. civ. III, 311, nr. 406; Cass. Fr. 3e civ., 27 april 1977, Bull. civ. III, nr. 184.
Meer daarover: L. FRÉDÉRICQ en S. FRÉDÉRICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, Brussel, Bruylant, 1980,
70-71; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 282; R. VANDEPUTTE,
Overeenkomsten (deel 2) - Bijzondere overeenkomsten - A. Verkoop, bewaargeving, borgstelling, in R. DILLEMANS en
W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X, Antwerpen, Standaard, 1981, 88; J. H. HERBOTS, S.
STIJNS, E. DEGROOTE e.a., "Overzicht van rechtspraak - Bijzondere overeenkomsten (1995-1998)", TPR 2002, afl. 1,
(57) 168; A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art. 1648 B.W.", Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2000, (1) 18; H. COUSY, Problemen van
produktenaansprakelijkheid, Brussel, Bruylant, 1978, 238; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 295; J.
GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente, o.c., 781.
F. MOURLON, Répétitions écrites sur le troisième examen du Code Napoléon contenant l’exposé des principes généraux,
leurs motifs et la solution des questions théoriques, III, Parijs, Maresq, 1856, 225; F. LAURENT, Principes de droit civil,
XXIV, Brussel - Parijs, Bruylant - Pedone, 1878, 294; G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. SAIGNAT, Traité théorique
et pratique de droit civil de la vente et de l'échange, 1908, o.c., 463; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité
élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 290; J. H. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE e.a., "Overzicht van
rechtspraak - Bijzondere overeenkomsten (1995-1998)", l.c., 180-181.
J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 304-306.
De tekst van art. 1648 B.W. wijst immers op het flexible karakter van de termijn. Uit de parlementaire voorbereiding van
de Code Civil mag immers duidelijk blijken dat de wetgever geen dwingende termijn wilde vooropstellen. (Zie hiervoor
onder meer: V. MARCADÉ, Cours élémentaire de droit civil français, IV, 1850, o.c., 283; P. A. FENET, Recueil complet
des travaux préparatoires du code civil, XIV, Parijs, 1827, 169).
De verborgen gebrekenregeling is een Romeinsrechtelijke figuur. Dat maakt een onderscheid voor de termijn. De actio
quanti minoris verjaarde na 1 jaar, de actio redhibitoria reeds na 6 maanden wanneer de koop lastdieren betrof, 2 maanden
zo het om slaven ging. Meer daarover, zie: R. T. TROPLONG, Le code civil expliqué suivant l'ordre du code - De la vente
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Frankrijk werd echter geruime tijd voorgehouden dat de feitenrechter de duur en het
aanvangspunt van de termijn soeverein diende in te vullen.1464 Het Franse Hof van
Cassatie greep hier echter in en benadrukte meermaals dat de termijn een aanvang behoort
te nemen op het ogenblik waarop het gebrek aan het licht komt, zij het met dien verstande
dat het de feitenrechter nog steeds toekomt soeverein te bepalen wanneer de koper
effectief van het gebrek kennis had (of moest hebben).1465 Recent mengde ook de Franse
wetgever zich in de debatten door de vroegere “korte termijn” van artikel 1648 Code civil
op grond van de ordonnance van 17 februari 20051466 voortaan op twee jaar te begroten.
Ook het beginpunt werd toen in de Code civil ingeschreven. Tegenwoordig luidt de
bepaling immers: “L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”1467
Wat er ook van zij, met deze invulling schiet het termijnvereiste van artikel 1648 B.W. in
elk geval zijn oorspronkelijke bedoeling geheel voorbij. De rechtspraak verschoof immers
zo het aanvangspunt van de korte termijn van de oorspronkelijke overdracht van het goed
naar het moment waarop het gebrek aan het licht komt. Het behoeft geen betoog dat dit
niet bevorderlijk is om bewijsproblemen te vermijden. In België houdt men voor dat de
invulling, zowel van het beginpunt, als van de duur van de termijn uitsluitend tot de
bevoegdheid van de feitenrechter behoort.1468
Voor authenticiteitsdiscussies hoeft de korte termijn van 1648 B.W. echter geen probleem
te stellen, zelfs al duurt het soms jaren vooraleer een verkeerde attributie aan het licht
komt. De authenticiteit van een kunstwerk is feitelijk gezien tijdsonafhankelijk, zodat die
als het ware artikel 1648 B.W. overstijgt. Een kunstwerk kan immers onmogelijk
inauthentiek zijn, zonder dat van bij het sluiten van de koopovereenkomst al te zijn.1469
Als een schilderij naderhand niet de beloofde Rubens blijkt te zijn, dan was het dit ook
niet op het ogenblik van de totstandkoming van de koopovereenkomst.1470 Authenticiteit
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ou Commentaire du titre VI, livre III du Code civil , Brussel, Wahlen, 1844, 276 et seq.; A. CHRISTIAENS, "Commentaar
bij art. 1648 B.W.", l.c., 2.
J. GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente, o.c., 785.
Zie bijvoorbeeld: Cass. Fr. 3e civ., 12 januari 2005, Juris-Data nr. 2005-026481; Cass. Fr. 1e civ., 6 maart 2002, JurisData nr. 2002-013445.
In die zin, zie: J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 305.
GHESTIN en DESCHÉ zijn voorzichtiger, daar ze ook wijzen op bepaalde cassatierechtspraak die de feitenrechter totaal vrij
laat dit aanvangspunt te bepalen (J. GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente, o.c., 787-788).
Artikel 3 van de Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due
par le vendeur au consommateur, JORF 18 februari 2005.
Zie daarover: F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2007,
245-246; M. BRUSCHI, "La réforme de l'article 1648, alinéa 1 du Code civil opérée par l'ordonnance du 17 février 2005
relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur", Revue des Contrats 2005,
(710) 710-712; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Parijs, Defrénois, 2005, 241-242.
Meer over de Franse tweejarige termijn, zie: infra, nr. 273.
Cass. 29 januari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 693; Cass. 23 maart 1984, Arr. Cass. 1983-84, 969; Cass. 19 mei 1983, Arr.
Cass. 1982-83, 1155; Cass. 11 oktober 1979, Pas.1980, I, 200; Cass. 20 februari 1976, Pas. 1976, I, 695.
Meer daarover, zie: A. KLUYSKENS, De contracten, in A. KLUYSKENS (ed.), Beginselen van burgerlijk recht, IV,
Antwerpen, Standaard, 1952, 152; R. VANDEPUTTE, Overeenkomsten (deel 2), o.c., 92-93; J. H. HERBOTS, S. STIJNS,
E. DEGROOTE e.a., "Overzicht van rechtspraak - Bijzondere overeenkomsten (1995-1998)", l.c., 181; A.
CHRISTIAENS, "Commentaar bij art. 1648 B.W.", l.c., 3-6; G. HORSMANS en F. 'T KINT, "La réglementation légale
des vices cachés dans la vente commerciale", Ann. dr. Louvain 1971, (237) 246-248; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS,
Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 291; P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 38.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 345, noot 334.
Kh. Brussel 17 maart 1905, J.C.B. 1905, 449 (in hoger beroep bevestigd door Brussel 5 januari 1906, B.J. 1906, 193).

309

gaat de koop per definitie vooraf, aangezien het werk zijn eigen geschiedenis niet kan
wijzigen. Wat wel wijzigt is de toeschrijving en de wijze waarop de markt het kunstwerk
percipieert, maar dat is precies het authenticiteitsprobleem. Het moge duidelijk zijn dat de
termijnregeling voor authenticiteitsdiscussies totaal irrelevant is, zodat men in theorie zou
kunnen betogen dat de verborgen gebrekenregeling bij authenticiteitsbetwistingen
onverkort van toepassing kan zijn. Dat authenticiteit als het ware boven de
termijnbeperking van 1648 B.W. staat, moet naar onze mening echter niet tot die conclusie
leiden, maar stelt precies in het licht dat de garantieregeling van artikel 1641 B.W.
conceptueel onaangepast is voor de toepassing op authenticiteitsproblemen in de
kunsthandel. Dit moet des te meer blijken uit de vaststelling dat het gebreksvereiste zich
op kunstvoorwerpen erg moeilijk laat toepassen.
222. Conceptuele en functionele invulling van de gebreksnotie – Volgens artikel 1641
B.W. dient de verkoper op te draaien voor de verborgen gebreken die “de verkochte zaak
ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig
verminderen dat de koper, indien hij de gebreken had gekend, de zaak niet of slechts voor
een mindere prijs zou hebben gekocht.” Aanvankelijk werd het gebrek conceptueel
ingevuld en zodus intrinsiek aan de zaak begrepen. Het gebrek was een onvolkomenheid
of beschadiging van het voor het overige zowel in kwantiteit als kwaliteit volgens de
afspraken geleverde product. Bovendien moest die intrinsieke onvolkomenheid in de weg
staan aan het normale gebruik van de zaak of datgene wat de partijen in het bijzonder
beoogden. Het vereiste van de intrinsieke aard van het gebrek staat in de conceptuele
benadering op hetzelfde niveau als de vereisten dat het gebrek voorafgaand, verborgen en
ernstig is. De ongeschiktheid voor het bedoelde gebruik is in die zienswijze slechts de
norm die de wetgever de rechter aanreikt om de ernst van het gebrek te meten.1471 Een
zaak die weliswaar ongeschikt is voor het gebruik dat de koper ervan wil maken, maar
voor het overige structureel in perfecte staat verkeert, kan volgens de conceptuele
bijgevolg niet gebrekkig zijn.1472 Gebrekkig is immers uitsluitend wat afwijkt van de
standaard (peius) niet wat verschilt van wat werd afgesproken (aliud). Hier ligt één van de
voornaamste verschillen met de leveringsplicht die de minste tekortkoming sanctioneert.
De verborgen gebrekenregeling vereist daarentegen een verregaande belemmering van het
gebruik. Het is daarentegen niet vereist dat de zaak oorspronkelijk goed was, maar
intussen aangetast of gedegenereerd. Ook constructie- en conceptiefouten komen zonder
twijfel als intrinsieke gebreken in aanmerking.1473 Samenvattend kan men dus stellen dat
een verschil in kwantiteit of kwaliteit van de geleverde zaak in de conceptuele benadering
1471

1472

1473

G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. SAIGNAT, Traité théorique et pratique de droit civil de la vente et de l'échange,
1908, o.c., nr. 417; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, L.G.D.J., 1932, 131; M.
FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 123; A. KLUYSKENS, De
contracten, o.c., 148-150.
Mooi beschreven door: A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art. 1641 B.W.", Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2000, (1) 7.
G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. SAIGNAT, Traité théorique et pratique de droit civil de la vente et de l'échange,
1908, o.c., 422; G. RIPERT en J. BOULANGER, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, III, Parijs, L.G.D.J.,
1958, 509; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, 1878, o.c., 273; P. GÉRARD, "Vice de la chose et vente
commerciale", (noot onder Cass. 18 november 1971), R.C.J.B. 1971, (612) 613; P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie
dans la vente", l.c., 31; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., nr. 95, 167, 172 en 177; J.
LIMPENS, La vente en droit belge, 1960, o.c., nr. 341.
A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art. 1641 B.W.", l.c., 3-4; T. BOURGOIGNIE, "Le traitement des produits
défectueux en droit belge: pratique et perspectives", J.T. 1976, (489) 506.
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geen verborgen gebrek uitmaakt, zélfs als de koper daardoor de zaak niet meer zou
kunnen gebruiken en zélfs als hij dit verschil niet kon vaststellen op het ogenblik van de
verkoop. Blijkt het verkochte schilderij foutief geattribueerd, dan mist het een zekere
kwaliteit, maar is het evenwel niet gebrekkig. Het schilderij zelf is erdoor immers niet
materieel aangetast. Het is intact zodat het nog steeds kan opgehangen en bewonderd
worden.1474 De conceptuele benadering brengt met andere woorden de oorzaak van de
ontoereikendheid van de zaak bij de analyse in rekening en geeft de gebreksnotie op grond
daarvan haar invulling.
ZERAH maakte in een spraakmakende studie echter duidelijk dat de notie gebrek ook een
benadering vanuit het resultaat ervan toestaat. Gebrekkig is dan wat niet kan dienen, wat
zijn functie niet kan vervullen. Wie het gebrek functioneel opvat, vult dit met andere
woorden in vanuit zijn gevolgen. De zaak is gebrekkig wanneer die inadequaat blijkt voor
het bedoelde gebruik.1475 De ongeschiktheid voor het bedoelde gebruik vormt met andere
woorden zelf het gebrek, ongeacht wat daarvan de oorzaak moge zijn. Bijgevolg kan een
zaak die structureel in perfecte staat is toch gebrekkig zijn, op voorwaarde dat ze zich niet
(meer) leent voor het normale gebruik, of zelfs voor het bijzondere gebruik dat de koper
ervan wou maken. In dit laatste geval diende hij de verkoper zijn plannen wel kenbaar te
maken bij de contractsluiting. Dergelijke ruime invulling was er vooral op gericht een
oplossing te bieden voor het vervelende probleem van de aanvaarding. Die werd geacht
voor de toekomst elke vordering wegens niet-conformiteit uit te sluiten. Voor nonconformiteit die bij de levering en de aanvaarding verborgen bleef, stond in de
conceptuele gebrekstheorie immers uitsluitend een verhaal open in het geval de koopwaar
intrinsiek aangetast was. Door alle goederen die niet konden dienen als gebrekkig te
beschouwen, ongeacht de oorzaak van hun adequatie, kon aan dit probleem worden
verholpen.
ZERAH toont uitvoerig aan hoe de rechtspraak in Frankrijk, hoewel ook daar officieel de
conceptuele opvatting vigeerde, niettemin frequent de verborgen gebrekenregeling toepast
op de gevallen waarin de zaak strik beschouwd geen enkele anomalie vertoont. Ook
wanneer de ongeschiktheid van de zaak andere oorzaken kent, acht de rechtspraak de
vrijwaringsplicht aan de orde.1476
Deze functionele zienswijze vond in België aanvankelijk vooral gehoor bij de lagere
rechtspraak en de handelsrechtelijke doctrine.1477 Ze juichte dan ook toe dat het Hof van
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G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. SAIGNAT, Traité théorique et pratique de droit civil de la vente et de l'échange,
1908, o.c., 442.
R. ZÉRAH, "La garantie das vices cachés, théorie générale du vice redhibitoire dans les ventes de marchandises", in J.
HAMEL (ed.), La vente commerciale des marchandises, Parijs, Dalloz, 1951, (339) 345 et seq.
R. ZÉRAH, "La garantie das vices cachés, théorie générale du vice redhibitoire dans les ventes de marchandises", l.c., 348351 en vooral 358-366.
Een greep uit het aanbod: Cass. Fr. req., 4 januari 1859, D. 1859, I, 213; CA Besançon, 3 februari 1933, Gaz. Pal. 1933, I,
887.
J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, 1981, o.c., 543-544; L. FRÉDÉRICQ en S.
FRÉDÉRICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, III, 1980, o.c., 60-61; P. GÉRARD, "Vice de la chose et vente
commerciale", l.c., 615; H. COUSY, Problemen van produktenaansprakelijkheid, 1978, o.c., 230-232; G. HORSMANS en
F. 'T KINT, "La réglementation légale des vices cachés dans la vente commerciale", l.c., 238-240 en 257; T.
BOURGOIGNIE, "Le traitement des produits défectueux en droit belge", l.c., 505-506; M. FALLON, Les accidents de la
consommation et le droit: la responsabilité du fait des produits en question: droit comparé, droit des conflits de lois avec
l’aide de la méthode expérimentale, Brussel, Bruylant, 1982, 79; M. FALLON, "La Cour de cassation et la responsabilité
liée aux biens de consommation", (noot onder Cass. 6 mei 1977), R.C.J.B. 1979, (164) 172.
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Cassatie eind 1971 met het Berry Wiggins- of aquacoat-arrest zijn rechtspraak hierbij
aansluiting liet vinden.1478 Voordien was het Hof overigens reeds aanzienlijk in die
richting geëvolueerd door aan te nemen dat de overeenstemming van de koopwaar met de
terzake geldende reglementering, niet noodzakelijk hoefde te betekenen dat ze niet
gebrekkig konden zijn.1479
Tot op heden is de functionele zienswijze in België stevig gevestigd. In de eerste plaats in
handelskopen, maar evenzeer in civiele koopovereenkomsten, vermits de hoedanigheid
van de partijen naar onze mening wel een impact heeft op de gevolgen van de
vrijwaringsregeling en de exoneratiemogelijkheden, maar niet op de gebreksnotie.1480
Zodoende beschouwt men als gebrekkig de loutere ongeschiktheid van de zaak voor het
gebruik waartoe de koper haar bestemde.1481
Ook in Frankrijk maakte de functionele zienswijze aanzienlijk wat furore1482, zij het dat de
wispelturige houding van het Franse Hof van Cassatie tot meer voorzichtigheid
aanmaant.1483 Een reeks arresten uit 1993 bracht opnieuw enige lijn in de rechtspraak door
het verborgen gebrek in abstracto te omschrijven als gebreken die de verkochte zaak
ongeschikt maken voor haar normale bestemming.1484 Hierdoor lijkt in Frankrijk een einde
gesteld aan het verregaande subjectivisme in de toepassing van de verborgen gebreken,
temeer daar de in abstracto-definiëring zich sindsdien in de cassatierechtspraak heeft
doorgezet.1485 Zodoende beschouwt men in Frankrijk gebrekkig wat objectief gezien
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Cass. Fr. 1e civ., 5 mei 1993, Juris-Data nr. 1993-000889; Cass. Fr. 1e civ., 27 oktober 1993, Juris-Data nr. 1993-002066;
Cass. Fr. 1e civ., 8 december 1993, Juris-Data nr. 1993-002509.
Cass. Fr. 3e civ., 31 januari 2006, Juris-Data nr. 2006-031983; Cass. Fr. 1e civ., 17 oktober 2000, Juris-Data nr. 2000006388; Cass. Fr. 1e civ., 12 oktober 1999, weergave op Juris-Data; Cass. Fr. 3e civ., 20 januari 1999, Juris-Data nr. 1999-
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schaadt aan het gebruik, los van de bijzondere bestemming die de koper aan het goed wou
geven. Het gebrek dient steevast pathologisch te worden opgevat, zoals een slechte
conceptie, een gebrekkige fabricage, een verandering of beschadiging.1486 De Belgische
rechtspraak is qua subjectivering zonder enige twijfel haar zuiderburen voorbijgesneld,
door sinds 1971 consequent vast te houden aan de functionele gebreksnotie.
223. Functionele invulling van de gebreksnotie: kritiek – De meer voorzichtige
houding van de Franse rechtspraak en doctrine ten aanzien van de functionele invulling
mocht al een teken aan de wand zijn. Het hoeft dus niet te verbazen dat ook in België
volkomen terecht kritische stemmen klinken.1487 De functionele invulling van de
gebreksnotie heeft immers voor Babylonische spraakverwarring gezorgd. Daardoor
bestaan er voor bepaalde omstandigheden drie vorderingsmogelijkheden die elk
gehoorzamen aan een ander regime. Dat de wetgever dit zo bedoeld heeft, lijkt ons weinig
waarschijnlijk.1488 Bekijken we de bezwaren tegen de functionele invulling van de
gebreksnotie in detail.
i) In de eerste plaats herleidt de functionele invulling het gebrek tot één van zijn
eigenschappen: de aantasting van het bedoelde gebruik.1489 Dat heeft voor gevolg dat
de eerste twee van de vier traditionele voorwaarden om van verborgen gebreken te
kunnen spreken, namelijk het gebrek, en de ernst ervan een gelijke invulling krijgen.
Dit komt de facto neer op de eliminatie van het gebreksvereiste.
ii) Verder heeft de functionele begripsinvulling de verhouding van de verborgen
gebrekenregeling tot de dwaling ernstig vertroebeld. Aangezien de bruikbaarheid van
het gekochte goed (de maatstaf voor de functionele gebreknotie) bij uitstek de
determinerende beweegreden uitmaakt om tot de aankoop van een zaak over te gaan
(de norm voor de subjectief ingevulde substantiële dwaling), resulteert dit in de
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praktijk in een quasi systematische cumul van beide vorderingen.1490 In 1939 besliste
het Belgische Hof van Cassatie al dat beide vorderingen mogelijk zijn wanneer de
vergissing omtrent de substantiële kwaliteiten van de zaak zich laat gevoelen op het
gebruik ervan.1491 De dwalingsvordering staat dan toe de striktere termijnvereiste van
de garantieregeling te omzeilen. Precies in het licht van dergelijke praktijken moet
men de houding van het Franse Hof van Cassatie tussen 1960 en 1988 begrijpen, toen
het in gevallen van cumul de korte termijn van artikel 1648 C.C. ook ging toepassen
op de dwalingsvordering.1492
In dit kader past dan ook de theorie van RENARD, VIEUJEAN en HANNEQUART die
menen de verborgen gebrekenregeling als lex specialis voor het kooprecht te moeten
beschouwen die de dwaling als lex generalis buiten werking stelt. Dit fenomeen
beperken zij evenwel tot ontbrekende kwaliteiten die het normale gebruik onmogelijk
maken. Wanneer men refereert aan het bijzonder gebruik dat de koper voor ogen had,
is men alsnog aangewezen op de dwaling.1493 Hiermee kunnen wij echter bezwaarlijk
akkoord gaan. De dwaling en de verborgen gebrek zijn theoretisch onderscheiden
concepten, die refereren aan een verschillende fase in het bestaan van de overeenkomst
en die met verschillende sancties zijn bedacht.1494 Het verborgen gebrek kan in theorie
één van de oorzaken van dwaling zijn, doch is er niet mee gelijk te stellen. De
overgang van het conceptuele naar het functionele gebreksbegrip heeft de afbakening
die voordien reeds onscherp was, alleen nog maar vertroebeld. Deze toestand is echter
evenzeer het wijten aan de evolutie van het dwalingsbegrip.1495 Bedachtzaamheid is
dan ook aangewezen vooraleer het functionele gebreksbegrip in deze als de enige
zondebok aan te wijzen.
We brengen nogmaals het onderscheid in herinnering dat VAN RYN en HEENEN
voorstellen op basis van de aard van het verhandelde goed. Wie een soortzaak koopt,
zonder die te inspecteren op het moment van de contractsluiting, bestelt eigenlijk in
abstracto een product dat geschikt moet zijn voor zijn normaal gebruik. De
aangewezen verhaalsmiddelen zouden de leveringsplicht en de vrijwaringsplicht zijn.
De dwaling is dan weer het aangewezen verhaal bij specieszaken die aangetast zijn
door gebreken die reeds bestonden op het ogenblik van de contractsluiting. Voor
gebreken ontstaan na het sluiten van de koop en voor de levering is men aangewezen
op de verborgen gebrekenregeling.1496
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Sinds het Hof van Cassatie de functionele gebreksnotie hanteert, is het naar onze
mening bijzonder moeilijk in België in abstracto een streng afgelijnd onderscheid
tussen de dwaling en de verborgen gebreken te huldigen. Bijgevolg lijkt een cumul
van beide vorderingen voor bepaalde gevallen onvermijdbaar.1497 Wel staat een ruime
toepassing van de dwaling onzes inziens toe de onfortuinlijke koper op een meer
afdoende wijze te beschermen dan de verborgen gebrekenregeling, zonder daarbij de
verkoper te goeder trouw op te verregaande wijze met een schadevergoedingsplicht te
belasten.1498 De Franse rechtspraak is sinds de arresten van 1993 terug sterk
geëvolueerd naar een herbevestiging van het onderscheid dat RIPERT en PLANIOL reeds
maakten. De dwaling en het bedrog zouden in hun visie de subjectieve kant van de
zaak betreffen, terwijl de vrijwaring voor verborgen gebreken het economische aspect
van de zaak als uitgangspunt neemt.1499
Bovendien vermijdt men op die manier een te verstrekkende aansprakelijkheid van de
beroepsverkoper, door de werking van het vermoeden van kennis, dat naar Frans recht
zelfs onweerlegbaar geacht wordt.1500 Hem voor alle schade ten gevolge van de
inadequatie voor het specifieke, maar soms uiterst ongewone gebruik van het
verkochte goed laten opdraaien, lijkt ons in bepaalde gevallen te verregaand. Men kan
immers aanvaarden dat de verkoper zijn product verondersteld wordt te kennen, voor
zover dit het normale gebruik betreft. Veel minder gaat dit op voor allerhande
gebruikswijzen die niet voor de hand liggen, aangezien de verkoper zijn product
onmogelijk in alle denkbare hypotheses op zijn degelijkheid kan hebben getest. De
resultaatsverplichting die in Frankrijk op de verkoper rust, lijkt op slag een stuk
minder steng dan het Belgische weerlegbare vermoeden van kennis, vermits het eerste
gekoppeld is aan een gebreksnotie die sinds 1993 refereert aan het normale gebruik en
het tweede in combinatie met de functionele invulling moet worden gelezen.
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iii) Tot slot valt te betwijfelen dat de verzekering van een adequate rechtsbescherming
voor de gedupeerde koper dergelijk functioneel gebreksbegrip vereist. Hier is eigenlijk
de vraag aan de orde naar de verhouding van de verborgen gebreken tot de
leveringsplicht. Het functionele gebreksbegrip gaat gepaard met een chronologisch
afbakeningscriterium voor de beide vorderingen. Elke non-conformiteit die zich
manifesteert na de aanvaarding, maakt een verborgen gebrek uit, zodat samenloop
uitgesloten is.1501
Dezelfde bescherming zou echter kunnen geboden worden zonder noodzakelijkerwijze
aangewezen te zijn op een functionele gebreksnotie. Een intrinsiek gebreksbegrip,
gecombineerd met een herdenken van de gevolgen van de aanvaarding staat toe de
verminderde rechtsbescherming ontstaan door de engere gebreksdefinitie te
compenseren met een verruimde toepassing van de conformiteitsvordering, die ook na
de aanvaarding mogelijk wordt voor de gevallen van verborgen non-conformiteit.
Deze kan op grond van de leveringsplicht aanvechtbaar blijven, op voorwaarde dat
men de aanvaarding beperkt tot de zichtbare non-conformiteit. SIMONT argumenteert
immers terecht dat men moeilijk kan geacht worden te aanvaarden wat men niet
kende. Als wilsuiting vereist dergelijke erkenning van de conformiteit immers de
bewuste wil de gebreken te dekken.1502 Door uitsluitend de gebreken die gekend zijn
op het moment van de aanvaarding te dekken, wordt de koper in gelijke mate
beschermd.
Zinvol bij uitstek is echter de verschillende vorderingen door tussenkomst van de
wetgever te herleiden tot één enkele. Is het immers werkelijk zo verschillend een aliud
dan wel een peius te leveren? In beide gevallen blijft de koper immers achter met een
zaak die niet aan zijn verwachtingen kan beantwoorden. Deze kwestie komt
aansluitend (§ III.) meer uitvoerig aan bod.
224. Authenticiteit en verborgen gebrek: het “gebruik” van kunstvoorwerpen –
Welke invulling van de gebreksnotie men ook voorstaat, het gebruik van de goed maakt in
elk geval deel uit van de toepassingsvoorwaarden van de vrijwaringsvordering. In de
functionele zienswijze vormt de ontoereikendheid voor het gebruik de maatstaf om van
een gebrek te spreken. In de conceptuele visie weegt het de ernst van het gebrek. Voor
zover de koper niets bijzonders aangaf, vormt het normale gebruik het uitgangspunt. Wat
is echter het normale gebruik van kunst? Kent kunst überhaupt een ‘gebruik’ of ligt in
haar bestaan niet veeleer haar betekenis?1503
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Cass. 19 juni 1980, R.W. 1981-82, 940.
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Voorstanders van een kwalificatie als verborgen gebrek argumenteren doorgaans dat
kunstwerken ad ostentationem worden aangekocht, om ze uit de stallen of ermee te
pronken. Aangezien inauthenticiteit dat verhindert, worden ze ongeschikt voor gebruik en
dus gebrekkig.1504 De oorspronkelijke filosofie achter de verborgen gebrekenregeling
bestaat erin dat men ervan uitgaat dat het gebrek door het gebruik na enige tijd nagenoeg
spontaan aan het licht komt. Een voorwerp is immers pas gebrekkig wanneer het de koper
hindert in het gebruik dat hij eraan wou geven. Bij kunstvoorwerpen is dit veelal niet het
geval. De inauthenticiteit komt door het werk op te hangen of uit te stallen doorgaans niet
spontaan aan het licht, maar ten gevolge van een expertise waartoe men de opdracht gaf.
Dat gebeurt meestal met het oog op certificering of verdere verhandeling. Deze
vaststelling bevestigt alleen maar dat kunst zich niet laat vatten in termen van gebruik of
nut. Bepaalde auteurs beklemtoonden reeds dat de inauthenticiteit geen verborgen gebrek
zou uitmaken, zonder dit evenwel uitvoerig te motiveren door de theoretisch vraag te
stellen naar het “gebruik” van een kunstvoorwerp.1505 CHATELAIN volstond met de
opmerking:
“si ce que je croyais être un Rembrandt n’est qu’une copie, je n’en pourrais pas moins l’accrocher à
mon mur comme je pourrais m’asseoir dans ma bergère Louis XV, même s’il s’avère qu’elle ne date
décidément que de cinquante ans.”1506

Hier trachten we wel die theoretische onderbouwing te bieden. Wanneer we ons bevragen
over het gebruik of de functie van kunstvoorwerpen, begeven we ons automatisch op het
terrein van de kunsttheorie en de cultuursociologie. Zo wees de vooraanstaande Duitse
kunsttheoreticus PANOFSKY erop hoe kunstvoorwerpen zich precies onderscheiden van
praktische voorwerpen, omdat ze de bedoeling in zich dragen esthetisch te worden
beleefd, i.e. zonder het intellectueel of emotioneel in verband te brengen met een doel
buiten zichzelf.1507 Het discours van de verborgen gebrekenregeling in termen van
gebruik, functionaliteit of nut, is niet afgestemd op het kunstvoorwerp, dat zich als
summum van defuctionaliteit niet laat “gebruiken”. Vele antieke voorwerpen hebben hun
voortbestaan precies te danken aan het feit dat ze zich aan het gewone ‘gebruik’ hebben
weten te onttrekken. Door hun gebruiksfunctie op te geven ten voordele van de loutere
bedoeling esthetisch beleefd te worden, hebben ze zich van gebruiksvoorwerp tot
kunstvoorwerp ontpopt. Voor zover het esthetische van het voorwerp het uitgangspunt
vormt, heeft het kunstvoorwerp immers geen enkel ander doel dan zichzelf.1508
RAYMONDE MOULIN, Frankrijks grootste cultuursociologe, formuleert het als volgt:
“à la division du travail, à la production en série, aux valeurs d’utilité, l’oeuvre d’art s’oppose comme
le produit unique du travail indivisé d’un créateur unique et elle appelle une perception pure et
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désintéressée. [… les oeuvres d’art] sont arrachés définitivement à l’univers de l’utilité […] les objets
appellent sur eux le regard pur et désintéressé de l’esthète.”1509

Het typische aan een kunstvoorwerp is precies dat dit zich onttrekt aan elke nutsfunctie om
uitsluitend nog te bestaan als kunstvoorwerp. “Sa fonction première, si tant est qu’on
puisse encore parler de fonction, est d’exister en tant qu’oeuvre d’art: celui qui s’en rend
acquéreur le fait dans le seul et unique but de posséder un tel objet.”1510 Als een koper
verlangt eigenaar te worden van een kunstvoorwerp, zelfs wanneer het voor hem geen
enkel ander nut heeft dan zijn loutere bestaan, dan doet hij dat uitsluitend in functie van de
kwaliteiten die hij aan het werk toeschrijft en die het mogelijk maken het voorwerp als
kunstwerk te definiëren.1511 Wanneer een kunstvoorwerp niet authentiek is, betekent dit
dat het voorwerp iets anders is dan het voorhoudt te zijn. Het werk heeft een andere
identiteit, maar is niet deficiënt. Inauthenticiteit lijkt zodoende noch conceptueel en zelfs
niet functioneel als gebrek kwalificeerbaar, zodat de gedupeerde koper voor zijn verhaal
aangewezen is op de dwaling, of desnoods eventueel op de leveringsplicht, gelet op de
samenhang tussen beide concepten. “Alors que l’authenticité peut tout naturellement
constituer une qualité substantielle de l’objet d’art, il est illogique de faire de
l’inauthenticité un vice de la chose.”1512
Natuurlijk zal de waarde verschillen wanneer een Rubens apocrief blijkt te zijn. In
principe maakt een minderwaarde een zaak echter niet ongeschikt voor haar
bestemming.1513 Dit mocht de Franse cassatierechter voor financiële producten en
deelbewijzen reeds uitwijzen.1514 Meer nog dan bij financiële producten, is het voor
kunstvoorwerpen zinnig de aandacht te trekken op het onderscheid tussen een
‘gebruikswaarde’ van het kunstwerk en de waarde tout court. Aangezien de eerste
onbestaande is, laat inauthenticiteit zich niet als verborgen gebrek kwalificeren. Voor
financiële producten zou men eventueel nog kunnen argumenteren dat ze vooral bestemd
zijn om verder verhandeld te worden, zodat elke omstandigheid die raakt aan de waarde
van het financieel product ervan een gebrek uitmaakt.1515 Voor kunstvoorwerpen ligt het
veel minder voor de hand dergelijke redenering hard te maken.
Zowel de irrelevantie van het termijnvereiste, als de defunctionaliteit van het
kunstvoorwerp
wijst
erop
hoe
de
verborgen
gebrekenregeling
voor
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SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1981-1991) - Les contrats spéciaux", l.c., 185,
nr. 47.
Voor kritiek zie: J. GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente, o.c., 770.
Cass. Fr. com. 23 januari 1990, D. 1991, 333, noot G. VIRASSAMY. (i.v.m. de aankoop van aandelen in een vennootschap
die met een aanzienlijk passief behept blijkt te zijn); A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c.,
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authenticiteitsbetwistingen conceptueel onaangepast is. Indien men aan beide voormelde
bezwaren ongehinderd zou voorbijgaan, dreigt men het opzet van de garantieplicht
schromelijk te miskennen.
Sommige auteurs menen een onderscheid te moeten maken tussen authenticiteitsgebreken,
die geen verborgen gebrek kunnen uitmaken, en de gevallen waarin het kunstvoorwerp
aangetast is door niet zichtbare restauraties, in welk geval ze de vordering op grond van
artikel 1641 et seq. van het Burgerlijk Wetboek wel mogelijk achten.1516 Dergelijk
onderscheid getuigt echter niet van het nodige inzicht in het authenticiteitsbegrip.
Authentiek zijn betekent immers overeenstemmen met wat men voorhoudt te zijn.1517
Aldus is het niet beperkt tot de ware identiteit van de auteur of een juiste dataring, zoals
deze zienswijze lijkt te suggereren. Het heeft evenzeer betrekking op de gaafheid van het
kunstwerk, zeker wat betreft de essentiële delen. Verregaande en onherroepelijke
restauraties tasten dus zonder twijfel de authenticiteit aan, zodat men op dit vlak geen
onderscheid kan doorvoeren.
225. Toch verborgen gebreken bij kunstvoorwerpen? – Toch kan een kunstvoorwerp
gebrekkig zijn in de zin van artikel 1641 B.W. Kunstvoorwerpen hebben immers vaak ook
een ‘praktische’ kant. Een Louis-XV schrijftafel is ook een tafel, een empire pendule is ook
een klok, een oldtimer ook een wagen. Indien de kunstvoorwerpen om technische redenen hun
rol als “apparatus” of als “vehicle of communication” niet naar behoren kunnen vervullen1518,
dan kan men naar onze mening spreken van een gebrek. Terecht past de rechtspraak artikel
1641 B.W. toe wanneer de oldtimer niet meer rijdt1519, het schrijfblad van het bureau helemaal
scheef trekt1520, het mechanisme van een kinetisch beeld niet meer werkt1521. Wel moet men
er hier mee rekening houden dat men tweedehands koopt, wat een zekere mate van sleet en
ouderdom laat veronderstellen. Ze mogen natuurlijk niet zo ver gaan dat ze het normale
gebruik van het voorwerp onmogelijk maken.1522 Anders dan inauthenticiteit komen
technische gebreken door hun gebruik gedurende enige tijd spontaan aan het licht, in
tegenstelling tot inauthenticiteit die zich niet spontaan manifesteert. Meteen is duidelijk dat de
korte termijn van artikel 1648 B.W. op dit vlak geen bijzonder probleem stelt.

§ III. MONISTISCH KOOPRECHT
226. De zin van het onderscheid tussen aliud en peius – De voorgaande analyse
beschreef een kooprecht waarin de koper ten aanzien van zijn verkoper langs tweevoudige
1516
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weg zekere kwaliteitsaanspraken kan laten gelden. Het duale systeem met een onderscheiden
vordering voor levering en gebreksgarantie gaat terug op wat de wetgever in 1804 bij het
samenstellen van de Code civil uitdacht. Gedurende bijna twee eeuwen kenden België en
Frankrijk uitsluitend een kooprecht dat met een dubbele vorderingsmogelijkheid op het niveau
van de uitvoering van de koopovereenkomst door twee aansprakelijkheidsregimes gekenmerkt
werd.1523
In een systeem dat de levering van een aliud en een peius verschillend behandelt, is het voor
de rechtsbescherming van de koper van kapitaal belang dat beide concepten duidelijk van
elkaar zijn afgebakend. De koper dient immers te weten of hij zich op grond van de
leveringsplicht, dan wel op grond van de verborgen gebrekengarantie tegen de verkoper moet
keren. Helaas blijkt dit, tot groot ongenoegen van een belangrijk deel van de doctrine1524, niet
het geval. Dat toonde de analyse van beide sleutelconcepten uit het dualistisch kooprecht al
aan. Door de functionele invulling van het gebreksvereiste barstte de verborgen gebrekenregeling onmiskenbaar uit haar voegen. Anderzijds valt het moeilijk te ontkennen dat de
verkoper die een gebrekkige zaak levert meteen ook niet voldoet aan zijn leveringsplicht,
aangezien een gebrekkige zaak, naar men mag verwachten, niet overeenstemt met wat de
koper beoogde te verkrijgen.1525 De dualistische zienswijze pleegt beide vorderingen
traditioneel te onderscheiden op basis van een louter chronologisch criterium. Het
scharniermoment zou immers de aanvaarding zijn, die alle zichtbare gebreken dekt, zodat op
dat moment de rol van de leveringsplicht zou zijn uitgespeeld. Na de aanvaarding kan de
koper zich op een erg ruim functioneel ingevulde gebreksgarantie beroepen.
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Dit proefschrift beschreef reeds hoe enkele vooraanstaande auteurs voor de gevallen van
verborgen non-conformiteit terecht pleitten voor een behoud van de vordering op grond van
de leveringsplicht zelfs na de aanvaarding.1526 Het leek de rechtszekerheid echter nog meer
ten goede te komen wanneer de wetgever de verschillende vorderingen tot één enkele zou
herleiden, om zo voorgoed komaf te maken met elke kwalificatiepolemiek. Menigeen maakte
zich immers de terechte bedenking of het werkelijk zo verschillend was een aliud, dan wel
een peius te leveren.1527 In beide gevallen blijft de koper tenslotte achter met een zaak die niet
aan zijn verwachtingen beantwoordt.
227. Monisme in België: het Weens koopverdrag en de consumentenkoop – De nood
aan rechtszekerheid ervaart men het sterkst in middens die het vaakst met de levering van
gebrekkige producten worden geconfronteerd, gelet op hun intensieve koopgedrag of hun
zwakke positie in de geglobaliseerde economie. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de
wetgever de tijd precies in dergelijke context het snelst rijp achtte voor een overstap naar het
monisme.
Op 11 april 1980 werd binnen de koepel van de Verenigde Naties een Verdrag gesloten
inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (CISG). Dat
voorzag, ten behoeve van de rechtszekerheid, de eenvoud en vlotheid van de internationale
handel op het niveau van de uitvoering van de overeenkomst slechts in een unieke
verplichting tot conforme levering. De conformiteitsplicht moest voor de koper een identiek
verhaal betekenen, ongeacht de verkoper naliet te leveren, een ander goed leverde, dan wel
een gebrekkig goed. Op die manier overkoepelde het unieke conformiteitsbegrip zowel de
leveringsplicht als de gebreksgarantie die het Belgische duale kooprecht op dat moment
kenmerkte. Bij wet van 4 september 1996 ratificeerde België het Weens Koopverdrag, waarna
het op 1 november 1997 in werking trad.1528
1526
1527

1528
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Sindsdien kent België een versnipperd kooprecht met een monistisch uitzonderingsregime
voor de internationale handel in roerende goederen die onder het toepassingsgebied valt van
het Weens Koopverdrag en een gemeenrechtelijk duaal stelsel.
Het Weense monistische stelsel voor het grensoverschrijdend handelsverkeer werkte
inspirerend. De Europese Unie achtte het voor de bescherming van de consument raadzaam
de diverse nationale kooprechten te vereenvoudigen naar het voorbeeld van het monisme van
het Weense koopverdrag.1529 Met de Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor
consumptiegoederen1530 trachtte Europa de contractuele remedies te harmoniseren die de
consument tegen de koper kan aanwenden wanneer het geleverde goed niet overeenstemt met
de overeenkomst.1531 Hoewel de Richtlijn 199/44/EG door de lidstaten moest zijn omgezet op
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vente des biens de consommation", T.B.B.R. 2003, afl. 1, (2) 2; S. BEYAERT, "Consumentenkoop - Omzetting van
richtlijn 1999/44/EG", Gandaius Actueel, X, Gent, Story-Scientia, 2004, (155) 157.
Meer in het bijzonder over de richtlijn, zie: M. C. BIANCA en S. GRUNDMANN (eds.), The EU Sales Directive
Commentary, Antwerpen, Intersentia, 2002, 386 p.; J. SMITS (ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den
Haag, Boom juridische uitgevers, 2003, 120 p.; E. H. HONDIUS, "De consumentenkoop in Europees perspectief / naar een
Richtlijn en consumentengaranties", T.v.C. 1996, (245) 245-255; S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente",
l.c., 2-32; I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 868-904; L. PEETERS,
"Consumptiegoederen: het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst", R.W. 2001-02, (545) 545-553; M.
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1 januari 2002, tegen de tijd dat de Europese consument met Euro zou betalen, inspireerde die
gedachte de Belgische wetgever aanvankelijk niet bepaald tot grootse actie. Het Ministerie
van Justitie, net als het leeuwendeel van de doctrine, bleef tot eind 2001 nagenoeg geheel
blind voor het onafwendbare. Uiteindelijk zou de omzettingswet pas op 1 september 2004 het
levenslicht zien, om op 1 januari 2005 in werking te treden.1532 Met de omzetting van de
Europese Richtlijn 1999/44/EG van 1999 op de consumentenkoop veralgemeende de
monistische benadering uit het Weens Koopverdrag zich. De overstap naar de Euro leek de
Belgische wetgever al spectaculair genoeg, wat de geesten blijkbaar tot voorzichtigheid
aanmaande. Het juridische veld had immers gehoopt dat de omzetting van de richtlijn de
parlementariërs zou inspireren om ook in het gemene kooprecht de verwarrende dualiteit
achter zich te laten door over gans de lijn voor een overkoepelende conformiteitsplicht te
kiezen. Tevergeefs, zo bleek, want toen op 1 januari 2005 het consumentenkooprecht echt van
start ging, nam dat louter de vorm aan van een toevoeging in de Titel Koop van het Burgerlijk
Wetboek van enkele artikelen met betrekking tot consumenten.1533 Als resultaat zat de
rechtsgemeenschap in België opgescheept met een waar lappendeken van koopregimes.1534 Zo
bestaan er naast het gemeenrechtelijk regime thans uitzonderingsregimes voor internationale
handelskopen en consumentenverkopen. Die laatste vorm werd eerder al aanzienlijk
beïnvloed door bijzondere wetgeving als de WHPC1535 en de Wet Consumentenkrediet1536.
Bovendien bestond er al een afzonderlijke regeling voor productenaansprakelijkheid op grond
van de wet van 25 februari 1991.1537 Tot slot zijn bepaalde typische verkoopsvormen zoals
gerechtelijke verkopen en openbare verkopen voor bepaalde aspecten aan bijzondere regels
onderworpen. Hoewel het onderscheid tussen de leveringsplicht en de gebreksgarantie voor
bepaalde verkoopsregimes is weggevallen, is het kooprecht in België er op die manier zo
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TENREIRO en S. GÓMEZ, "La directive 99/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation", R.E.D.C. 2000, (5) 5-39; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop
en van de omzettingswet", l.c., 5-18.
Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21
september 2004.
L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 441; C. CAUFFMAN, "De
nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 791; A. LENAERTS, "Het nieuwe begrip conformiteit in het Belgisch en het
Duitse kooprecht", l.c., 82; E. DEGRAVE, "La réparation et le remplacement d'une chose non conforme", l.c., 149; J.
STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en van de omzettingswet", l.c., 18-19; C.
CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop", in A. VERBEKE en B. TILLEMAN (eds.), Themis Bijzondere Overeenkomsten 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2005, (27) 27; C. BIQUET-MATHIEU, "La garantie des
biens de consommation", l.c., 56; P.-J. VAN DE WALLE en T. POLET, "De consumentenkoopwet: een
nieuwjaarsgeschenk voor de consument?", l.c., 1.
C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop", l.c., 27; S. DE JONGHE, "Wet betreffende de
bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen", RABG 2004, (1154) 1154-1155; L. PEETERS,
"Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen", DCCR 2004, afl. 64, (85)
85.
Voor kritiek op het gebrek aan moed van de wetgever bij de omzetting van de richtlijn, zie: C. CAUFFMAN, "De nieuwe
wet op de consumentenkoop", l.c., 791; L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het
B.W.", l.c., 442-443; B. TILLEMAN en A. VERBEKE, "(Re-)codification du droit des contrats?", l.c., 36; S. STIJNS, "De
nieuwe regels voor de verkoop aan de consument: de "wettelijke garantie" bij niet-conformiteit", in J. HERBOTS en A.
VERBEKE (eds.), Themis - Bijzondere Overeenkomsten 2002-2003, Brugge, Die Keure, 2002, (9) 19; C. BIQUETMATHIEU, "La garantie des biens de consommation", l.c., 57; J. HERBOTS, "Het verjaarde recht van de misnoegde
koper, in transnationaal en binnenlands perspectief", l.c., 444-445; C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, "Een jaar wet
consumentenkoop", l.c., 27.
De versnippering wordt mooi in kaart gebracht door: P.-J. VAN DE WALLE en T. POLET, "De consumentenkoopwet:
een nieuwjaarsgeschenk voor de consument?", l.c., 2-3.
Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, B.S. 29
augustus 1991.
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, B.S. 9 juli 1991.
Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, B.S. 22 maart 1991.
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mogelijk nog ingewikkelder op geworden, gelet op de versnippering ervan tussen talloze
stelsels en uitzonderingsregimes.
228. Opzet van het onderzoek – Wat volgt wil een analyse bieden van de unieke
conformiteitsplicht die beide monistische stelsels gemeenschappelijk hebben. In het bestek
van dit doctoraatsonderzoek kan het niet de bedoeling zijn beide uitzonderingsregimes en hun
verhouding tot het gemeenrechtelijk kooprecht exhaustief en voor alle jurisdicties te
behandelen. Dergelijk omvattend project levert immers voldoende stof voor een autonoom
doctoraatsonderzoek. Gelet op het opzet van deze studie onderzoeken wij aanstonds op basis
van het Belgische recht het toepassingsgebied van beide monistische stelsels, om na te gaan of
zij voor de kunsthandel überhaupt van betekenis kunnen zijn (A.). In een tweede stap
onderzoeken we kort de inhoud van de unieke plicht tot conforme levering in het licht van de
authenticiteitsproblematiek (B.). Eén voorafgaandelijke opmerking dringt zich echter op. In
wat volgt spreken wij steevast van de monistische regimes. Deze benaming is afgeleid van het
feit dat in dergelijke koopregimes de kwaliteitsaanspraken van de koper op slechts één
vordering gegrond zijn: de unieke conformiteitsplicht. Uit deze benaming mag men echter
niet afleiden dat alle aanspraken van de koper op die grondslag gebaseerd zullen zijn,
aangezien de vorderingen op het niveau van de totstandkoming van de koop zowel voor de
Weense Koop als voor de consumentenkoop mogelijk blijven. Beide regelingen betreffen
immers geenszins het luik van de totstandkoming van de koopovereenkomst.1538

A. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE MONISTISCHE REGIMES
229. Weens koopverdrag en internationale kunsthandel: toepassingsgebied – Het
Weens Koopverdrag van 1980 omschrijft in artikel 1 zijn territoriale werking. In die bepaling
geeft het verdrag aan van toepassing te zijn op koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken tussen partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn a) wanneer de Staten
verdragssluitende Staten zijn, of b) wanneer volgens de regels van internationaal privaatrecht
het recht van een Verdragssluitende Staat van toepassing is. Een koopovereenkomst is dus
“internationaal” wanneer de koper en de verkoper in diverse lidstaten bij het verdrag
gevestigd zijn. In dat verband wijzen we op artikel 1 (3) dat benadrukt dat de vestigingsplaats
en niet de nationaliteit van de partijen voor de toepassing bepalend is.1539
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B. M. MARKESINIS, S. DEAKIN, en A. JOHNSTON, Tort Law, 2007, o.c., 526; P. O'KEEFE, "International Rules and
Codes of Conduct", in Q. BYRNE-SUTTON, M.-A. RENOLD, en B. RÖTHELI-MARIOTTI (eds.), La restauration des
objets d' art - Aspects juridiques et éthiques, Genève, Schulthess, 1995, (13) 547.
Art. 1 – 3) CISG: “Voor de toepasselijkheid van het Verdrag is zonder belang welke nationaliteit de partijen hebben, of zij
kooplieden zijn en of de overeenkomst burgerrechtelijk dan wel handelsrechtelijk van aard is.”
Meer daarover, zie: U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 91; C. BRUNNER, UNKaufrecht - CISG, 2004, o.c., 16; P. SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, 2005, o.c., 10; J. ERAUW,
"Wanneer is het Weens koopverdrag van toepassing?", in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW, en P. WAUTELET (eds.), Het
Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (21) 40; F. FERRARI, Contrat de vente internationale, 2005, o.c., 33;
J. HERBOTS, De transnationale koopovereenkomst: het Weense Koopverdrag van 1980, 1991, o.c., 23-24.
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Toch is de toepassing van het Weense Koopverdrag niet noodzakelijk uitgesloten wanneer
niet beide partijen gevestigd zijn in een verdragsstaat.1540 Op grond van artikel 1 (1)(b) CISG
kan het Weens koopverdrag toepasselijk zijn wanneer slechts één, of zelfs geen van de
partijen zijn vestiging heeft in een lidstaat bij het verdrag, zolang de normale IPR-regelen
ertoe leiden dat het Weens Koopverdrag als de “lex contractus” alsnog van toepassing is.1541
Zelfs wanneer dat niet het geval is, kunnen de partijen er steeds nog voor kiezen hun
koopovereenkomst door het verdrag te laten beheersen, althans voor zover het internationaal
privaatrecht van de forumstaat dergelijke “opt-in” zou toestaan.1542 “Opt-out” is anderzijds
ook mogelijk. Gelet op artikel 6 blijkt het Weens Koopverdrag immers niet van dwingend
recht te zijn, zodat de partijen steeds expliciet of zelf impliciet de toepassing van het verdrag
kunnen uitsluiten. Wel dienen de partijen daarbij de nodige omzichtigheid aan de dag te
leggen. De keuze voor het recht van een bepaalde lidstaat betekent vaak immers niet de
uitsluiting van het Weens Koopverdrag, omdat het nationaal recht van een lidstaat kan leiden
tot de toepassing van CISG. Het is dan ook raadzaam dergelijke uitsluitingen duidelijk te
formuleren door aan te geven louter voor het interne kooprecht van een lidstaat te kiezen.1543
Het materiële toepassingsgebied is beperkt tot de verkoop van lichamelijke roerende
goederen.1544 Deze goederenomschrijving omvat zonder twijfel antiek en kunstvoorwerpen 1540
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koopverdrag in het Belgisch recht", l.c., 346.
Voor enkele voorbeelden uit de Belgische rechtspraak, zie: R. PEETERS, "Overzicht van rechtspraak van het Weens
Koopverdrag in België", l.c., 114; S. DE JONGHE, L. SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar Weens Koopverdrag in
België: overzicht van de Belgische rechtspraak tussen januari 2002 en augustus 2007", T.B.H. 2007, (849) 851-852.
U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 86; C. BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG,
2004, o.c., 15; F. FERRARI, Contrat de vente internationale, 2005, o.c., 133-134; M. FALLON, "La domaine
d'application de la Convention de Vienne", Ann. dr. Louvain 1998, afl. 3, (255) 272.
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vente internationale, 2005, o.c., 115-133.
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1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept, 2004, o.c., 8; A.
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althans zeker die vormen waarvoor de authenticiteitsproblematiek zich stelt. Bepaalde auteurs
bevestigen dat zelfs expliciet.1545 Toch vraagt niet elke internationale verkoop van
kunstvoorwerpen de toepassing van het Weens Koopverdrag. Artikel 2 CISG bepaalt immers
dat het verdragsregime niet geldt voor de aankoop voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in
gezin of huishouding, tenzij de verkoper voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet wist
of had behoren te weten dat de zaken voor zodanig gebruik werden aangekocht. Het verdrag
maakt zodoende een uitzondering voor de consumentenverkopen, al gebruikt het niet die
terminologie. Wat de markt doorgaans als consumptiegoed beschouwt, is hierbij niet
doorslaggevend. Bepalend is het persoonlijke gebruik dat de koper op het oog heeft, voor
zover de verkoper dat wist of behoorde te weten. Bijgevolg kan de verkoop van traditionele
consumptiegoederen perfect onder het toepassingsgebied van het verdrag ressorteren, op
voorwaarde dat de koper niet het finale verbruik van de goederen op het oog heeft. Zodoende
blijft het verdrag beperkt tot commerciële operaties. Met de uitsluiting van de transacties
tussen consumenten wilden de verdragsstaten vermijden in conflict te treden met dwingende
wetgeving die op het niveau van de diverse landen al bestond ter bescherming van
consumenten.1546
Het resultaat is dat het Weens Koopverdrag slechts relevant is voor de internationale
kunsthandel wanneer de koper een kunsthandelaar of professionele verzamelaar is, zoals
musea en banken.1547 Omgekeerd geldt de regeling niet alleen ten aanzien van
beroepsverkopers. Ook de internationale verkoop door een particulier geschiedt onder het
verdragsregime, althans op voorwaarde dat de koper een handelaar is.1548 Gelet op het erg
internationale karakter van de kunsthandel lijkt het Weens Koopverdrag in deze sector op het
eerste gezicht bijzonder frequent van toepassing. Toch moeten we dat belang enigszins
nuanceren, aangezien artikel 2 (b) de veilingverkoop uitsluit.1549 Zodoende vragen enkel de
galerieverkopen en de private verkopen van kunst en antiek aan professionele handelaars de
toepassing van de verdragsregeling. Dat neemt niet weg dat het Weens Koopverdrag voor de
kunsthandel onmiskenbaar van betekenis blijft.1550 Alleen wie terugkoppelt naar de lijst van
de inmiddels 70 staten die het verdrag ratificeerden, kan die betekenis ten volle inschatten.
Meteen valt op dat het verdrag in werking trad in alle grote en middelgrote
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kunsthandelsnaties, als Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Spanje,
Griekenland alsook in de gehele Benelux, de Scandinavische landen, Australië, Canada en,
last but not least, de Verenigde Staten, Rusland en zelfs China.1551 Belangrijke afwezigen
blijven evenwel het Verenigd Koninkrijk1552 en Japan. Zoniet kon men stellen dat 99% van de
internationale kunsthandel, behoudens de afwijkende rechtskeuze door de partijen, onder het
toepassingsgebied van de verdragregeling zou geschieden.
230. Consumentenkoop en kunsthandel: toepassingsgebied – Opdat het regime van de
consumentenkoop voor de kunsthandel enige relevantie zou ressorteren, dienen de drie
toepassingsvoorwaarden te zijn vervuld. Krachtens artikel 1649bis § 1 moet het gaan om de
verkoop van een consumptiegoed (i) aan een consument (ii) door een verkoper (iii). We
bekijken elk van de toepassingsvoorwaarden van naderbij.
i) De bijzondere regeling heeft betrekking op koopovereenkomsten.1553 Hoewel de notie
‘verkoop’ binnen het bestek van de consumentenkoop geen definitie kreeg, levert deze
eerste voorwaarde voor de kunsthandel toch omzeggens geen moeilijkheden op.1554
De verkoop moet een consumptiegoed betreffen, wil het bijzondere beschermingsregime
zich kunnen laten gelden.1555 De term ‘consumptiegoed’ werd door de Belgische wetgever
daarentegen wel bedacht met een definitie. Hierbij nam hij eenvoudigweg de bepaling
over van de Europese Richtlijn.1556 Consumptiegoederen zijn “alle roerende lichamelijke
zaken”.1557 Het gaat met andere woorden om een bijzonder ruime categorie goederen. De
luttele beperkingen die artikel 1649bis, §1, 3° zelf aanbrengt, zijn voor de sector van de
kunsthandel niet relevant. Bijgevolg moet men besluiten dat kunst en antiek
consumptiegoederen zijn in de zin van de wet.
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L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 444; S. STIJNS en I. SAMOY,
"Le nouveau droit de la vente", l.c., 6; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en
van de omzettingswet", l.c., 27.
Ook in de Europese Richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van, en de
garanties voor consumptiegoederen, vinden we geen definitie terug van wat precies als “verkoop” moet worden begrepen.
(Zie: I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 874).
S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 162; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 797-798;
L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 444; S. STIJNS en I. SAMOY,
"Le nouveau droit de la vente", l.c., 6-7; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop
en van de omzettingswet", l.c., 22-23.
Art. 1, 2° Richtlijn 1999/44/EG.
Zie: I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 875; S. STIJNS, "De richtlijn
consumentenkoop en het Belgische recht", in J. SMITS (ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Amsterdam,
Boom Juridische Uitgevers, 2003, (41) 54.
Art. 1649bis, §1, 3° B.W. definieert consumptiegoederen als: “alle roerende lichamelijke zaken, behalve:
goederen die in uitvoering van een beslag of anderszins gerechtelijk zijn verkocht,
water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid,
elektriciteit.”
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ii) Het monistische regime van de wet consumentenkoop is slechts van toepassing op
verkopen aan een consument.1558 De term ‘consument’ verwijst naar “iedere natuurlijke
persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of
zijn commerciële activiteit”1559. Ook voor deze omschrijving haalde de Belgische
wetgever de mosterd bij de Europese Richtlijn, die hij getrouw overnam.1560 Een weinig
verrassende definitie dus, te meer daar men ook het criterium van de “doeleinden, vreemd
aan het beroep” gebruikt, zoals dat klassiek opduikt in tal van andere normen van
consumentenbescherming, onder meer in de WHPC1561 Eén en ander impliceert dat de
aankopen van kunstwerken door rechtspersonen sowieso niet onder het regime van de
consumentenkoop vallen. Consumenten zijn immers uitsluitend natuurlijke personen. Al
evenmin kan het om een consumentenkoop gaan, wanneer een advocaat een kunstwerk,
een antieke schrijftafel of een Le Corbusier zitbank verwerft, voor zover hij hiermee
althans zijn bureau of de inkomhal van zijn kantoor wat meer cachet wenst te geven.
iii) Tot slot is het regime van de consumentenkoop niet ten aanzien van elke verkoper van
toepassing. Deze moet immers aan bepaalde vereisten voldoen, alvorens hij daadwerkelijk
als verkoper in de zin van de wet op de consumentenkoop kan worden aangemerkt.1562
Volgens artikel 1649bis §2, 2° B.W. is verkoper “iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of
zijn commerciële activiteit”.1563 Aangezien zonet duidelijk werd dat kunst en antiek wel
degelijk consumptiegoederen zijn in de zin van de regelgeving op de consumentenkoop,
moet men ook besluiten dat in het licht van diezelfde wetgeving antiekhandelaars en
kunstgalerieën verkopers zijn, aangezien zij kunst en antiek verhandelen in het kader van
hun commerciële activiteit.
Samengevat kan men dus stellen dat de verhandeling van kunstvoorwerpen door
beroepsverkopers aan particulieren onder het regime van de consumentenkoop zal gebeuren.
Dit is echter uitsluitend het geval wanneer de koper geheel los van zijn beroepsbezigheden
handelt als consument. Aankopen door kunsthandelaars en antiquairs blijven zodoende onder
het dualistische regime van het gemeen recht ressorteren. Monistisch of dualistisch kooprecht
zal met andere woorden afhankelijk zijn van de hoedanigheid van de koper en de verkoper,
wat de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid natuurlijk niet ten goede komt…
1558

1559
1560
1561
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S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 161; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 800; L.
PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 444; S. STIJNS en I. SAMOY,
"Le nouveau droit de la vente", l.c., 6; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en
van de omzettingswet", l.c., 26.
Art. 1649bis § 2, 1° B.W.
S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 6.
Art. 1, 7° WHPC
Meer over die gelijkaardige definities, zie: Wetsontwerp van 31 maart 2004 houdende aanvulling van de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen, Parl. St., Kamer 2003-2004, nr.
0982/001, 9.
S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 161-162; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 799800; S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 6; S. STIJNS, "De richtlijn consumentenkoop en het
Belgische recht", l.c., 54; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en van de
omzettingswet", l.c., 24-25.
Over de lichte afwijking die deze definitie maakt van de bepaling van de Europese Richtlijn, zie: C. CAUFFMAN, "De
nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 799; I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen",
l.c., 872; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en van de omzettingswet", l.c.,
24.
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B. UNIEKE PLICHT TOT CONFORME LEVERING
231. Weens Koopverdrag & consumentenkoop: een unieke plicht tot conforme
levering – Nu vaststaat dat de handel in kunstvoorwerpen in principe onder beide monistische
koopregimes kan gebeuren, dient dit proefschrift aansluitend te onderzoeken of de unieke
verplichting van de verkoper tot levering van conforme goederen, zoals haar in beide
monistische regimes vorm werd gegeven, een valabel verhaalsmiddel kan betekenen voor de
koper van een kunstwerk die geconfronteerd wordt met inauthenticiteit.
Als monistische koopregimes kennen het Weens Koopverdrag en de consumentenkoop niet
het traditionele Frans-Belgische onderscheid tussen de garantie tegen verborgen gebreken en
de leveringsplicht. In beide monistische regimes liggen de aanspraken van de koper op
kwaliteitsvolle goederen besloten in de verplichting tot conforme levering van artikel 35
CISG of artikel 1649ter B.W. In dualistische stelsels dient de verkoper natuurlijk ook
conforme goederen te leveren. Alleen is de conformiteitsplicht sensu lato daar versnipperd in
de gebreksgarantie en de verplichting tot conforme levering sensu stricto, die men traditioneel
vasthaakt aan de leveringsplicht van artikel 1604 B.W. In de monistische stelsels is dat dus
niet langer zo. Waar artikel 30 CISG en het nieuwe artikel 1604, lid 2 B.W. van levering
spreekt, doelen het verdrag en het Burgerlijk Wetboek voor de internationale handelskoop en
de consumentenkoop uitsluitend op de materiële terbeschikkingstelling van de verkochte
goederen vanuit zakenrechtelijk oogpunt. De conformiteitsverplichting die in het dualistische
systeem aan de materiële “levering” vasthangt, is daar in de monistische regimes van
losgemaakt en met de gebreksgarantie versmolten tot de overkoepelend notie van “conforme
levering” van artikel 1604, lid 1 B.W. of artikel 35 CISG.1564
Wat de consumentenkoop betreft, blijven de materiële aspecten van de levering, zoals de
overdracht van eigendom en risico geregeld door de gemeenrechtelijke bepalingen in het
Burgelijk Wetboek, meer bepaald afdeling II van hoofdstuk IV van de titel “koop”.1565 In
artikel 1604 voegde de omzettingswet van 1 september 2004 een nieuw eerste lid toe, dat de
overkoepelende plicht tot conforme levering voor de consumentenkoop in de wet vastlegt. Het
tweede lid van hetzelfde artikel herneemt de tekst van het vroegere artikel 1604 B.W. door te
stellen dat de levering de overdracht van de verkochte zaak is in de macht en het bezit van de
koper. Deze wijze van omzetting leidde er zodoende jammer genoeg toe dat de notie
“levering” in beide leden van artikel 1604 B.W. een verschillende inhoud kreeg. Het eerste lid
verwijst tegelijk naar de conforme levering sensu lato uit de consumentenkoop én naar de
leveringsplicht sensu stricto voor het gemeenrechtelijk regime1566, terwijl het tweede lid
1564

1565

1566

Zie met betrekking tot het Weens koopverdrag: J. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", l.c., 102; S. DE
JONGHE, L. SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar Weens Koopverdrag in België", l.c., 858.
Zie met betrekking tot de consumentenkoop: A. VAN OEVELEN, "Het nieuwe begrip 'conformiteit'", l.c., 35; J.
STUYCK, "La notion de conformité et l'articulation des délais", l.c., 111-112.
Zie ook bedenkingen daarover in de omzettingsfase van de richtlijn: S. STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud B.W.? Sophie's
choice", l.c., 404.
R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties: De bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed",
in VLAAMSE CONFEDERATIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006,
(217) 220.
L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 443; C. CAUFFMAN en A.
VERBEKE, "Een jaar wet consumentenkoop", l.c., 30-31; P.-J. VAN DE WALLE en T. POLET, "De
consumentenkoopwet: een nieuwjaarsgeschenk voor de consument?", l.c., 2; C. BIQUET-MATHIEU, "La garantie des
biens de consommation", l.c., 57; J. STUYCK, "La notion de conformité et l'articulation des délais", l.c., 112.
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verwijst naar de materiële levering, in zakenrechtelijke zin. Het gevolg is dus dat de notie
“conforme levering” in functie van het toepasselijke regime een verschillende inhoud krijgt.
Verderop verduidelijkt dit proefschrift dat artikel 1649ter voor de consumentenkoop hieraan
een meer gedetailleerde invulling geeft, parallel aan de regeling uit de Weens Koopverdrag.
232. De invulling van de conformiteitsplicht in het Weens Koopverdrag – Op grond
van artikel 35 CISG kan de koper aanspraak maken op de levering van kwaliteitsvolle
koopwaar die conform is met de uitdrukkelijke contractuele clausules of de impliciete
objectieve kwaliteitsstandaards voor de producten in kwestie. Bijgevolg dient men te bepalen
wat dergelijke conformiteit precies inhoudt. Artikel 35, (1) CISG bevestigt dat de beoordeling
van de conformiteit van de goederen begint in de overeenkomst. Daarnaast geeft het Weens
Koopverdrag in het tweede lid van artikel 35 nader invulling aan de impliciete
kwaliteitsverwachtingen bij de verkoop van goederen, aangezien de partijen niet alles
expliciet in het contract schrijven.1567
Artikel 35, (1) CISG stelt dat de verkoper zaken dient af te leveren “waarvan de hoeveelheid,
de kwaliteit en de omschrijving voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen en die zijn
verpakt op de in de overeenkomst vereiste wijze.” De contractuele beschrijving van de
koopwaar vormt met andere woorden het eerste logische aanknooppunt voor de beoordeling
van de conformiteit.1568 Het is belangrijk het begrip contract in ruime zin te verstaan, zodat
naast de eigenlijke koopovereenkomst ook omschrijvingen in andere documenten
betekenisvol kunnen zijn. Wat betreft de kunsthandel maken eventuele
authenticiteitscertificaten dus integraal deel uit van de contractsomschrijving.1569 In de
praktijk is de toepassing van artikel 35, (1) CISG, net zoals de Anglo-Amerikaanse sale by
description, in grote mate afhankelijk van de interpretatie van het contract. Welke
eigenschappen van de goederen de partijen effectief overeenkwamen en in het contract
integreerden, blijft inderdaad een interpretatievraagstuk. In dat verband stelt artikel 8, (1)
CISG dat de “verklaringen afgelegd door en andere gedragingen van een partij [dienen] te
worden uitgelegd in overeenstemming met haar bedoeling, wanneer de andere partij die
bedoeling kende of daarvan niet onkundig kon zijn.”1570 Zodoende predikt het verdrag de
1567

1568

1569
1570

U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 355-356; C. BRUNNER, UN-Kaufrecht CISG, 2004, o.c., 193 en 194; B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, o.c., 95; M. FALLON en D.
PHILIPPE, "La convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises", l.c., 25; P.
SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, 2005, o.c., 100-106; S. A. KRUISINGA, (Non-)conformity in the 1980
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept, 2004, o.c., 30; B. HANOTIAU,
"L'exécution du contrat selon la Convention de Vienne", Ann. dr. Louvain 1998, afl. 3, (279) 286.
C. BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG, 2004, o.c., 193; M. FALLON en D. PHILIPPE, "La convention de Vienne sur les
contrats de vente internationale de marchandises", l.c., 25; U. SCHIESSL, "The development of the profession and its
ethical rules", l.c., 355 S. A. KRUISINGA, (Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods: a uniform concept, 2004, o.c., 29; J. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", l.c., 127;
B. HANOTIAU, "L'exécution du contrat selon la Convention de Vienne", l.c., 286.
J. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", l.c., 127.
U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 186; S. A. KRUISINGA, (Non-)conformity
in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept, 2004, o.c., 29; P.
SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, 2005, o.c., 101; C. BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG, 2004, o.c., 82;
H. VAN HOUTTE, "Algemene bepalingen en interpretatie", in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW, en P. WAUTELET (eds.),
Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, (53) 61.
Voor een illustratie aan de hand van Belgische rechtspraak, zie: R. PEETERS, "Overzicht van rechtspraak van het Weens
Koopverdrag in België", l.c., 117-118 en S. DE JONGHE, L. SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar Weens Koopverdrag
in België", l.c., 855.
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primauteit van de subjectieve wil. Pas als dergelijke subjectieve invulling niet mogelijk is,
“dienen verklaringen afgelegd door, dan wel andere gedragingen van een partij te worden
uitgelegd overeenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelijke hoedanigheid als de
andere partij in dezelfde omstandigheden hieraan zou hebben toegekend”, zo geeft artikel 8,
(2) CISG aan.1571 Zowel voor de subjectieve als (in tweede instantie) de objectieve invulling
van het contract dient men conform artikel 8, (3) CISG steeds alle ter zake dienende
omstandigheden van het geval in rekening te brengen, waaronder begrepen de
onderhandelingen, eventuele handelswijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten
en alle latere gedragingen van partijen.1572 Op grond van artikel 9 CISG kunnen sectoriële
gewoonten tussen partijen ook een verbindend effect hebben.1573 Voor de kunsthandel lijkt het
ons niet mogelijk te kunnen besluiten tot het bestaan van een gewoonte op grond waarvan de
verhandelde kunstwerken gegarandeerd authentiek zijn. Precies de handel benadrukt constant
dat de koper de toeschrijving slechts als een onverbindende mening moet beschouwen. In de
algemene verkoopsvoorwaarden beklemtonen vele handelaars immers precies dat de
voorwerpen “as is” worden verkocht, zonder enige garantie wat betreft oorsprong of
toeschrijving.
Toegepast op de authenticiteitsproblematiek brengt de toepassing van artikel 35, (1) CISG ons
andermaal in het garantie/mening-debat. De sleutelvraag zal immers steeds zijn of de
verkoper daadwerkelijk de intentie had zich voor de juistheid van de contractuele beschrijving
te verbinden. Precies aan de onzekerheid die voortvloeit uit deze verregaande mate van
subjectiviteit wil artikel 35, (2) CISG tegemoet komen door enkele objectieve
kwaliteitsstandaards voorop te stellen.
Het is de bedoeling van artikel 35, (2) CISG aan de hand van enkele objectieve
kwaliteitsstandaards de contractuele afspraken van de partijen aan te vullen, wanneer die
ontbreken of onvoldoende duidelijk zouden zijn uitgewerkt en bovendien voor de materie
conform artikel 9 geen enkele gewoonte maatgevend is.1574 Deze bepaling stelt een viertal
objectieve criteria voorop op basis waarvan de conformiteit van de geleverde koopwaar met
de overeenkomst kan worden beoordeeld. Voor de authenticiteitsproblematiek zijn uitsluitend
de twee eerste normen van betekenis.
Zo stelt artikel 35, (2) CISG dat tenzij partijen anders overeenkomen, de zaken slechts dan
aan de overeenkomst beantwoorden indien zij geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor
zaken van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt. De koper mag op die
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Zie daarover: S. A. KRUISINGA, (Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods: a uniform concept, 2004, o.c., 29; C. BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG, 2004, o.c., 83-84; H. VAN HOUTTE,
"Algemene bepalingen en interpretatie", l.c., 62; U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules",
l.c., 187.
Zie daarover: H. VAN HOUTTE, "Algemene bepalingen en interpretatie", l.c., 62; C. BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG,
2004, o.c., 85-88; U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 188-189.
Art. 9 CISG: “1) De partijen zijn gebonden door elke gewoonte waarmee zij hebben ingestemd en door alle handelwijzen
die tussen hen gebruikelijk zijn. 2) Tenzij anders is overeengekomen, worden partijen geacht op hun overeenkomst of de
totstandkoming hiervan stilzwijgend toepasselijk te hebben verklaard een gewoonte waarmee zij bekend waren of
behoorden te zijn en die in de internationale handel op grote schaal bekend is aan, en regelmatig wordt nageleefd door
partijen bij overeenkomsten van dezelfde soort in de desbetreffende handelsbranche.” (Meer daarover, zie: U. SCHIESSL,
"The development of the profession and its ethical rules", l.c., 194-200).
S. A. KRUISINGA, (Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a
uniform concept, 2004, o.c., 30; J. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", l.c., 128; C. BRUNNER, UN-Kaufrecht
- CISG, 2004, o.c., 194; P. SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, 2005, o.c., 101.
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grondslag dus verwachten dat de koopwaar van normale kwaliteit is, zodat de goederen
kunnen dienen voor elk normaal gebruik. In de eerste plaats denkt men dan aan het normaal
gebruik door een consument. Toch blijft het daartoe niet beperkt. Betekenisvol is immers de
vaststelling dat het Weens Koopverdrag de internationale handel in lichamelijke roerende
goederen viseert. We verduidelijkten al dat de regeling op grond van artikel 2 CISG niet van
toepassing is op aankopen voor persoonlijk gebruik. Het uitgangspunt van het Weens
Koopverdrag is met andere woorden de gedachte dat de koper de goederen op zijn beurt zal
doorverkopen. Als zodanig gaan het secretatiaat van UNCITRAL en diverse commentatoren
er dan ook van uit dat tot het normale gebruik van de koopwaar ook behoort de geschiktheid
voor verdere verhandeling ervan tegen voorwaarden die beantwoorden aan de vereisten van
de commerciële loyauteit.1575
Deze laatste gedachte is betekenisvol voor de kunsthandel en in het bijzonder de
authenticiteitsproblematiek. Vervalsingen van kunstwerken zijn immers niet eerlijk
verhandelbaar, zodat de koper van een vervalst werk zich naar onze mening perfect kan
beroepen op de conformiteitsplicht van artikel 35 CISG. Of datzelfde ook geldt voor zuivere
misattributies is twijfelachtig, aangezien zij zonder bezwaar kunnen worden verhandeld, zij
het onder een aangepaste toeschrijving. Bovendien is het niet evident voor te houden dat het
normale “gebruik” ervan anderszins wordt belemmerd. Dit proefschrift verduidelijkte eerder
reeds dat de notie “gebruik” of “nut” niet afgestemd is op het artistieke, dat zich precies
plaatst boven het utilitaire. Toch zijn wij van mening dat ook de koper van een zuivere
misattributie zich op het artikel 35, (2), (a) CISG moet kunnen beroepen. De ontdekking dat
een kunstwerk niet authentiek is, maakt het (minstens moreel gezien) onmogelijk het
voorwerp nog langer te verhandelen onder de contractbeschrijving die de verkoper eraan
gaf.1576
Artikel 35, (2), (b) CISG is een gelijkaardige bepaling, zij het dat zij niet het normale gebruik
van de koopwaar als referentiepunt neemt, maar het bijzondere gebruik viseert dat de koper
ermee op het oog had. Tenzij partijen anders overeenkomen, beantwoorden de zaken slechts
dan aan de overeenkomst, “inzien zij geschikt zijn voor een bijzonder doel dat uitdrukkelijk of
stilzwijgend aan de verkoper ter kennis is gebracht op het tijdstip van het sluiten van de
overeenkomst, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat de koper niet vertrouwde of
redelijkerwijs niet mocht vertrouwen op de vakbekwaamheid en het oordeel van de
verkoper.”1577 Opdat deze bepaling van toepassing zou zijn, dient de koper zijn verkoper
evenwel te hebben ingelicht over het bijzondere gebruik dat hij met de goederen op het oog
heeft. Wil hij zich naderhand op dit artikel beroepen, dan dient de verkoper daarvan het
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Secretariaatscommentaar, art. 35, nr. 5: “For goods to be fit for ordinary purpose, they must be honestly resaleable in the
ordinary course of business.”
Meer daarover, zie: U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 357; B. AUDIT, La
vente internationale de marchandises, o.c., 95; F. FERRARI, Contrat de vente internationale, 2005, o.c., 150; S. A.
KRUISINGA, (Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform
concept, 2004, o.c., 30-31; J. HERBOTS, "Verplichtingen van de verkoper", l.c., 130; C. BRUNNER, UN-Kaufrecht CISG, 2004, o.c., 195.
Voor een illustratie hiervan aan de hand van internationale rechtspraak, zie: S. DE GROOT, "Non-conformiteit volgens het
Weens koopverdrag", TPR 1999, (635) 643-646.
Redenering parallel aan art. 2-314 UCC. (supra, nr. 207).
Artikel 35, (2), (b) CISG.
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bewijs te leveren.1578 Op de verkoper rust zodoende een informatieplicht eens de koper hem te
kennen gaf de goederen op bijzondere wijze te willen aanwenden. Dan is het aan de verkoper
om ervoor te zorgen dat zijn levering kan dienen en daartoe, waar nodig, zelf bij de koper
verdere informatie in te winnen en hem duidelijk aan te geven niet te contracteren, als zijn
product de bijzondere verwachtingen van de koper niet kan inlossen. De tekst van artikel 35,
(2), (b) CISG maakt echter duidelijk dat op deze regel een uitzondering bestaat. Wanneer uit
de omstandigheden blijkt dat de koper niet vertrouwde op de vakbekwaamheid van de
verkoper, of de redelijkheid hem gebood dat niet te doen, kan hij zich niet beroepen op artikel
35, (2), (b) CISG.1579
Toegepast op de authenticiteitsproblematiek lijkt artikel 35, (2), (b) CISG, geheel parallel met
wat dit proefschrift reeds aanstipte voor § 2-315 UCC en sectie 14, (3) SGA 1979, slechts
uiterst beperkt van toepassing te zijn in de kunsthandel. Wie een werk louter voor zijn
esthetische waarde koopt, zal zich immers op kwaliteitsgarantie van artikel 35, (2), (a) CISG
moeten beroepen.
Als artikel 35, (2), (b) al op de kunsthandel toepassing kan vinden, zal deze impliciete
kwaliteitsstandaard, zoals we eerder voor § 2-315 UCC en sectie 14, (3) SGA 1979 besloten,
hoogstens relevantie hebben voor de aankopen om zuivere en onverholen
investeringsmotieven en voor specifieke aankopen ter vervollediging van collecties of ter
realisatie van tentoonstellingen.
Artikel 35, (3) brengt een belangrijke beperking aan op beide impliciete kwaliteitsstandaards.
Deze bepaling maakt het de koper onmogelijk zich te beklagen over een conformiteitsgebrek
dat hij bij het aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.1580 Dat laatste is
afhankelijk van de veronderstelde kennis of de specialisatie van de koper en als zodanig dus
vaak aanleiding tot betwistingen. Een verregaand gespecialiseerde kunsthandelaar die de
waren onderzocht, kan zijn verhaalsmogelijkheden op deze grondslag gefnuikt zien.
Anderzijds staat het vast dat de uitzondering van artikel 35, (3) CISG in geen geval van tel
kan zijn wanneer de koper de goederen niet zag of onderzocht.1581 De meerderheid van de
doctrine neemt aan dat de koper op basis van artikel 35, (3) bovendien geen onderzoeksplicht
heeft.1582 De uitzondering van artikel 35, (3) CISG heeft evenwel uitsluitend betrekking op de
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U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 360-361; J. HERBOTS, "Verplichtingen van
de verkoper", l.c., 136; M. FALLON en D. PHILIPPE, "La convention de Vienne sur les contrats de vente internationale
de marchandises", l.c., 25; S. A. KRUISINGA, (Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods: a uniform concept, 2004, o.c., 32; C. BRUNNER, UN-Kaufrecht - CISG, 2004, o.c., 200; P.
SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, 2005, o.c., 103; F. FERRARI, Contrat de vente internationale, 2005,
o.c., 152; B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, o.c., 95.-96.
Voor een illustratie hiervan aan de hand van internationale rechtspraak, zie: S. DE GROOT, "Non-conformiteit volgens het
Weens koopverdrag", l.c., 646-647.
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Art. 35, (3) CISG: “De verkoper is niet ingevolge het in het voorgaande lid onder a)-d) bepaalde aansprakelijk voor het
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U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 365; S. A. KRUISINGA, (Non-)conformity
in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept, 2004, o.c., 53; P.
SCHLECHTRIEM, Internationales UN-Kaufrecht, 2005, o.c., 106.
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impliciete kwaliteitsgaranties en niet op de conformiteitverplichting van de goederen met de
contractsbeschrijving.1583
233. De invulling van de conformiteitsplicht in de consumentenkoop – Net als het
Weens Koopverdrag verplichten artikel 2 van de Richtlijn 1999/44/EG1584 en de artikelen
1604 B.W. en 1649ter B.W. van de Belgische omzettingswet de verkoper tot conforme
levering. De invoeging van een nieuw eerste lid in artikel 1604 B.W. herneemt de
basisgedachte die besloten lag in artikel 2, § 1 van de Richtlijn 1999/44/EG door te stellen dat
de verkoper de goederen “in overeenstemming met de overeenkomst” dient af te leveren.
Artikel 1649ter, § 1 B.W. bevat de uitwerking van de monistische leveringsplicht, die een
getrouwe overname is van wat in de Richtlijn Consumentenkoop in artikel 2, § 2 besloten
lag.1585
Net zoals dat voor de conformiteitsregeling uit het Weens Koopverdrag het geval was, komt
het in de eerste plaats aan de partijen toe om contractueel te bepalen aan welke
kwaliteitsvereisten de te leveren goederen dienen te beantwoorden. Artikel 35, (1) CISG
stelde immers dat de verkoper zaken dient af te leveren “waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit
en de omschrijving voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen en die zijn verpakt op
de in de overeenkomst vereiste wijze.” Hoewel de Europese Richtlijn en de Belgische
omzettingswet deze bepaling niet met zoveel woorden hernemen, vormt ook voor het regime
van de consumentenkoop de contractuele beschrijving van de koopwaar het eerste logische
aanknooppunt voor de beoordeling van de conformiteit.1586 De Belgische omzettingswet
bevestigt evenwel niet uitdrukkelijk die voorrang voor de subjectieve invulling van de
conformiteitsstandaard. Toch zit het consumentenregime hier op dezelfde golflengte met het
Weens Koopverdrag, aangezien Considerans (8) van de Richtlijn 1999/44/EG aangeeft dat de
objectieve conformiteitsvermoedens van artikel 2, (2) “de contractvrijheid van de partijen
onverlet laat”. Toch bestaat er een belangrijk onderscheid tussen de regeling van de
consumentenkoop en die van de internationale goederenkoop. De eerste is dwingend van aard,
conform artikel 7 van de Richtlijn Consumentenkoop (omgezet in artikel 1649octies B.W),
terwijl de Weense slechts suppletief is.1587 Het is zodoende verboden afbreuk te doen aan de
minimumbescherming van de Richtlijn Consumentenkoop door de verhaalsmiddelen van de
consument uit te sluiten, alvorens hem het gebrek aan de conformiteit bekend werd (gemaakt).
Het is zodoende niet mogelijk de wettelijke conformiteitscriteria als zodanig buiten toepassing
te verklaren. De partijen kunnen echter wel de kenmerken van de koopwaar preciseren,
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U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 366; S. A. KRUISINGA, (Non-)conformity
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S. GRUNDMANN, "Article 2: Conformity with the contract", in M. C. BIANCA en S. GRUNDMANN (eds.), The EU
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l.c., 9; J. STUYCK, "La notion de conformité et l'articulation des délais", l.c., 113; S. BEYAERT, "Consumentenkoop",
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aangezien de conformiteitbeoordeling in de eerste plaats subjectief gebeurt.1588 Zodoende
kunnen bepaalde objectief gezien gebrekkige goederen dankzij die contractvrijheid toch nog
verkocht worden, op voorwaarde dat de partijen het gebrek duidelijk in het contract
inschrijven.1589 De monistische regimes hebben op die manier dus wel de voorkeur voor de
subjectieve invulling van de conformiteitsstandaard gemeen, maar niet het dwingende
karakter van de regeling. De objectieve kwaliteitsstandaards spelen voor beide systemen in
elk geval slechts de tweede viool.
Inderdaad, ook de Europese richtlijn en de Belgische omzettingswet schuiven enkele
objectieve kwaliteitsstandaards naar voor, om op die manier makkelijker invulling te kunnen
geven aan het monistische conformiteitsbegrip. Vermits het jammer genoeg niet altijd zo
makkelijk is om de overeenstemming van de goederen met de overeenkomst langs subjectieve
weg te bepalen, achtte de Europese Richtlijn het aangewezen, zoals considerans 8 stelt, de
toepassing van het conformiteitsprincipe te vergemakkelijken. Hiertoe formuleert artikel 2, lid
2 van de Richtlijn Consumentenkoop enkele weerlegbare conformiteitsvermoedens onder de
vorm van een viertal objectieve kwaliteitsstandaards die cumulatief gelden.1590 De Belgische
omzettingswet nam dit tweede lid letterlijk over in artikel 1649ter, § 1 B.W. Beide bepalingen
vertonen op hun beurt sterke gelijkenis met artikel 35, (2) CISG. Dat is niet alleen het geval
voor het tweede en derde lid, die naar het voorbeeld van artikel 35, (2), (a) en (b) CISG ook
een geschiktheidsgarantie inhouden voor normaal en voor bijzonder gebruik, maar ook het
eerste lid geeft blijk van invloeden uit het Weens Koopverdrag. Precies die elementen zijn van
betekenis voor de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel. Anders dan de objectieve
kwaliteitsstandaards uit het Weens Koopverdrag zijn zij in artikel 2, lid 2 van de Richtlijn
Consumentenkoop en artikel 1649ter, § 1 B.W. uitdrukkelijk geformuleerd als weerlegbare
conformiteitsvermoedens.1591 Zo stelt artikel 1649ter, §1 B.W.:
Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde
consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien:
1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen
bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;
2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij
het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;
3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de
consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de
verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de
bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.
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GRUNDMANN merkt ons inziens terecht op dat het hier, ondanks de formulering, strikt
genomen niet om een vermoeden gaat ten voordele van één van de partijen, maar veeleer om
een precisering van de conformiteitscriteria.1592 Noch artikel 2, (2) van de Richtlijn, noch
artikel 1649ter, § 1 B.W. geeft immers aan welke partij het bewijs van (niet-)conformiteit
dient te leveren. CAUFFMAN voelde de terminologische moeilijkheid ook al aan door terecht te
betogen dat het bewijs van het niet-vervuld zijn van één van de vier criteria voor rekening
komt van de eiser/consument1593, wat sommigen de weerlegging noemen van het vermoeden
van conformiteit.1594 CAUFFMAN stelt terecht dat de weerlegbaarheid van het vermoeden van
conformiteit impliceert dat de koper kan aantonen dat het goed, niettegenstaande het vervuld
zijn van de vier voorwaarden van artikel 1649ter B.W., toch niet contractconform is.1595
Wanneer men daaraan toevoegt dat de weerlegging van het vermoeden er ook in kan bestaan
dat de verkoper bewijst dat het goed (gelet op de subjectieve invulling van het criterium) toch
conform de overeenkomst is, hoewel het niet voldoet aan de objectieve criteria van artikel
1649ter, § 1 B.W. moge het duidelijk zijn dat artikel 2, (2) van de Richtlijn en artikel 1649ter,
§ 1 B.W. geen weerlegbaar vermoeden van conformiteit vestigt ten voordele van één van de
partijen. Het vermoeden betreft de conformiteit van de goederen of het gebrek daaraan, de
weerlegging daarvan komt beide partijen toe.
Een blik over de tekst van artikel 2, (2) van de Richtlijn of artikel 1649ter, § 1 B.W. volstaat
om te besluiten dat voor de authenticiteitsproblematiek elk van de leden relevant kan zijn. We
lichten ze kort toe:
Het tweede en derde criterium betreffen de geschiktheid voor bijzonder en normaal
gebruik en zijn ons als zodanig dus al geheel vertrouwd, gelet op de behandeling ervan
in het kader van de internationale goederenkoop. Toch behoeft het criterium 3° inzake
de geschiktheid voor normaal gebruik een belangrijke nuance. Aangezien het Weense
Koopverdrag gericht is op de handelskoop en de verdere circulatie van de goederen,
integreerden we toen de eerlijke verhandelbaarheid in het normale gebruik.
Consumenten kopen voor eigen gebruik, zodat de verhandelbaarheid binnen de
consumentenkoop geen aspect meer vormt van het normale gebruik. In het kader van
de analyse van de vordering voor verborgen gebreken betoogde dit proefschrift dat de
geschiktheid voor het normaal, dan wel bijzonder gebruik voor kunstvoorwerpen een
inadequate maatstaf uitmaakt, aangezien kunst als zodanig geen ‘gebruik’ kent.
Het eerste conformiteitscriterium is eigenlijk in belangrijke mate een versmelting van
het subjectieve criterium van artikel 35, (1) en (2), (c) CISG. Ook consumptiegoederen
dienen op grond van artikel 2, (2), (a) van de Richtlijn 199/44/EG of artikel 1649ter,
§1, 1) B.W. in overeenstemming te zijn met de beschrijving die verkoper ervan gaf.
We gaven zonet reeds aan dat de conformiteit in de eerste plaats subjectief moet
worden ingevuld, wat ook hier duidelijk tot uiting komt. Het criterium laat de verkoper
toe om een engagement op te nemen dat verder gaat dan datgene waartoe hij op grond
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van het geschiktheidsvereiste voor normaal gebruik gehouden is. Omgekeerd kan hij
de bescherming van de objectieve criteria van artikel 2 van de richtlijn of 1649ter
B.W. enigszins uithollen door de koper op de hoogte te brengen van bepaalde
gebreken.1596 Toch merken oplettende auteurs een belangrijk onderscheid op tussen
het consumentenregime en de internationale goederenkoop. Anders dan in de
internationale goederenkoop maakt in de consumentenkoop elke beschrijving door de
verkoper deel uit van de overeenkomst, zelfs wanneer deze niet de wil had zich
daarvoor te verbinden.1597 Toegepast op de authenticiteitsproblematiek zou dit
betekenen dat de opinion-defence bij consumentenkopen de verkoper geen redding
meer kan brengen.
Het vierde en laatste conformiteitscriterium geeft aan dat het goed de kwaliteit en
prestaties dient te bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de
consument redelijkerwijs mag verwachten. Bij die beoordeling moet men rekening
houden met de aard van het goed en de eventuele door de verkoper of diens
vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken
ervan bij wege van reclame of etikettering. Specifiek voor de kunsthandel betekent dit
dat men natuurlijk de wijze waarop een kunstwerk in een verkoopscatalogus vermeld
staat in aanmerking moet nemen om te beoordelen of de koper van het inauthentieke
werk op basis daarvan in zijn redelijke verwachtingen is geschaad.1598 Artikel 1649ter,
§ 2 bevat evenwel een drietal uitzonderingen die het bindend effect van publiekelijke
mededelingen nuanceren.1599
Tot slot merken we nog op dat, zoals dit proefschrift zo-even reeds beschreef voor de
internationale goederenkoop, op grond van artikel 1649ter, § 3 B.W. ook in het regime van de
consumentenkoop een gebrek aan overeenstemming niet wordt geacht te bestaan, wanneer de
consument op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst het gebrek kende of
redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.1600 Op deze bepaling gingen we evenwel
reeds impliciet in bij de bespreking van de subjectieve invulling van de
conformiteitsstandaard.
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Afdeling 3. Rechtsvergelijkende conclusie
234. Een slotsynthese van vier jurisdicties, vijf koopregimes, drie systemen, een
drievoudige analyse en één enkel opzet – Na in het vorige hoofdstuk onderzocht te hebben
onder welke voorwaarden de traditionele rechtsfiguren verbonden met de totstandkoming van
de koopovereenkomst de gedupeerde partij toestaan rechtsherstel te bekomen bij
inauthenticiteit, kwamen in dit hoofdstuk de rechtsfiguren op het vlak van de uitvoering van
de koopovereenkomst aan bod. De rode draad hier is de praktijkgerichte vraag óf, en onder
welke voorwaarden, de koper ten aanzien van de goederen die hem worden geleverd
kwaliteitsaanspraken
kan
laten
gelden.
Abstract
beschouwd
lijkt
de
authenticiteitsproblematiek in het kooprecht immers een perfect voorbeeld van het probleem
van de levering van goederen van gebrekkige kwaliteit. De inzichten die we opdeden tijdens
de geïsoleerde analyse van de diverse kwaliteitsaanspraken staan toe ze bij wijze van besluit
te integreren in een systeemvergelijking om de gelijkenissen en de verschillen van de diverse
koopregimes in hun essentie te vatten. Op die manier kan het onderzoek van de
authenticiteitsproblematiek ook verduidelijkend werken voor het meer algemene vraagstuk
naar de wijze waarop het kooprecht in de vier jurisdicties van dit onderzoek omgaat met het
verloren evenwicht tussen de wederzijds verschuldigde prestaties, te wijten aan een
gebrekkige levering.
Hoewel deze analyse de vier kernjurisdicties van dit doctoraatsonderzoek betrof, levert dat
niettemin een vergelijking op van vijf koopregimes. Een eerste is het Engelse kooprecht op
basis van de Sale of Goods Act 1979. Het tweede vinden we in de Verenigde Staten met het
kooprecht van de Staat New York, dat in de Uniform Commercial Code zijn grondslag vindt.
Gelet op de uniforme integratie in alle Amerikaanse staten (met uitzondering van Louisiana)
van dit succesproduct van de National Conference en het American Law Institute, overstijgt
de analyse van het New Yorkse kooprecht in ruime mate die deelstatelijke context. Het derde
koopregime is het dualistisch systeem zoals de Code civil dat in 1804 in Frankrijk en België
invoerde. Het Weens Koopverdrag 1980 riep het vierde koopregime in het leven. Dat beheerst
de internationale handelskoop en is niet alleen van toepassing in de kernjurisdicties van dit
doctoraatsonderzoek, zij het met uitzondering van Engeland, maar ook in tal van andere grote
en middelgrote kunsthandelsnaties. Het vijfde en laatste koopregime is geschoeid op de
Europese leest van de Richtlijn 1999/44/EG, ter bescherming van de consument. In België gaf
de omzetting van de richtlijn ontstaan aan een uitzonderingsregime voor de verhandeling van
consumptiegoederen aan consumenten.
Wanneer de verkoper verkeerde of ondermaatse goederen levert, komt dat in elk van de
koopregimes neer op een contractbreuk (breach of contract). Afhankelijk van het koopregime
beschikt de koper echter over verschillende vorderingsmogelijkheden om zijn
kwaliteitsaanspraken af te dwingen. Zo treffen we met de unieke conformiteitsvordering in
het regime van de internationale handelskoop en de consumentenkoop slechts één enkele
grondslag aan. In het traditionele Frans-Belgische kooprecht is die tweeledig, met de
leveringsplicht en de garantievordering voor verborgen gebreken. In het Engelse en New
Yorkse koopregime steunen de kwaliteitsaanspraken van de koper bij een vordering voor
breach of term (condition/warranty) op drie of zelfs meer onderscheiden gronden. Wanneer
men de vijf koopregimes aldus in het licht van het aantal verschillende grondslagen voor de
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aansprakelijkheidvordering beschouwt, laten zij zich hergroeperen tot drie systemen.
Conceptueel botst men hier immers niet langer uitsluitend op de indeling tussen het
traditionele Frans-Belgische systeem enerzijds en het Anglo-Amerikaanse anderzijds.
Daarnaast, of beter gesteld, daartussen bevindt zich immers een derde, supranationaal
uitzonderingssysteem dat toelaat voor een bepaalde type transacties de moeilijkheden bij de
toepassing van het Frans-Belgische en Anglo-Amerikaanse systeem te overstijgen door alle
kwaliteitsaanspraken van de koper te bundelen in de unieke conformiteitsvordering.
Die moeilijkheden ervaart men duidelijk wanneer we in een eerste stap nog kort even ingaan
op beide traditionele systemen. Voor elk van hen bestaat er tussen de beide samenstellende
landen immers een kenschetsend verschil wat betreft de invulling van de kwaliteitsaanspraken
en de onderlinge afbakening daarvan. Het is dan ook de bedoeling voor elk van de traditionele
systemen eerst hierover verduidelijking te brengen. Deze intra-systeem-analyse wil als
conclusie zowel voor het Anglo-Amerikaanse als het Frans-Belgische systeem een duidelijke,
logische en wenselijke verhouding tussen de vorderingen uittekenen die als basis moet dienen
voor een volgend analyseniveau (§ I.).
Na voor beide traditionele systemen de aangewezen indeling te hebben geduid en zo als het
ware een modeltype voor elk van hen te hebben voorgesteld, is het vervolgens mogelijk beide
modellen met elkaar te confronteren. Deze oefening komt aan bod in de inter-systeemanalyse (§ II.). Hierbij is het voornamelijk de bedoeling de conceptuele tegenstellingen
tussen het continentaal-Europese en Anglo-Amerikaanse kooprecht op het vlak van de
kwaliteitsaanspraken van de koper uit te diepen door het gezamenlijke toepassingsgebied van
de diverse vorderingsmogelijkheden te vergelijken.
Een laatste stap bestaat erin het supranationale uitzonderingssysteem in de analyse te
integreren. Deze uitbreiding is er in hoofdzaak op gericht te benadrukken hoe het elementen
van beide nationale systemen in zich verenigt om zodoende uit te stijgen boven de
moeilijkheden die de toepassing van elk van de traditionele systemen ondervindt. Deze
supra-systeem-analyse sluit het conceptueel onderzoek van de verhaalsmiddelen van de
koper voor de verstoring van de contractuele equivalentie af (§ III.).
Achter deze synthesevergelijking gaat één enkel opzet schuil. Het is immers de bedoeling op
die manier aan te tonen óf, en in welke mate, de kwaliteitsaanspraken van de koper in het
Anglo-Amerikaanse systeem deze laatste toestaan zijn beperktere verhaalskansen uit de
totstandkomingsfase geheel of gedeeltelijk te compenseren.

§ I. INTRA-SYSTEEM-ANALYSE
235. De Sale of Goods Act 1979 en de Uniform Commercial Code – Zowel het Engelse
kooprecht als het Amerikaanse regime op grond van de Uniform Commercial Code kennen in
het kooprecht, en bij uitbreiding ook in andere takken van het contractenrecht, het
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onderscheid tussen de express terms van een overeenkomst en de implied terms. We brengen
hier in herinnering dat die terms of contractuele clausules, zowel de expliciete als de
impliciete, in het Engelse recht conditions, warranties of innominate terms kunnen uitmaken,
afhankelijk van de vorm van rechtsherstel die aan de schending ervan verbonden is
(ontbinding of schadevergoeding), terwijl het Amerikaanse recht verkiest louter van
warranties te spreken, hoewel ook daar niet elke breach of warranty via ontbinding kan
gesanctioneerd worden. Het rechtsherstel is in de Verenigde Staten veeleer afhankelijk van de
impact en de ernst van de contractbreuk, dan van het gewicht van de clausule in het contract
of de benaming die de partijen eraan gaven.1601
In wat volgt zetten we de invulling van express terms en de implied terms in de SGA 1979 en
UCC naast elkaar. Hoewel beide koopregimes op het eerste gezicht erg gelijkend zijn, laat die
werkwijze toe enkele betekenisvolle verschillen in de verf te zetten.
i) DE EXPRESS TERMS/WARRANTIES - - - Hoewel het Engelse kooprecht het bestaan van
express terms onderkent, werkt de Sale of Goods Act 1979 deze wat betreft de kwaliteit
van de te leveren goederen veel minder uit, in vergelijking met de regeling in de Uniform
Commercial Code. § 2-313 (1), (b) UCC geeft immers aan de beschrijving van de
verkochte goederen als een express warranty te beschouwen, voor zover zij deel uitmaakt
van “the basis of the bargain”. Eerder verduidelijkte dit proefschrift dat langs die weg het
reliance-vereiste in het Amerikaanse recht als enige criterium voor het toepassingsgebied
een echt bepalende rol speelt. Het Engelse kooprecht kent niet dergelijke express term,
maar integreert de conformiteitsgarantie stilzwijgend in nagenoeg elk koopcontract. Het
begrip “sale by description” refereert in het Engelse recht inmiddels immers aan bijna elke
verkoop. Dit hoofdstuk maakte duidelijk dat ook daar het reliance-vereiste cruciaal was
voor de toepassing van de impliciete conformiteitsgarantie.
Het Engelse standpunt is bevreemdend. In navolging van WILLISTON, die deze kritiek al
formuleerde, kunnen wij ons immers niet van de indruk ontdoen dat de implied term bij
een sale by description in het Engelse recht eigenlijk veeleer een express term is.1602 Het
verschil tussen impliciete en uitdrukkelijke clausules bestaat er ons inziens in dat voor de
express terms van de partijen een actieve demarche wordt verwacht, terwijl de wet de
impliciete garanties automatisch in het contract integreert, zonder dat de partijen daarvoor
een bepaalde verklaring moeten doen. Welnu, bij het opnemen van een beschrijving in het
contract, op basis waarvan de tegenpartij tot de aankoop van het goed overgaat, lijkt er ons
daarom veeleer sprake van een express term.
Wij zien bovendien niet zo goed in hoe in het Engelse kooprecht op het vlak van de
kwaliteit van de koopwaar sprake kan zijn van een express term, als zelfs de uitdrukkelijke
beschrijving van de goederen (sale by description of sale by sample) daartoe al geen
aanleiding geeft.
Wanneer men rekening houdt met het erg ruime toepassingsgebied van de Engelse sale by
description en de sale by sample lijkt het tot slot ook logischer die bij de express terms
onder te brengen. Op die manier zouden de impliciete garanties homogeen beperkt zijn tot
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E. A. FARNSWORTH, "Comparative Contract Law", l.c., 924; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to
comparative law, 1998, o.c., 506-507.
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de context van een verkoop door een handelaar, wat veel meer toelaat het bestaan van
impliciete garanties te veronderstellen.
ii) DE IMPLIED TERMS/WARRANTIES - - - Het toepassingsgebied van de impliciete
kwaliteitsgaranties is voor beide koopregimes beperkt tot de gevallen waarin de goederen
door een handelaar in het kader van zijn bedrijfsvoering worden verkocht. Hoewel op dit
vlak dus een belangrijk parallellisme bestaat tussen beide regelingen, is het Amerikaanse
regime van de implied warranties van §§ 2-314 en 2-315 UCC op twee vlakken beperkter
dan de Engelse regeling die besloten ligt in de secties 13, 14 en 15 van de Sale of Goods
Act 1979.
De eerste verklaring daarvoor is eenvoudig, gelet op de vaststelling dat de bescherming
via de express terms en de implied terms niets anders dan communicerende vaten zijn.
Sectie 2-313 UCC organiseert voor de Verenigde Staten de express warranties en
integreert daarin onder meer de sale by description die het Engelse kooprecht vreemd
genoeg als een implied terms beschouwt. Zodoende biedt het Amerikaanse systeem van
express warranties aan de gedupeerde koper van een inauthentiek kunstwerk een ruimere
bescherming.1603 Dezelfde opmerking geldt voor de sale by sample die dit proefschrift niet
nader ontleedde. Het Engelse kooprecht vat deze garantie, besloten in sectie 15 SGA 1979,
op als een impliciete belofte, terwijl zij in de Verenigde Staten een expliciete garantie
blijkt uit te maken, andermaal geïntegreerd in § 2-313 UCC.
Ofschoon de garantie van fitness for particular purpose voor beide regimes in verregaande
mate gelijklopend is, geldt dat echter niet voor het beschermingsniveau van de impliciete
kwaliteitsstandaard die de UCC in § 2-314 “warranty of merchantability” noemt. Het
Engelse kooprecht ruilde in 1994 de notie merchantability immers in voor het actuele
“satisfactory quality”, wat een ruimere bescherming toelaat. Door deze overstap sluit de
Sale of Goods Act beter aan bij de verkoop aan de consumenten die als zodanig geen zier
gaven om het verhandelbaar karakter van de goederen, zolang zij voor hn maar van
bevredigbare kwaliteit zijn.1604 De merchantability durfde immers aanleiding geven tot
bevreemdende beslissingen, waarbij de rechter de goederen van verhandelbare kwaliteit
achtte, ofschoon ze ongeschikt waren voor het gebruik dat de koper eraan wou geven.
Strikt genomen konden ze immers verkocht worden, omdat ze nog steeds geschikt waren
voor een andere doel.1605 Door de Engelse overstap naar het nieuwe kwaliteitscriterium is
dat in staat de koper een ruimere bescherming te bieden, wat niet in het minst voor het
authenticiteitscontentieux betekenisvol is.
Als finale conclusie bij het Anglo-Amerikaanse luik van de intra-systeem vergelijking stellen
wij in het licht van de voorgaande opmerkingen een meer logische of omvattende regeling
voor. Deze bestaat erin de beide systemen te combineren, door ook in het Amerikaanse
regime van de UCC de warranty of merchantability te verruimen tot een warranty of
satisfactory quality. Het resultaat daarvan zou zijn dat de express terms/warranties verband
houden met de overeenstemming tussen het geleverde goed en een beschrijving daarvan of
een verklaring daarover, uitgaand van de verkoper, terwijl de impliciete garanties betrekking
1603
1604
1605
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hebben op een geschiktheid voor alle normaal of een welbepaald bijzonder gebruik dat de
koper op het oog had.
236.
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237. Het Belgische en Franse dualistische kooprecht – Met artikel 1603 belastte de Code
civil de verkoper, zowel in het Belgische als in het Franse kooprecht, met de verplichting de
goederen conform de afspraken te leveren en voor de verborgen gebreken ervan in te staan.
De verkoper kan zodus langs tweevoudige weg zekere kwaliteitsaansprakelijk laten gelden.
De leveringsplicht en de gebreksgarantie kenden in België een gelijkaardige ontwikkeling, die
inmiddels evenwel tot onderscheiden resultaten leidde. Dat is tegelijk begrijpelijk en
verwonderlijk. Begrijpelijk, aangezien de verhouding van de verborgen gebreken tot de
leveringsplicht in elk van beide jurisdicties een van de meest heikele discussiepunten vormt
op het vlak van het kooprecht, maar ook verwonderlijk, omdat het in een systeem dat de
levering van een aliud en een peius verschillend behandelt, voor de rechtsbescherming van de
koper van kapitaal belang is dat beide concepten duidelijk van elkaar zijn afgebakend. De
koper dient immers te weten of hij zich op grond van de leveringsplicht, dan wel op grond van
de verborgen gebrekengarantie tegen de verkoper moet keren. De analyse van deze
problematiek mag illustreren dat wie al te makkelijk uitgaat van de fundamentele
overeenstemming tussen het Franse en Belgische overeenkomstenrecht, zich wel eens
schromelijk kan vergissen. We overlopen achtereenvolgens kort de verhouding tussen de
beide vorderingen, zoals zij tegenwoordig in het Belgische en Franse recht door het Hof van
Cassatie wordt verdedigd. Als afsluiter hertekenen wij de verhouding tot een meer wenselijk
resultaat.
i) Het Belgisch dualistisch systeem kiest voor een gemakkelijkheidsoplossing door het
onderscheid tussen de leveringsplicht en de gebreksgarantie louter op temporele gronden
te maken. Zolang de koper de levering niet aanvaardde, dient hij zijn kwaliteitsaanspraken
te formuleren op basis van de leveringsplicht. Na de aanvaarding rest uitsluitend de
gebreksgarantie hem nog als enig verhaalsmiddel. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn,
aangezien de vrijwaringsplicht in België een erg ruime, functionele invulling krijgt.
Gebrekkig zijn de goederen die voor de koper niet kunnen dienen. Hoewel het Belgische
plaatje op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, is het dat in de praktijk allerminst, omdat de
functionele invulling van de gebreksnotie resulteert in een constante overlapping met de
dwalingsvordering, zodat de Belgische benadering het probleem niet echt oplost maar
veeleer verlegt.
ii) Na gedurende enige tijd afwisselend zijn heil te hebben gezocht in de expansie van elk van
beide kwaliteitsaanspraken, door eveneens het functionele gebreksbegrip aan te hangen of
in de leveringsplicht de geschiktheid voor het normale gebruik te incorporeren, lijkt zich
tegenwoordig een meer stabiele verhouding af te tekenen. De concepten ondergingen elk
een inkrimping, zodat ze veel meer aansluiten bij wat de Code civil in 1804 voor ogen had.
De Franse benadering staat tegenwoordig voor een terugkeer naar de oorspong. De
gebreksgarantie moest aanzienlijk wat aan draagwijdte inboeten door het gebrek
uitsluitend pathologisch op te vatten en te vereisen dat dit schaadt aan het normale gebruik
van de zaak. Ook de leveringsplicht dreef het Hof van Cassatie terug naar zijn kerngebied,
door de geschiktheid voor het normale gebruik aan de gebreksgarantie voor te behouden.
Zodoende dient de koper zich tot bij de levering op de leveringsplicht te steunen. Daarna
zijn er twee vorderingsmogelijkheden, zij het dat die onderling exclusief zijn. Het
onderscheidingscriterium is dan de vraag of het goed intrinsiek gebrekkig is. Wanneer het
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echter niet overeenstemt met de contractuele afspraken, dan is de koper aangewezen op de
leveringsplicht.
iii) De actuele Franse benadering verdient goedkeuring, omdat ze de beide verhaalsmiddelen
opnieuw in verband brengt met de problemen waarvoor ze in oorsprong een oplossing
wilden formuleren. Het voorgestelde systeem wil daarin nog een stap verder gaan, door
ook de dwaling in zijn rol te herbevestigen. Zodoende staan ook wij een terugkeer voor
naar de oorspronkelijke invulling van de Code civil, door de functionele invulling van het
verborgen gebrek opnieuw in te ruilen voor de conceptuele benadering die het gebrek als
een anomalie opvat, intrinsiek verbonden met het goed.
Wat de koper op die manier aan bescherming moet inboeten, hoeft echter niet definitief
verloren te gaan. Een intrinsiek gebreksbegrip, gecombineerd met een herdenken van de
gevolgen van de aanvaarding, staat toe de verminderde rechtsbescherming ontstaan door
de engere gebreksdefinitie ten dele te compenseren met een verruimde toepassing van de
conformiteitsvordering, die ook na de aanvaarding mogelijk blijft voor de gevallen van
verborgen non-conformiteit. Deze kan op grond van de leveringsplicht aanvechtbaar
blijven, op voorwaarde dat men de aanvaarding beperkt tot de zichtbare non-conformiteit,
in navolging van wat SIMONT en andere gezaghebbende auteurs al betoogden.1606
Zodoende verwijst het verborgen gebrek altijd naar een op zich gebrekkig goed dat
daardoor niet normaal functioneert, terwijl de leveringsplicht altijd een afwijking is van
wat de partijen contractueel afspraken.
Tot slot is het belangrijk vanuit deze begripsomschrijvingen ook de verhouding van de
leveringsplicht en de verborgen gebreken ten aanzien van de dwalingsvordering te
preciseren. Wanneer de niet-conforme levering immers een gevolg is van een vergissing
bij de totstandkoming van de overeenkomst, is het wenselijk de koper voor zijn verhaal
naar de dwaling te verwijzen, ongeacht of hij de vergissing vaststelt bij de levering van de
goederen, dan wel nadat hij ze al aanvaardde. Cruciaal is evenwel dat de dwaling bij de
levering en aanvaarding van de goederen verborgen bleef. Na de aanvaarding kan de koper
immers niet meer komen klagen over zichtbare kwaliteitsverschillen, uitsluitend over
verborgen gebreken, verborgen non-conformiteit en dwaling die verborgen bleef.
Het resultaat van die herschikking zou zijn dat de koper over drie onderling exclusieve
vorderingsmogelijkheden beschikt, wanneer hij, na de goederen te hebben aanvaard,
naderhand toch moet vaststellen dat ze niet beantwoorden aan de kwaliteit die hij
verwachtte. Is het goed intrinsiek gebrekkig, waardoor het niet kan dienen voor het
normaal gebruik, dan vordert hij op grond van verborgen gebreken. De leveringsplicht
betreft de situaties waarin dat niet het geval is, maar het goed desondanks niet
beantwoordt aan wat de partijen onderling overeenkwamen. Als de oorzaak daarvan echter
al bestond ten tijde van de contractsluiting en dus ligt in de vergissing van de koper (en de
verkoper), is dwaling theoretisch gezien de aangewezen vordering.
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§ II. INTER-SYSTEEM-ANALYSE
239. Het Frans-Belgische systeem en het Anglo-Amerikaanse systeem: een wereld van
verschil? – Tot slot van de systematische vergelijking van de beide nationale componenten
van het Anglo-Amerikaanse en het Franse-Belgische systeem, schoven we telkens een
aangewezen indeling naar voor, door de voorstelling van een modeltype. Aansluitend is het de
bedoeling het Frans-Belgische model te confronteren met het Anglo-Amerikaanse. Hierbij
beschouwen we uitsluitend de meer complexe situatie van de verborgen kwaliteitsverschillen
die dus (zoals inauthenticiteit pas geruime tijd) na de levering en aanvaarding aan het licht
komen.
Hiervoor vertalen we eerst het Frans-Belgische dualisme naar de eigenheden van het AngloAmerikaans systeem. Zonet argumenteerde dit proefschrift dat het onderscheid tussen de
express warranty en de implied warranties eigenlijk samenviel met de vraag of de koper zich
voor zijn kwaliteitsaanspraken baseert op een beschrijving of verklaring uitgaand van de
verkoper, dan wel het kwaliteitsgebrek aanduidt door te refereren aan een bepaald doel of
gebruik waarvoor hij de goederen bestemde, onafhankelijk van enige beschrijving die de
verkoper van de goederen gaf. Teruggebracht tot zijn essentie is de tweedeling tussen de
leveringsplicht en de verborgen gebreken dan afhankelijk van de status van het goed. Indien
het geleverde goed intrinsiek gebrekkig was waardoor het onmogelijk werd het voor zijn
normale doel gebruiken, spreekt men van verborgen gebreken. Wijkt het anderszins af van
wat de partijen overeenkwamen, dan ligt het verhaal van de koper in de leveringsplicht.
De kwaliteitsaanspraken die de koper in het Frans-Belgische systeem op grond van de
vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken kan laten gelden, kan hij in het AngloAmerikaanse systeem op grond van de garantie voor satisfactory quality formuleren. Deze
laatste is conceptueel echter onmiskenbaar voor een ruimer veld van kwaliteitsproblemen
relevant, aangezien de ongeschiktheid voor het normale gebruik op zich al één van de
toepassingsmogelijkheden is voor de impliciete kwaliteitsgarantie, terwijl de vrijwaringsplicht
bijkomend intrinsiek gebrekkige goederen vereist. De ongeschiktheid voor het normale
gebruik is in dat systeem slechts de wegingsfactor voor de vereiste ernst van het intrinsieke
gebrek. De satisfactory quality betreft echter ook nog andere aspecten dan de loutere
bruikbaarheid voor het normale doel, zoals bijvoorbeeld de afwerking en het uitzicht van de
goederen, de duurzaamheid en de veiligheid. Bij gebrek aan enige uitdrukkelijke clausule
aangaande de kwaliteit van de goederen kan de koper zich in het Frans-Belgische systeem
alleen nog beroepen op de dwalingsvordering.
Tot slot mag men niet uit het oog verliezen dat de koper zich in het Anglo-Amerikaanse
systeem doorgaans ook nog op een express term kan beroepen, aangezien een overeenkomst
vaak expliciet de kwaliteit van het voorwerp of de geschiktheid ervan voor het normale
gebruik beschrijft. Voor de aankopen bij een handelaar is dat in beginsel niet nodig, aangezien
de kwaliteitsgarantie dan impliciet in de overeenkomst staat ingeschreven. Wie koopt van een
particulier geniet in het Anglo-Amerikaanse systeem geen impliciete kwaliteitsgaranties. Op
dit vlak is de bescherming van de vrijwaringsvordering voor verborgen gebreken dus wel
ruimer, aangezien in het Frans-Belgische systeem de aard van de verkoper op dat vlak van
geen tel is.
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Wanneer men vervolgens elke kwaliteitsaanspraak van de koper op grond van de
leveringsplicht beschouwt en vergelijkt met zijn Anglo-Amerikaanse tegenhangers stelt men
andermaal vast dat de koper in dat tweede systeem een ruimere bescherming geniet.
Wie zich op de leveringsplicht wil beroepen, baseert zich op de contractuele beschrijving van
de goederen of refereert daarbij aan de verklaringen van de verkoper. Als zodanig spreekt het
voor zich dat in het Anglo-Amerikaanse systeem de koper zijn kwaliteitsaanspraken in de
eerste plaats op grond van de express terms/warranties tracht waar te maken. Doch, die
bestrijken een veel ruimer veld, aangezien zij de koper ook verhaalskansen bieden wanneer de
goederen intrinsiek gebrekkig zijn en hij in het Frans-Belgisch regime op de garantie voor
verborgen gebreken is aangewezen. Hetzelfde geldt wanneer de gebrekkige uitvoering van de
koopovereenkomst terug te brengen is tot een gebrekkige totstandkoming, in welk geval de
koper zich in het Frans-Belgisch systeem theoretisch gezien op de dwaling zou moeten
beroepen.
Hoewel de verhaalsmogelijkheden op basis van de express term/warranty al ruimer zijn,
beschikt de koper in het Anglo-Amerikaanse systeem daarnaast nog steeds over de impliciete
kwaliteitsgaranties, althans op voorwaarde hij van een professionele verkoper kocht. Dat
betekent dat hij andermaal goederen van bevredigende kwaliteit mag verlangen, wat als
garantie, zoals zonet mocht blijken, het beschermingsniveau van de vrijwaring voor verborgen
gebreken overstijgt.
De impliciete geschiktheidsgarantie voor particular purpose kent het Frans-Belgisch systeem
niet, door de overstap van de functionele gebreksnotie naar de intrinsieke. Wanneer de koper
zich er toch over wenst te beklagen dat de koopwaar niet bruikbaar is voor het bijzondere
gebruik dat hij ervan wou maken, dient hij dat op grond van de leveringsplicht te doen. Wijst
niets in het contract er echter op dat de verkoper zich engageerde goederen te leveren die voor
dat bijzondere gebruik nuttig zouden zijn, dan kan de koper zich in het beste geval nog op
dwaling beroepen.
Dat de kwaliteitsaanspraken van de koper zowel op het vlak van de leveringsplicht als op het
vlak van de verborgen gebreken merkelijk ruimer kunnen zijn, kan een tegengewicht
betekenen voor de beperktere mogelijkheden die de verhaalsmiddelen op het vlak van de
totstandkoming van de overeenkomst boden. Toch moet men hierbij voorzichtig zijn. Het
onderzoek naar de express terms/warranties in het Anglo-Amerikaans systeem toonde aan dat
niet elke beschrijving door de verkoper ook effectief deel gaat uitmaken van de
overeenkomst, waar de voorgaande beschrijving van uitging. Het onderscheid tussen terms en
representations werkt op dat vlak echter verstorend, zodat het beschermingsniveau dat het
Anglo-Amerikaanse contract biedt, aanzienlijk lager kan uitvallen dan wat dit proefschrift zoeven beschreef.
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240.

Frans-Belgische systeem v. Anglo-Amerikaanse systeem: samenvattend schema –
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§ III. SUPRA-SYSTEEM-ANALYSE
241. Twee uitzonderingsregimes: de internationale goederenkoop en de
consumentenkoop – Tot slot wil dit hoofdstuk nog even de aandacht richten op de
supranationale uitzonderingsregimes. Op het vlak van de kwaliteitsaanspraken van de koper
onderscheiden zij zich, zoals bekend, door deze in een enkele wettelijke grondslag te
verenigen. Dergelijke benadering omzeilt vanzelfsprekend de gordiaanse knoop uit het
traditionele, dualistische kooprecht van Frankrijk en België. Het behoeft geen verder betoog
dat de monistische internationale uitzonderingsregimes op die manier erin slagen uit te stijgen
boven een van de meest heikele kwesties van het Frans-Belgische kooprecht.
Doch, ook ten aanzien van het Engelse en Amerikaanse koopregime kunnen zij een
belangrijke verduidelijking brengen, ofschoon de kwaliteitsaanspraken van de koper in het
supranationaal uitzonderingssysteem verregaande gelijkenissen vertonen met de regelingen
uit de SGA 1979 en de UCC.
In beide monistische regimes kan de koper aanspraak maken op goederen die beantwoorden
aan de overeenkomst, wat zij bij voorkeur op subjectieve wijze invullen. De objectieve
kwaliteitsstandaards spelen zowel in het regime van de internationale goederenkoop als in het
regime van de consumentenkoop slechts op een tweede niveau. Het is opvallend hoe artikel
35 CISG lijkt op de Anglo-Amerikaanse sale by description en nog meer algemeen op de
express warranty-regeling van § 2-313 UCC. We wijzen er bovendien op hoe artikel 35, (2),
(a) CISG in verregaande mate overeenstemt met de actuele Engelse implied condition of
satisfactory quality van sectie 14A SGA en langs die weg ook sterk verwant is met de implied
warranty of merchantability van § 2-314 UCC. De Engelse Sale of Goods Act gaf de vroegere
kernnotie merchantability immers op voor het huidige, ruimere criterium van satisfactory
quality. Op dezelfde manier overstijgt de geschiktheid voor het normale gebruik van artikel
35, (2), (a) CISG de zuivere verhandelbaarheid, omdat het ook elk ander normaal gebruik in
aanmerking neemt. Daarenboven verrijkt het de zuivere verhandelbaarheid met een
loyauteitstoets, zoals ook de huidige implied condition of satisfactory quality van sectie 14A
SGA doet.
De invloed van het Weens Koopverdrag op de Richtlijn Consumentenkoop beschreven we
eerder al uitvoerig. Het tweede en derde objectief kwaliteitscriterium betreffen de
geschiktheid voor bijzonder en normaal gebruik en komen rechtstreeks uit het CISG de
richtlijn binnensijpelen. Het eerste conformiteitscriterium is in belangrijke mate een
versmelting van het subjectieve criterium van artikel 35, (1) en (2), (c) CISG. Ook
consumptiegoederen dienen op grond van artikel 2, (2), (a) van de Richtlijn 199/44/EG in
overeenstemming te zijn met de beschrijving die verkoper ervan gaf. De gelijkenis met de
express warranty-regeling van § 2-313 UCC is frappant.
Ondanks de verregaande gelijkenis van het koopregime op basis van de Europese Richtlijn
Consumentenkoop met het regime van het Weens Koopverdrag (dat op zijn beurt in grote
mate schatplichtig is aan de regeling van de SGA en de UCC), merken oplettende auteurs toch
belangrijk onderscheid op tussen het consumentenregime en de internationale goederenkoop.
In de praktijk is de toepassing van artikel 35, (1) CISG, net zoals de Anglo-Amerikaanse sale
by description, in grote mate afhankelijk van de interpretatie van het contract. Welke
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eigenschappen van de goederen de partijen effectief overeenkwamen en in het contract
integreerden, blijft inderdaad een interpretatievraagstuk. Anders dan in het Weense
Koopverdag maakt in de consumentenkoop elke beschrijving door de verkoper echter deel uit
van de overeenkomst, zelfs wanneer deze niet de wil had zich daarvoor te verbinden.1607
Toegepast op de authenticiteitsproblematiek zou dit betekenen dat de opinion-defence bij
consumentenkopen de verkoper geen redding meer kan brengen. Precies op dat vlak slaagt het
regime van de Richtlijn Consumentenkoop erin het meest heikele punt van het AngloAmerikaanse systeem te overstijgen.

1607

S. GRUNDMANN, "Article 2", l.c., 131.
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Onderdeel II. Frankrijk & New York v. België & Engeland –
Functionele botsing van de gereguleerde en de liberale markt

- - - “Ceux qui cultivent sur
une terre fertile ont un grand
avantage sur ceux qui l'ont
défrichée.”1608 - - -

243. Functionele analyse: een weging van verhaalsmiddelen – Het voorgaande
onderdeel analyseerde de diverse verhaalsmiddelen van de (ver)koper bij
authenticiteitsproblemen, of, meer algemeen, bij een kwaliteitsverschil tussen het voorwerp
dat zij meenden te verhandelen en wat zij naderhand werkelijk bleken te hebben gekocht of
verkocht. De studie van de authenticiteitsproblematiek bij de verhandeling van
kunstvoorwerpen kon op die manier een opstap betekenen naar een ruimer rechtsvergelijkend
onderzoek. De rode draad vonden we immers in de meer fundamentele vraagstelling naar de
wijze waarop het algemeen contractenrecht en het kooprecht uit de bestudeerde jurisdicties
diverse concepten aanwenden om tegemoet te komen aan geschade verwachtingen. Het
onderzoek beoogde op die manier uit te stijgen boven de specifieke context van de
kunsthandel en de authenticiteitsproblematiek.
Het tweede onderdeel is niet van dezelfde abstraherende signatuur, maar focust veel meer op
de eigenheden van het authenticiteitscontentieux bij de verhandeling van kunstwerken. In wat
volgt gaan we binnen de waaier van concepten en kwaliteitsaanspraken die we uit het eerste
onderdeel weerhouden hebben, op zoek naar de verhaalsmiddelen die voor de
authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel functioneel het meest aangewezen zijn en ten
aanzien van beide partijen tot het meest wenselijke rechtsherstel kunnen leiden. De centrale
vraagstelling is immers in welk van de jurisdicties de koper of verkoper de grootste
bescherming geniet. Zodoende brengt dit tweede onderdeel een functionele weging van de
diverse verhaalsmiddelen uit het eerste onderdeel. De klemtoon ligt daarbij zeer sterk op het
sectorspecifieke. Hiertoe hebben we getracht zo veel mogelijk te refereren aan specifieke
wetgeving en rechtspraak in België, Frankrijk, Engeland en New York op het vlak van de
authenticiteitsproblematiek. Bovendien verschilt de toon en het opzet van het tweede
onderdeel aanzienlijk van het voorgaande. We kozen er uitdrukkelijk voor bij de weging van
de verhaalsmiddelen het nodige pragmatisme aan de dag te leggen, zonder ons te verliezen in
1608

VOLTAIRE, “Dialogue entre un philosophe et un contrôleur général des finances”, in L. MOLAND (ed.), Œuvres
complètes de Voltaire, XXIII, Parijs, Garnier, 1877-1885, (501) 501.
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(al te) verregaande theoretische bespiegelingen. Dat verklaart waarom de functionele analyse
essentieel gestoeld is op de sectorspecifieke rechtspraak, en de theoretische duiding bij de
diverse wegingscriteria tot het noodzakelijke minimum werd beperkt.
244. Vier jurisdicties, twee stelsels en het tweevoudige opzet van het
rechtsvergelijkend onderzoek – Wie een functionele vergelijking wenst te maken, moet
daarvoor in de eerste plaats de aangewezen criteria bepalen. Logischerwijze steekt het eerste
hoofdstuk precies daarmee van wal. Toch blijft de rol ervan niet beperkt tot het louter
uitzetten van de bakens voor de verdere vergelijking, maar verweeft het gaandeweg reeds een
belangrijk deel van de functionele vergelijkende analyse in de uiteenzetting (Hoofdstuk I).
Door de functionele benadering valt hier het onderscheid tussen de verhaalsmiddelen met
betrekking tot de totstandkomingsfase en de uitvoeringsfase weg. Die benadering heeft het
belangrijke gevolg dat niet alleen het niveau van rechtsbescherming in de vier jurisdicties
wordt vergeleken, maar daarnaast ook dat binnen de vier jurisdicties de diverse
rechtsmiddelen onderling aan elkaar getoetst worden, volgens dezelfde wegingscriteria.
De weging van de verhaalsmiddelen in het eerste hoofdstuk beperkt zich tot algemene
factoren van civielrechtelijke en procesrechtelijke aard, zonder specifiek op de kunsthandel
en/of op de authenticiteitsproblematiek toegespitste normering in de vergelijking te betrekken.
Precies daaraan is het tweede hoofdstuk gewijd. Het beschermingsniveau tegen
inauthenticiteit in de vier jurisdicties in acht genomen (Hoofdstuk I), hebben bepaalde landen
het immers opportuun geacht een meer adequate bescherming te realiseren via op de
kunsthandel toegespitste normering (Hoofdstuk II). Naast de conceptuele tegenstelling uit het
eerste onderdeel tussen het Frans-Belgische en Anglo-Amerikaanse contractsdenken, tekent
zich op functioneel vlak zodoende een vergelijkbare verhouding af, zij het dat de kaarten
functioneel gezien geheel anders liggen.
Hoewel het eerste onderdeel aantoonde dat het recht in Frankrijk en New York conceptueel
verschillend reageert op de verstoring van de contractuele equivalentie die zo typisch is voor
het authenticiteitscontentieux, blijkt het niveau van rechtsbescherming dat beide jurisdicties
kunnen bieden op basis van sectorspecifieke normering, in essentie toch gelijkaardig te zijn.
In Engeland en België ontbreekt het op dat vlak aan enige regelgeving, zodat eisers in beide
stelsels ook met hetzelfde fundamentele probleem te kampen krijgen. Zodoende laten de vier
centrale jurisdicties van dit doctoraatsonderzoek zich hergroeperen tot twee stelsels. De
kunsthandel in Frankrijk en New York geschiedt in de aangepaste context van een
gereguleerde markt, terwijl Engeland en België staan voor de liberale markt. Het resultaat is
dan ook dat de eiser in de jurisdicties met bijzondere regelgeving meer kans maakt zijn
vordering met succes in te stellen. Immers, “ceux qui cultivent sur une terre fertile ont un
grand avantage sur ceux qui l'ont défrichée.” Het primaire opzet van dit onderdeel bestaat er
precies in de tegenstelling tussen de gereguleerde en de liberale markt te exploiteren.
Toch speelt ook hier het uiteindelijke opzet op een hoger plan. Het feit dat de tegenstelling op
functioneel vlak anders ligt dan op conceptueel vlak illustreert op basis van het sectoriële
onderzoek van de authenticiteitsproblematiek de meer algemene gedachte dat de
rechtsbescherming in verschillende regimes niet zozeer varieert in functie van een
verschillend conceptueel kader, maar bovenal het gevolg is van de mate waarin en de wijze
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waarop nationale of regionale regelgeving daarop inwerkt en de concrete oplossingen in
verschillende richtingen drijft.
Alvorens deze analyse aan te vatten, is een korte methodologische verduidelijking andermaal
op zijn plaats. De Amerikaanse component van het onderzoek naar het niveau van de
rechtsbescherming blijft hier, anders dan in het eerste onderdeel, in grote mate beperkt tot de
staat New York. Gelet op de functionele focus van het onderzoek is het niet langer mogelijk
de overige Amerikaanse Staten in het onderzoek te betrekken, aangezien de concrete
oplossingen sterk gekleurd zijn door wetgeving op het niveau van de staat New York.

355

356

HOOFDSTUK I. WEGING VAN VERHAALSMIDDELEN IN HET LICHT
VAN ALGEMENE CIVIELRECHTELIJKE CRITERIA

- - - Sunt autem quaedam officia
etiam adversus eos servanda, a
quibus iniuriam acceperis. Est
enim
ulciscendi
et
puniendi
1609
modus.
- - - - - Est modus in rebus, sunt
certi denique fines, quos ultra
citraque
nequit
consistere
1610
rectum.
- - -

245. Er is een maat in alles… – Inauthenticiteit is een stoorzender in de contractuele
verhoudingen tussen de partijen. De essentie van de authenticiteitsproblematiek bestaat er
immers in dat de ene partij mindere kwaliteit kreeg dan ze verwachtte, terwijl ze de
tegenpartij niettemin betaalde conform haar initiële verwachtingen. Welnu, binnen de waaier
van verhaalsmogelijkheden waarover partijen kunnen beschikken wanneer zij zich door een
verstoring van de contractuele equivalentie benadeeld weten, lenen bepaalde vorderingen zich
er gemakkelijker toe om rechtsherstel te bekomen. Daarnaast lijken bepaalde
verhaalsmiddelen ook meer geschikt, omdat zij nauwer op de authenticiteitsproblematiek
aansluiten en zodoende tot een meer gewenst resultaat kunnen leiden. In wat volgt brengen we
beide aspecten in rekening. Het is immers niet de bedoeling de kwaliteit van het verhaal
uitsluitend te onderzoeken vanuit een bezorgdheid om de eiser. Daartoe brengen we evenzeer
de belangen van de sector in rekening, vermits die in het geschil veelal als verweerder
betrokken zal zijn. De vaststelling dat een bepaald verhaalsmiddel de eiser in verregaande
mate bevoordeelt, betekent overigens niet ipso facto dat dit het beste verhaalsmiddel zou zijn.
Hiervoor dient men de belangen van beide partijen in alle redelijkheid te beschouwen. Het
kan tenslotte niet de bedoeling zijn door een al te royaal rechtsherstel finaal de haalbaarheid
van elke handel te hypothekeren. Vaak slaan authenticiteitsproblemen immers evenzeer voor
de verkoper als voor de kopers toe als een donderslag bij heldere hemel. In die wetenschap
kan men de verkoper niet het gehele risico op inauthenticiteit laten dragen. Er is per slot van
rekening een maat in alles, zelfs in vergelding en vergoeding, zo wisten reeds de Antieken.
Bijgevolg dient ook de schadelijder soms een zekere terughoudendheid aan de dag te leggen
1609

1610

“Zelfs ten aanzien van hen die ons schade berokkenden, dragen wij zekere verplichtingen. Ook vergoeding en bestraffing
kennen per slot van rekening hun grenzen.” (M.T. CICERO, De Officiis, 44 v. Chr., Boek I, XI, 34).
“Er is maat in de dingen, er zijn tenslotte grenzen, waarbuiten het juiste ophoudt.” (Q. HORATIUS, Sermones, 35 v. Chr.,
I, 1, 106-107).
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en kan hij zijn herstelaanspraken niet tot het uiterste drijven. Dit hoofdstuk wil precies de
voornaamste grenzen blootleggen en het belang ervan voor de authenticiteitsproblematiek
toelichten.
246. Overzicht van de wegingscriteria – In dit hoofdstuk onderzoeken we de
verhaalsmogelijkheden dus niet alleen op hun waarde, maar evenzeer in het licht van hun
redelijkheid. Hiervoor weerhouden we een drietal criteria.
In de eerste plaats onderzoeken we het personele aspect. Wie kan een bepaald rechtsmiddel
effectief rechtsherstel bieden? Zodoende onderzoekt dit proefschrift in hoeverre zowel een
gedupeerde verkoper als een gedupeerde koper zich op een bepaalde verhaalsmogelijkheid
kunnen beroepen (Afdeling 1). Het temporele aspect komt vervolgens aan bod. De
sleutelvraag is hier tot wanneer de gedupeerde partij(en) verhaal kunnen maken (Afdeling 2).
In een derde luik peilen we naar de aard van de sanctie en de mate waarin ze is afgestemd op
het auhtenticiteitscontentieux. De overtuiging dat de authenticiteitsproblematiek niet elke
sanctie toelaat, vormt hier het uitgangspunt (Afdeling 3). Als conclusie bieden we een
overkoepelende synthese van de bevindingen voor de drie wegingscriteria (Afdeling 4).
Voor elk van de wegingscriteria vangt de analyse aan met de probleemstelling, waarna de
oplossingen uit de vier jurisdicties aan bod komen. We benadrukken hierbij andermaal dat het
niet de bedoeling is elk van deze criteria theoretisch tot op het bot uit te spitten, maar de
analyse uit pragmatisme toe te spitsen op de actuele regeling, zoals die blijkt uit de vigerende
wetgeving en zoals die daadwerkelijk wordt toegepast in het authenticiteitscontentieux. In
tegenstelling tot de conceptuele analyse uit het eerste onderdeel koestert de functionele
analyse niet langer de ambitie uit de stijgen boven het sectorspecifieke. In beginsel mag de
lezer de conclusies van het tweede onderdeel dan ook nooit los van de
authenticiteitsproblematiek en de kunsthandel beschouwen.

Afdeling 1. Personele aspecten van de vordering
247. Probleemstelling – Een verkoper kan zich evenzeer een verkeerd idee vormen van de
kwaliteit van de voorwerpen die hij verkoopt. In het bijzonder in de kunsthandel is dat niet
ondenkbaar. DEEL I zette immers afdoende de complexiteit van de
toeschrijvingsproblematiek in de verf. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de praktijk
inderdaad aantoont dat niet alleen kopers het slachtoffer worden van inauthenticiteit, maar
ook verkopers daar niet immuun voor zijn. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de
verkoper een onervaren particulier is, die occasioneel een werk verkoopt, wat herhaaldelijk
voorkomt in het kader van de verdeling van een nalatenschap.1611 Wat volgt gaat na in
hoeverre de verkoper uit de contractuele banden die hem met de koper binden enig verhaal
1611

Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des santions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la
vente, o.c., 78; J. CHATELAIN, "Objet d'art, objet de droit", l.c., 77; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité
des oeuvres d'art, o.c., 368.
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kan puren om de spreekwoordelijke klok terug te draaien of zijn verlies anderszins te
beperken door zich te beroepen op de gekende figuren uit de totstandkomings- of de
uitvoeringsfase van de koopovereenkomst.
248. Tegenstelling
tussen
algemene
verbintenisrechtelijke
en
bijzondere
kooprechtelijke verhaalsmiddelen – Een moment van reflectie volstaat om het onderzoek
van de verhaalsmogelijkheden van de verkoper meteen toe te spitsen op diegene die
betrekking hebben op de geldige totstandkoming van de koopovereenkomst. Als bijzondere
kooprechtelijke verhaalsmiddelen bestaan de kwaliteitsaanspraken op basis van de
leveringsplicht, de gebreksgarantie1612, de conformiteitsplicht of de express en implied
warranties immers uitsluitend ten gunste van de koper. De verkoper dient bij vergissingen
noodzakelijkerwijze terug te vallen op de algemene verbintenisrechtelijke verhaalsmiddelen
uit de totstandkomingsfase, zoals dwaling, bedrog, mistake of misrepresentation, aangezien
zij zonder onderscheid voor koper en verkoper van betekenis zijn.

§ I. MOGELIJKHEID VAN VERKOPERSDWALING EN VERKOPERSBEDROG
249. Argumenten tegen verkopersdwaling – Als algemeen verbintenisrechtelijke figuur
is de dwaling niet exclusief voorbehouden aan gedupeerde kopers. Prima facie lijkt het
immers niet ondenkbaar dat verkopers dwalen en als gevolg daarvan een
vernietigingsvordering instellen. Slagen zij erin te bewijzen dat hun vergissing determinerend,
substantieel en verschoonbaar was, lijkt niets de vernietiging van de koopovereenkomst in de
weg te staan. Toch bleek deze kwestie in de rechtspraak veel minder voor de hand te liggen,
en hield ze de Franse juridische wereld gedurende een vijftiental jaar in de ban van de vraag
of ook verkopers kunnen dwalen.
Het juridisch bestel bekende aanvankelijk de nodige koudwatervrees om zich op dat spoor te
begeven en zocht diverse argumenten, zowel van morele als van juridische aard, om
dergelijke evolutie af te wenden.1613
250. Verkopersdwaling: een premie voor nonchalance – Verkopersdwaling zou met
name een bedreiging vormen voor de rechtszekerheid, aangezien zij op het rechtmatig
verworven voordeel van de publieke en private verzamelaar een permanente doch
twijfelachtige hypotheek legt. Wie verkopersdwaling erkent, geeft immers het verkeerde
signaal door een premie uit te loven voor nonchalance, ten nadele van een koper die zich
1612

1613

S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 369-370; Y.-M. SERINET, Les régimes
comparés des santions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, o.c., 78.
Onder de tegenstanders van de verkopersdwaling figureren enkele grote namen: J. CARBONNIER, Droit civil - Les
Obligations, o.c., 110; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 248-249; M.
FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, o.c., nr. 193 et seq.; J. CHATELAIN, "Objet d'art,
objet de droit", l.c., 80.
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wel de moeite getroostte bedachtzaam op te treden, zijn zaken te beheren en zich afdoende
te informeren.1614 Verkopersdwaling zou er finaal toe leiden dat de koper de verkoper
vrijwaart voor de verborgen kwaliteit van de koopwaar, terwijl de verkoper precies alle
gelegenheid had om die zelf na te gaan, vermits hij de goederen voor de verkoop ter zijner
beschikking had.1615
Dit moreel argument nam via het verschoonbaarheidsvereiste juridische vormen aan.
Tegenstanders van de verkopersdwaling lazen hierin een structureel bezwaar tegen een
uitbreiding van de dwaling ten voordele van de verkoper. Met name zou het onzinnig zijn
de verschoonbaarheid van de dwaling te kunnen bepleiten ten aanzien van een verkoper
die alle tijd en mogelijkheden had om de ware kwaliteit van wat hij te koop aanbood te
achterhalen. In een vurig pleidooi betoogt CHATELAIN:
“En fait, le vendeur est, en ce qui concerne la connaissance de l’objet qu’il cède, mieux placé au départ
que l’acheteur. Il a l’objet en mains, il peut savoir d’où il vient, de qui il le tient, disposer
éventuellement d’un dossier, de traditions familiales, faire examiner l’objet par un, deux, dix experts de
son choix, choisir le moment et les modalités de la vente. C’est à lui d’utiliser à plein ces avantages
sans qu’il soit nécessaire de renforcer dès le départ sa position.”1616

In die wetenschap kan men elke vergissing van de verkoper per definitie als
onverschoonbaar aanmerken.1617 Wie de rechtspraak op het vlak van de verkopersdwaling
erop naslaat, stelt vast hoe de vorderingsmogelijkheden van de gedupeerde verkoper in de
praktijk op die grondslag aan banden worden gelegd. Zo oordeelde het Parijse Hof van
Beroep de vergissing van de verkoper onverschoonbaar, toen die wat een zestiende-eeuws
bronzen beeldje van de vooraanstaande Padovaanse beeldhouwer Agostino Zoppo (15201572) bleek te zijn, als betekenisloze negentiende-eeuwse kariatide verkocht. Het Hof
wees zijn vordering af door eenvoudigweg te overwegen dat de verkoper:
“a agi avec légèreté en acceptant de vendre […] une statuette dont il ignorait les qualités exactes […]
Qu’en acceptant, dans ces conditions, de conclure la vente au prix proposé […], alors qu’en présence
de descriptions et d’estimations contradictoires, il lui appartenait de s’informer plus avant et de
recueillir l’avis d’experts autorisés, - ce qui lui aurait permis de découvrir les qualité jusque là restées
ignorées de la statue qu’il mettait en vente – [le vendeur] a , imprudemment et délibérément, accepté le
risque d’une erreur dont il ne peut, dès lors, se prévaloir pour obtenir l’annulation de la vente.”1618

Ook de TGI van Nancy weigert om verschoonbaarheidsredenen de argeloze verkoop te
vernietigen van wat naderhand een werk van de Valenciaanse schilder Joaquín Sorolla
(1863-1923) bleek te zijn.1619
1614

1615
1616
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1619

J. CHATELAIN, noot onder Amiens, 1 februari 1982, Defrénois 1982, art. 32885, (681) 682; J. CHATELAIN, "Objet
d'art, objet de droit", l.c., 78; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 248-249.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 248-249.
J. CHATELAIN, "Objet d'art, objet de droit", l.c., 80. Ook DURET-ROBERT lijkt de erkenning van de verkopersdwaling te
betreuren, waar hij overweegt: “On peut donc considerer avec Jean Chatelain que de tells arrêts sont désastreux: ils
aboutissent à accorder une garantie à celui qui a mal géré son bien et qui finalement, sans avoir rien fait pour le mériter,
va bénéficier d’un objet officiellement authentifié ou d’une indemnité substantielle.” (F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 301).
J. CARBONNIER, Droit civil - Les Obligations, o.c., 110.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 15 november 1990, Juris-Data nr. 1990-025479.
“[Le vendeur] a été bien pressé et imprudent de se débarrasser des toiles acquises par son père, qu’il présente comme un
conaisseur, sans s’entourer de conseils avisés autres que ceux d’un antiquaire de province […].” (TGI Nancy, 8 december
1997, onuitg., geciteerd in S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 372).
In dezelfde zin met betrekking tot de verkoop van een werk van Laurent de La Hyre (1606-1656): “Bien que son attention
eût été attire sur l’intérêt du tableau qu’il a vendu, [le vendeur] qui était assisté d’un professionnel du droit et d’un
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251. Verkopersdwaling heeft uitsluitend betrekking op de tegenprestatie – Een
tweede juridisch argument tegen de verkopersdwaling menen sommigen te lezen in de
onduidelijke tekst van artikel 1110 B.W. Luidens die bepaling is dwaling “alleen dan een
oorzaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de
zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.” De tekst refereert verkeerdelijk
aan “de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt” in het enkelvoud, en zou
zodoende alleen betrekking hebben op de prestatie van de tegenpartij.1620 Tegenstanders
van die zienswijze betogen daarentegen dat een synallagmatische overeenkomst zoals de
koop niet één maar twee voorwerpen telt: de levering van een goed en de betaling van een
som geld. Vermits men moeilijk kan dwalen over een geldprijs, zien zij niet in waarom de
dwaling niet op het voorwerp van de eigen prestatie betrekking kan hebben.1621
252. Verkopersdwaling betreft de waarde, niet de substantie van de zaak – Een derde
juridisch argument tegen de verkopersdwaling menen sommigen te kunnen puren uit het
substantievereiste. De verkoper van een kunstwerk dat tegen zijn verwachtingen van een
grote meester blijkt te zijn, mag dan wel dwalen; zijn dwaling betreft in essentie echter
niets anders dan de waarde van de zaak. Uit de feiten blijkt in de regel immers dat de
verkoper in elk geval van plan was zijn werk te verkopen, ook als hij wist dat dit een
meesterwerk was, zij het dat hij vooral een veel hogere prijs zou hebben verlangd, als hij
bij het sluiten van de koopovereenkomst in die wetenschap verkeerde.1622

253. Verkopersdwaling in de rechtspraak: une série de cas célèbres… – Ondanks het
bestaan van deze doctrinale polemiek scheen de Franse rechtspraak er stellig van overtuigd
dat de dwaling als algemeen verbintenisrechtelijke figuur zich evenzeer in hoofde van de
verkoper als in hoofde van de koper kan voordoen. Ofschoon de rechtspraak de eerste
gevallen van verkopersdwaling steevast in het nadeel van de eiser had beslecht, leefde
niettemin de overtuiging dat de rechtsfiguur zeldzaam, doch niet geheel ondenkbaar was,
vermits de rechterlijke uitspraken het bestaan ervan niet principieel ontkenden, maar slechts
op basis van de begeleidende omstandigheden. In de zaak van de “Rembrandt van Pecq” ving
de verkoper bot, aangezien zijn dwaling ontegensprekelijk onverschoonbaar was.1623 De

1620
1621

1622

1623

commissaire-priseur [...] a renouncé à l’action judicaire qu’il avait envisagé afin de faire expertiser le tableau […] de
sorte qu’il a délibérément accepté le risque de ne pas être entièrement éclairé sur l’œuvre avant de conclure la
transaction.” (CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 oktober 2003, Le journal des arts 9-22 augustus 2004, 29, ook geciteerd in F.
DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 306 en 309-310).
J. CARBONNIER, Droit civil - Les Obligations, o.c., 110.
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 479; J. MAURY, "L'erreur sur la substance dans les contrats à titre onéreux",
l.c., 508.
Meer over dit exegetische argument, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 300; S. LEQUETTEDE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 370; J. CHATELAIN, "Objet d'art, objet de droit", l.c., 79-80.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 75; J. CARBONNIER,
Droit civil - Les Obligations, o.c., 110; J. MAURY, "L'erreur sur la substance dans les contrats à titre onéreux", l.c., 512;
G. GOUBEAUX, "A propos de l'erreur sur la valeur", l.c., 394.
De rechtbank van Versailles argumenteerde: “[Le vendeur] connaissait de longue date le tableau dont il s’agit, notamment
la signature qu’il porte; qu’il était au courant de l’attribution que certaines personnes en avaient faite à Rembrandt;
qu’ainsi il a réfléchi avant la mise en vente à ce qu’il avait lieu de faire pour sauvegarder son intétêt; qu’il a fait procéder
d’une manière exceptionnelle à la prisée du tableau, puis à la mise en vente; qu’il a donc préparé, puis consenti à la vente,
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verkoper van het schilderij van Jacob van Ruysdael (ca. 1628-1682) slaagde er evenmin in
zijn aanspraken hard te maken. In het licht van de oude rechtspraak op vlak van de dwaling
weigerde de rechtbank van Saint Brieuc bij gebrek aan een contractuele clausule die de
authenticiteit contractueel vastlegde, de dwaling daarover in aanmerking te nemen.1624 In het
geschil omtrent de elfde-eeuwse Catalaanse fresco’s verbrak het Hof van Cassatie het arrest
van de Cour d’Appel van Montpellier dat de dwalingsvordering van de verkoper
inwilligde.1625 Aangezien de verkoper de fresco’s wel degelijk onder de juiste toeschrijving
verkocht, en zij dus authentiek waren, betrof zijn dwaling werkelijk uitsluitend de pecuniaire
waarde van de zaak. Bijgevolg hield de weigering van het Hof van Cassatie de koop te
vernietigen geenszins een afwijzing in van het principe van de verkopersdwaling.1626
Hoewel het Hof van Cassatie zich voorheen reeds uitsprak over de toelaatbaarheid van de
verkopersdwaling1627, was het wachten op de Poussin-marathon om de kwestie onder grote
persaandacht definitief uit te klaren. De rechtbanksoap hield de Franse natie vijftien jaar in de
ban.1628
De aanleiding hiertoe was de openbare verkoop van 21 februari 1968 waarop het echtpaar Saint
Arroman een barok schilderij te koop aanbood. Hoewel de Saint Arromans het werk al sinds
mensenheugenis in hun bezit hadden en de verkopers op grond van de familieoverlevering steeds waren
verteld dat het om een Poussin ging, lieten zij zich door de expert van het veilinghuis niettemin van het
tegendeel overtuigen.1629 Deze was van oordeel dat het schilderij uit de school van Carracci1630 stamde
en besloot het onder die toeschrijving in de veilingcatalogus op te nemen. Het werk vond voor FF
2.200,- een koper, totdat de Réunion des Musées Nationaux in naam van de Franse Staat haar
voorkooprecht uitoefende en zo het lot naar zich toetrok. Enige weken later publiceerde het
onderzoeksteam van het Louvre de resultaten van hun onderzoek, dat het schilderij van het echtpaar
voorstelde als “Olympos en Marsyas”, een werk van … Nicolas Poussin (1594-1665). Kort daarna kon
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par suite d’une attribution libre et méditée, et non pas par un consentement vicié par une erreur fortuite.” (Trib. civ.
Versailles, 22 mei 1890, Le Droit, 24 mei 1890, geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c.,
304 en in S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 374).
“Les parties ont traîté à forfait, pour un prix infime, de la vente d’un tableau quelconque, sans se préoccuper de la
signature de l’auteur, de la date, et sans stipuler de garantie; qu’en contractant ainsi, elles n’ont certainement pas
envisagé l’ancienneté et l’origine du tableau comme un élément nécessaire de leur convention.” (Trib. civ. Saint Brieuc,
26 februari 1908, D. 1909, II, 223).
CA Montpellier, 1e ch., 2 januari 1963, Gaz. Pal. 1963, I, 193.
Cass. Fr. 1e civ., 25 januari 1965, D. 1965, 217.
Cass. Fr. civ., 17 november 1930, D. 1932, I, 161, noot J.-CH. LAURENT.
Voor de hele Poussin-saga, zie: TGI Parijs, 13 december 1972, D. 1973, 410, noot J. GHESTIN en P. MALINVAUD; CA
Parijs, 2 februari 1976, D. 1976, 325, concl. CABANNES; Cass. Fr. 1e civ. 22 februari 1978, D. 1978, 601, noot P.
MALINVAUD, Defrénois 1978, art. 31860, noot J.-L. AUBERT; CA Amiens, Aud. sol. 1 februari 1982, Gaz. Pal. 1982, I,
134, concl. HOUPERT, JPC 1982, I, 19916, noot J.-M. TRIGEAUD, Defrénois 1982, art. 32885, noot J. CHATELAIN;
Cass. Fr. 1e civ., 13 december 1984, Bull. civ. I, nr. 293; CA Versailles, ch. réunies, 7 januari 1987, D. 1987, 485, noot L.
AUBERT.
Zie meer over de beroemste aller authenticiteitszaken: G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c.,
85-89; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 304; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst
en antiek", l.c., 107-109; R. LINDON, "Post-face au roman judiciaire du Poussin", l.c., 121-122; H. BEALE, A.
HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on Contract Law, o.c., 373-376; J.-P. COUTURIER, "La
résistible ascension du doute", l.c., 23; E. J. H. SCHRAGE, De Regelen der Kunst III, 2007, o.c., 105-106; 136-138; M.
FONTAINE, "Les aspects juridiques de la commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 401-402; K. SIEHR, "International
Art Trade and the Law", l.c., 43-44; E. J. H. SCHRAGE, "Dwaling bij kunstaankopen", l.c., 34-35; E. J. H. SCHRAGE,
De Regelen der Kunst II, 2003, o.c., 29-30; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 255-256; S. VIGNERON, Etude
comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 107-108; THOMSEN B., Käuferschutz bei
Kunstauktionen, o.c., 141-142; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market,
2005, o.c., 26; J. SACE, "Quelques réflexions sur l'erreur dans les ventes d'objets d'art", l.c., 242-243.
Annibale Carracci (1560-1606) is een zwaargewicht uit de Italiaanse barok. In Bologna richtte hij samen met zijn broer en
neef een school op (Eclectische School) die de klassieke traditie ging vermengen met renaissance-elementen.
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het grote publiek het schilderij ook onder die toeschrijving in het Louvre bewonderen. Toen het echtpaar
de Franse Staat, het veilinghuis en zijn expert dagvaardde, was dat het startsein voor een slijtageslag om
de zeggenschap over het schilderij. Uiteindelijk zouden de verkopers zes rechtbanken en vijf rechterlijke
uitspraken later de verkoopovereenkomst vernietigd zien op grond van verkopersdwaling.

Doorheen de procedure maakt het Franse Hof van Cassatie de weg vrij voor een duidelijke
erkenning van de figuur van de verkopersdwaling. Hierbij weerlegt het de zo-even
aangehaalde traditionele bezwaren uit de doctrine. Ten aanzien van het argument dat de
verkopersdwaling steeds de waarde van de zaak betreft en zodoende niet substantieel zou zijn,
overweegt de Cour d’Appel van Versailles, dat als laatste uitspraak deed en de analyse van
het Hof van Cassatie1631 overnam:
“Considérant que, vainement, pour s’opposer à l’action de Madame Saint-Arroman, le Ministère de la
Culture objecte que l’erreur invoquée par celle-ci serait en fait une erreur sur la valeur et qu’elle ne
saurait dès lors entraîner la nullité de la vente […] Qu’il convient, en effet, de distinguer entre l’erreur
monétaire, qui procède d’une appréciation économique erronnée effectuée à partir de données exactes,
et l’erreur sur la valeur qualitative de la chose, qui n’est, comme en l’espèce, que la conséquence d’une
erreur sur une qualité substantielle, l’erreur devant en ce cas être retenue en tant qu’erreur sur la
substance.”1632

Ook op het vlak van de verschoonbaarheid wordt de baan voor de erkenning van de
verkopersdwaling geëffend. De lotgevallen van het echtpaar Saint-Arroman tonen immers aan
dat een verkoper zich wel degelijk kan vergissen, ondanks de voorzorgen die hij nam. Waar
de Cour d’Appel van Amiens na de eerste cassatie nog besloot tot de onverschoonbaarheid
van de dwaling van de verkopers1633, acht het eindarrest de dwaling van de verkopers wel
verschoonbaar. Het Hof van Versailles overwoog immers:
“[I]l ne peut être imputé à faute aux profanes qu’ils étaient de s’être rangés à l’opinion péremptoire
émise par Monsieur Lebel, expert réputé, et entérinée par Maître Rheims, commissaire-priseur de
grand renom, et de s’être laissés convaincre que leur tradition familiale était érroné et que l’oeuvre ne
pouvait être de Nicolas Poussin.”1634

Het principe van verkopersdwaling geraakte sindsdien geheel ingeburgerd1635 aangezien het
kort na of zelfs gelijktijdig met de Poussin-marathon nogmaals de inzet was van enkele
geruchtmakende, mediagenieke affaires.
Het Poussin-verhaal was al bijna twee etappes ver, toen de Parijse TGI een gelijkaardig geschil
voorgelegd kreeg. Tijdens de openbare verkoop van 21 maart 1969 in het prachtige decor van het Palais
Galliera wees Maître Rheims (de commissaire-priseur die het even later ook met het echtpaar SaintArroman aan de stok zou krijgen) een schilderij, getiteld “Le Verrou”, toe aan een Parijse galeriehouder.
“Le Verrou” was op veiling ingebracht door een particulier, die het van een gefortuneerde dame had
geërfd, die het op haar beurt in 1933 van een notoir verzamelaar kocht. De galeriehouder verwierf het
doek dat de veilingcatalogus toeschreef aan “Fragonard (Ecole de Jean Honoré)” voor FF. 55.000,-. In
1631
1632
1633

1634
1635

Cass. Fr. 1e civ., 13 december 1984, Bull. civ. I, nr. 293.
CA Versailles, ch. réun., 7 januari 1987, D. 1987, 485, noot L. AUBERT.
“Que bien q’ils disent avoir été très déçus par une estimation aussi faible, […], les époux Saint-Arroman ne dénient pas
n’avoir demandé la moindre explication complementaire pendant le délai de réflexion de 3 mois qu’ils se sont accordé
avant de signer la réquisition de vente le 14 février 1968.” (CA Amiens, aud. sol., 1 februari 1982, Gaz. Pal. 1982, I, 134,
concl. HOUPERT, JPC 1982, I, 19916, noot J.-M. TRIGEAUD, Defrénois 1982, art. 32885, noot J. CHATELAIN).
CA Versailles, ch. réun., 7 januari 1987, D. 1987, 485, noot L. AUBERT.
Zie bijvoorbeeld: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 juni 1998, Juris-Data nr. 1998-021462 (Vergissing van de verkoper bij de
verkoop van een schilderij van Henri Rousseau (1844-1910), een Franse peintre naif. De verkoper dwaalde over de
bekendheid en kunsthistorische waarde van het werk en slaagde erin de koopovereenkomst te laten vernietigen).
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1974 vond de galerie in niemand minder dan het Louvre een koper voor “Le Verrou”. Het museum
betaalde FF. 5.150.000,- en pakte trots uit met een “nieuwe” Fragonard. Het dwalingsvordering van de
oorspronkelijke verkoper liet niet lang op zich wachten…1636

Hoewel de TGI de annulatievordering weigerde in te willigen, erkende de rechtbank niettemin
het principe van verkoperswaling door te overwegen dat: “l’erreur sur la substance peut être
alléguée aussi bien par le vendeur que par l’acheteur, l’article 1110 ne faisant aucune
distinction entre les contractants.”1637 Het Hof van Beroep hervormde dat vonnis en sprak de
vernietiging van de koop wel uit, wat het Hof van Cassatie later bevestigde. Zodoende kreeg
de zaak Fragonard, hoewel de bal pas na Poussin aan het rollen ging, eerder haar definitief
beslag en vestigde ze het principe van verkopersdwaling.1638 De vernietiging op vraag van de
verkoper van de overeenkomst tot verhandeling van een partij Augsburgs zilverwerk, was de
uitkomst van een gelijkaardig scenario.1639 In dat geval werd het achttiende-eeuws Augsburgs
zilverwerk in het kader van de verdeling van een nalatenschap openbaar verkocht voor de
schamele prijs van FF. 427.000,-. De koper meende meteen daarna zijn slag te slaan door het
geheel voor het vijfvoud aan het Augsburgs Museum te verkopen. De vreugde was van korte
duur. In tegenstelling tot de TGI vernietigde het Parijse Hof van Beroep de
koopovereenkomst immers op vordering van de oorspronkelijke verkoper en het Hof van
Cassatie knikte om twijfelachtige redenen instemmend. Anders dan in de zaken Fragonard en
Poussin was het zilverwerk authentiek. Als leek had de verkoper alleen de museologische en
pecuniaire waarde van het zilverwerk verkeerd ingeschat, wat gevaarlijk richting
onverschoonbaarheid neigt.1640
Fragonard en het zilverwerk indachtig is het meteen duidelijk dat het Hof in de laatste etappes
van het Poussin-verhaal al kon bogen op enkele precedenten. Voor wie er nog aan twijfelde,
kreeg het Hof van Cassatie bij het begin van het derde millennium andermaal de kans om zijn
rechtspraak op het vlak van de verkopersdwaling te bevestigen.
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Zie hierover in het bijzonder: B. RUDDEN, "Le juste et l’inefficace, pour un non-devoir de renseignements", RTD civ.
1985, (91) 100-102.
TGI Parijs, 1e ch., 21 januari 1976, D. 1977, 478, noot P. MALINVAUD.
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 21 januari 1976, D. 1977, 478, noot P. MALINVAUD – Hervormd in hoger beroep door: CA
Parijs, 1e ch., sect. A, 3 april 1978, Journ. des C.-P. 1979, 27, noot G. GAULTIER – Verkopersdwaling als principe
bevestigd in: Cass. Fr. 1e civ., 16 oktober 1979, Gaz. Pal. 1980, I, panor., 60 en 61. De zaak “Le Verrou” kreeg nog een
staartje om net als het Poussin-verhaal uit te groeien tot een marathonprocedure. In het tweede luik stond echter niet langer
de verkopersdwaling als principe centraal, maar bikkelden de partijen over de precieze omvang van de
restitutieverplichting. Ook hier zou de affaire bij de Cour d’Appel van Amiens belanden om dan uiteindelijk door het Hof
van Cassatie te worden beslecht (zie daarvoor: CA Amiens, ch. réunies, 30 april 1990, Juris-Data nr. 1990-051343 en
Cass. Fr. 1e civ., 25 mei 1992, Bull. civ. I, nr. 165 – verwerping van de cassatievoorziening).
Om de zaken nog complexer te maken bestaat er in de marge van deze eerste Fragonard-procedure nog een tweede, waarin
de nazaten van de eerste verkoper, die het werk in 1933 aan de erflater van de tweede verkoper verhandelde, in een
opportunistische bui ook die eerste overeenkomst trachtten te laten vernietigen. Tevergeefs zo bleek, al zou de zaak ook tot
in cassatie gaan alvorens de eiser zijn ambities liet varen (zie daarvoor: CA Parijs, 12 juni 1985 en Cass. Fr. 1e civ., 24
maart 1987, D. 1987, 489).
In eerste aanleg weigerde de rechtbank de eis van de verkoper in te willigen (TGI Parijs, 9 juli 1975, geciteerd in arrest van
CA Parijs). – Hervormd in hoger beroep door: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 december 1976, Gaz. Pal. Rec. 1977, jur., 135 –
Bevestiging in: Cass. Fr. 1e civ., 24 januari 1979, Bull. civ. I, 29, nr. 34, Defrénois 1980, art. 32236, noot J.-L. AUBERT.
“[Q]u’ après avoir défini la qualité substantielle des objets litigieux, à savoir leur origine precise et leur intérêt historique
et muséologique, la cour d’appel, analysant les élements de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les informations
contenues dans le catalogue de la vente étaient insuffisants pour déterminer la nature véritable des objets mis en vente, et
que la rectification apportée par l’expert avant les enchères n’avait pas comblé cette lacune dans l’esprit des vendeurs,
dépourvus de compétence artistique […].” (Cass. Fr. 1e civ., 24 januari 1979, Bull. civ. I, 29, nr. 34, Defrénois 1980, art.
32236, noot J.-L. AUBERT).
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Andermaal was het oeuvre van Poussin het voorwerp van discussie. “La fuite en Egypte” werd in 1986
voor FF. 1.600.000,- als een atelierstuk van Poussin geveild. Acht jaar na datum kroop de verkoper de
spijt in het hart, toen hij op grond van nieuwe literatuur meende een meesterwerk te hebben verkocht.
De koper had het werk in de tussentijd inderdaad als een Poussin in zijn galerie tentoongesteld en was in
zijn mening gesterkt door één van ’s werelds meest gereputeerde specialisten van het oeuvre van
Poussin.1641

Na haar dwalingsvordering in eerste aanleg afgewezen te zien, volgt andermaal een
marathonprocedure met als inzet de verkopersdwaling. Uiteindelijk zal de Parijse Cour
d’Appel na verwijzing de koopovereenkomst vernietigen, mits nogmaals de traditionele
bezwaren tegen de verkopersdwaling te hebben weerlegd. Zo overwoog het Hof van Beroep:
“Considérant que [les acquéreurs] ne peuvent utilement soutenir que [le vendeur], […], a commis,
personnellement, une erreur inexcusable en s’abstenant de faire procéder à une expertise de l’oeuvre
avant la vente dans la mesure où elle a, dans sa réquisition du 25 octobre 1985, demandé au
commissaire-priseur de “procéder à la vente […] après avoir fait effectuer les recherches et
investigations nécessaires par tout expert, sachant ou procédé scientifique pour déceler l’origine du
tableau et établir s’il est de l’atelier de Nicolas Poussin ou du peintre lui même” et de se “faire assister
par M. Kantor, expert en tableaux anciens” et par “M de Saint Victor, expert”, sollicitant ainsi que
toutes les précautions soient prises afin de déterminer si l’oeuvre était authentique; qu’eu égard aux
avis qui lui ont été donnés, son erreur, qui était une erreur sur la substance et non, comme le
soutiennent à tort [les acquéreurs], une simple erreur sur la valeur, était excusable. […] que, par
ailleurs, [les acquéreurs] ne sauraient prétendre avec pertinence, en invoquant les termes de la
réquisition de vente, que l’erreur [du vendeur] n’a pas été déterminante, alors que ce sont les
conditions de vente elles mêmes qui doivent être prises en considération pour apprécier le
consentement, et que c’est précisément parce qu’elle avait acquis la certitude que le tableau n’était pas
de Nicolas Poussin que [le vendeur] a accepté de le laisser mettre en vente sous l’appellation ‘Atelier
de Nicolas Poussin”.”1642

254. Verkopersdwaling: toepassingsvoorwaarden en bewijsproblemen – De voormelde
gevallen uit de rechtspraak tonen aan dat verkopersdwaling niet langer per definitie
onverschoonbaar of niet-substantieel is, maar inmiddels als principe terecht gemeengoed is
geworden.
Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat het bewijs ervan, vergeleken met de kopersdwaling,
steeds even makkelijk verloopt. Op het vlak van de verschoonbaarheid dient de verkoper
inderdaad aan te tonen dat hij zich werkelijk vergiste, en zijn dwaling niet louter aan
onvoorzichtigheid te wijten was. De wetenschap dat de verkoper het voorwerp in zijn bezit
had en zodoende in de mogelijkheid verkeerde het uitgebreid aan onderzoek te onderwerpen,
vertaalt zich in de regel in een strengere houding op het vlak van de verschoonbaarheid. Dat
verklaart waarom de bijstand van een eenvoudige expert of restaurateur voor de verkoper
vaak niet volstaat om de verschoonbaarheid van zijn vergissing te bewijzen.1643 De
1641

1642

1643

TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 30 oktober 1996, Juris-Data nr. 1996-046359; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 27 februari 1998,
Juris-Data nr. 1998-023257; Cass. Fr. 1e civ., 27 juni 2000, Juris-Data nr. 2000-002800; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 28 juni
2001, Juris-Data nr. 2001-181698. De cassatievoorziening tegen dit arrest werd afgewezen. (Cass. Fr. 1e civ., 17
september 2003, Juris-Data nr. 2003-020165, RTD civ. 2005, 123, noot J. MESTRE en B. FAGES).
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 28 juni 2001, Juris-Data nr. 2001-181698. De cassatievoorziening tegen dit arrest werd
afgewezen (Cass. Fr. 1e civ., 17 september 2003, Juris-Data nr. 2003-020165, RTD civ. 2005, 123, noot J. MESTRE en B.
FAGES).
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 15 november 1990, Juris-Data nr. 1990-025479; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 oktober 2003, Le
journal des arts 9-22 augustus 2004, 29; CA Rennes, 1e ch., sect. B, 23 mei 2003, Juris-Data nr. 2003-219930 (In deze
zaak bleek het portret van Jacopo Strada (1507-1588), notoir Uomo universale van de Italiaanse renaissance, dat de
verkoper steeds voor een negentiende-eeuwse kopie van het werk van Titiaan (1485-1576) had gehouden, in werkelijkheid
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rechtspraak legt hier ons inziens terecht de nodige gestrengheid aan de dag. Een waardevolle
factor bij de beoordeling van de verschoonbaarheid ligt in de complexiteit en kostprijs van de
onderzoeken die de koper ertoe brachten de toeschrijving van de werken te herzien.1644
Wat betreft het substantieel en determinerend karakter van de dwaling dient de verkoper te
bewijzen dat hij het werk in kwestie verkocht in de overtuiging dat het onmogelijk het
meesterwerk kon zijn dat het naderhand bleek te zijn. De overtuiging van de verkoper op het
ogenblik van het sluiten van de verkoop is daarbij maatgevend. Uit de eerste Poussin-zaak
mag in dat verband duidelijk blijken dat het geloof dat de verkoper gedurende een bepaalde
periode vóór het afsluiten van de koopovereenkomst had, als zodanig irrelevant is. Het
echtpaar Saint-Arroman geloofde aanvankelijk immers een authentieke Poussin te bezitten.
Betekenisvol is echter dat zij ten tijde van de openbare verkoop door de expert van het
veilinghuis van het tegendeel overtuigd werden.1645 De catalogusvermelding vormt op dat
vlak een belangrijke aanwijzing.1646
Daarenboven dient de verkoper aan te tonen dat hij het werk in kwestie alleen maar tegen de
actuele voorwaarden verkocht, omdat de juiste toeschrijving hem onbekend was. De errans
heeft immers het determinerend karakter van de dwaling te bewijzen. In dat verband moet de
verkoper aantonen dat de partijen het aleatoir karakter van de toeschrijving niet onderling
waren overeengekomen.1647
Lange tijd benadrukte de doctrine dat het moeilijkste aspect van de bewijsvoering er voor de
eiser in bestond aan te tonen dat het kunstwerk dat hij verkocht effectief een meesterwerk
was.1648 Wij durven die bewering echter ten stelligste betwisten.1649 In theorie is dat bewijs
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een authentieke David Teniers (1582-1649) te zijn. De verkoper slaagt er niet de verschoonbaarheid van zijn dwaling te
bewijzen. Immers: “Considérant, ceci étant, que l’erreur n’est une cause de nullité que dans la mesure où elle est
excusable; qu’à cet égard, en vendant une copie d’une oeuvre du Titien constituée d’un panneau de chêne de deux
planches non parqueté, de format 22,5 centimètres sur 17,5 centimètres, dont elle ignorait l’origine, sans cependant faire
procéder à son expertise, non plus qu’à une recherche suffisante d’information, le simple avis donné, à l’occasion du
nettoyage […] par la restauratrice du tableau qui s’est bornée, selon son attestation, à confirmer[à la vendeuse] la
croyance de celle-ci en une oeuvre exécutée au 19ème siècle, l’appelante a agi avec légèreté, compte tenu de sa profession
d’antiquaire qui lui imposait de s’informer, sauf à supporter les conséquences de l’aléa crée par son manquement à ce
devoir, en sorte que l’erreur qu’elle a commise est inexcusable.”).
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 373; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de
l'art, 2004, o.c., 309.
“[P]our apprécier si le consentement des vendeurs a été vicié par l’erreur sur la substance, c’est à leur opinion au
moment de la vente et à elle seule qu’il convient de se référer; à ce moment, ils s’en sont entièrement rapportés à la
décision de l’expert, en mettant en vente leur tableau comme étant de l’école de Carrache et au prix correspondant à cette
attribution […].” (TGI Parijs, 13 december 1972, D. 1973, 410, noot J. GHESTIN en P. MALINVAUD – Uiteindelijk
nogmaals bevestigd door: CA Versailles, ch. réun., 7 januari 1987, D. 1987, 485, noot L. AUBERT).
“La conviction du vendeur quant à l’attribution de l’oeuvre s’apprécie en function des indications mentionnées sur le
catalogue de la vente, où figure la definition qu’il donne des caractéristiques substantielles et de la nature veritable de
l’objet qu’il aliène.” (CA Versailles, ch. réun., 7 januari 1987, D. 1987, 485, noot L. AUBERT).
“Le vendeur peut agir en nullité de la vente, s’il est établi qu’il a cru faussement au défaut d’authenticité du tableau
vendu, à moins qu’il ait existé, lors de la vente, un aléa accepté portant sur l’authenticité de l’œuvre.” (CA Parijs, 1e ch.,
sect. B., 27 februari 1998, Juris-Data nr. 1998-023257). In het geval van de tweede Poussin-zaak ging het Hof van Beroep
er ook vanuit dat de verkoop niet aleatoir was, vermits de toeschrijving « atelier de Poussin » impliceert dat de meester het
werk zelf niet realiseerde.
Dit vereiste verklaart perfect waarom de oorspronkelijke verkoper in de tweede Fragonard-zaak er niet in slaagde de
vernietiging te bekomen van de koopovereenkomst uit 1933 (CA Parijs, 12 juni 1985 en Cass. Fr. 1e civ., 24 maart 1987,
D. 1987, 489).
“[Il] y al lieu à annulation […] quand le vendeur a contracté dans la croyance erronée que l’oeuvre n’était pas due à un
peintre célèbre ou en tout cas qu’il n’était pas possible d’en démontrer l’authenticité.” (CA Parijs, 29 juni 1992, D. 1993,
som. com., 209, noot, E. FORTIS). M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets
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inderdaad vaak nagenoeg onmogelijk te leveren. Anders dan de gedupeerde koper die het
negatieve bewijs van inauthenticiteit dient te leveren, moet de verkoper de authenticiteit op
positieve wijze zien aan te tonen. Waar voor het negatieve bewijs van inauthenticiteit
hoogtechnologische technieken vaak nuttig kunnen zijn, is dat voor de omgekeerde
bewijsvoering niet het geval, zodat de opgave voor de verkoper in theorie inderdaad oneindig
veel moeilijker uitvalt. Dat is des te meer zo wanneer de kunstenaar al eeuwen overleden is,
zodat elke rechtstreekse getuige ontbreekt.
Toch wordt de soep in de praktijk niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. De verkoper
krijgt immers meestal hulp uit op het eerste gezicht onverwachte hoek. Hij kan doorgaans
namelijk terugvallen op de onthullingen van de koper en profiteert zodoende van diens
inspanningen. De ontgoocheling van de koper die vaak kosten noch moeite spaarde om zijn
aankoop als meesterwerk erkend te krijgen, is begrijpelijk. Zo wist de koper “Le verrou”
alleen maar als authentieke Fragonard te ontmaskeren door zijn inzicht en zin voor initiatief.
Wanneer de verkoper erin slaagde de koopovereenkomst te laten vernietigen, kreeg hij een
mooi, gerestaureerde schilderij terug, dat – alsof de restauratie nog niet volstond – op de koop
toe door de rechterlijke uitspraak officieel als authentiek werd erkend.1650
255. Verkopersdwaling: ook praktische problemen – Het werkelijke probleem met
verkoperdwaling is niet zozeer bewijsrechtelijk van aard. Alvorens een procedure te kunnen
beginnen dient de verkoper in de eerste plaats weet te krijgen van zijn vergissing, wat niet
evident is. De meeste kopers schreeuwen het immers niet van de daken een gouden zaak te
hebben gedaan, maar verzilveren hun aankoop in alle stilte. Kopers hebben immers twee
keuzes: ófwel bewaren zij het stilzwijgen over hun ontdekking, zodat de verkoper in zijn
onwetendheid blijft, ófwel maken zij haar publiek en leveren daarmee op slag het bewijs van
authenticiteit dat de verkoper geacht is te leveren om de verkoopovereenkomst te laten
vernietigen.1651 Musea kiezen logischerwijze systematisch voor de tweede optie. Het hoeft
dan ook niet te verbazen dat nagenoeg elk geval van verkopersdwaling aan het licht kwam
door de betrokkenheid van een museum. Zowel bij Poussin, Fragonnard als het Augsburgs
zilverwerk was de uiteindelijke koper een publieke collectie. Ook bij de minder bekende
zaken van verkopersdwaling was telkens een museum betrokken.1652 Door als ware
specialisten het aangekochte werk vaak diepgaand te onderzoeken en als authentiek aan het
publiek voor te stellen, maken de musea het de verkoper bij zijn bewijsvoering erg
gemakkelijk.1653 Een en ander doet CHATELAIN smalend besluiten:
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d'art, o.c., 83; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 247; F. DURETROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 310.
Maakte hierover reeds kritische bedenkingen: S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c.,
376-377.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 3 april 1978, Journ. des C.-P. 1979, 27, noot G. GAULTIER. De onrechtvaardigheid die met
dergelijke verkopersdwaling gepaard gaat, heeft aanleiding gegeven tot schadevorderingen op grond van
ongerechtvaardigde verrijking. Hierop gaan we in het bestek van deze alinea niet verder in.
Meer daarover, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 313-315.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 377.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 15 november 1990, Juris-Data nr. 1990-025479 (Het beeldje van Zoppo kwam bij het Louvre
terecht.); CA Parijs, 4e ch., sect. A, 29 juni 1992, Juris-Data nr. 1992-022054 (In dit geval kocht het Musée de Beaux-Arts
de Dijon het schilderij dat naderhand een werk van de Franse neoclassicist Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823) bleek te
zijn); TGI Straatsburg, 23 februari 1988, Gaz. Pal. 1991, jur., 556 (Hier koopt het museum van Straatsburg rechtstreeks het
schilderij “Allégorie de la Force”, waarbij het museum de verkoper misleidt. Het wist het schilderij immers bij het aangaan
van de koopovereenkomst al aan de Franse pionier van de barok Simon Vouet (1590-1649) toe te schrijven.).
C. SARCIA-ROCHE, "Modalités juridiques en matière de preuve", l.c., 9.
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“[Le vendeur bénéficie] grâce à la compétence d’un acheteur plus avisé, d’une expertise non seulement
gratuite, mais encore authentifiée par le jugement même.”1654

256. Ook verkopersbedrog?– Tot slot nog enkele luttele woorden met betrekking tot
bedrogen verkopers. Hoewel niet altijd eenvoudig, mag uit de rechtspraak blijken dat het voor
de verkoper niet onmogelijk is met succes een procedure op grond van verkopersdwaling te
voeren. Hiertoe dient de verkoper, net zoals een koper die zich geconfronteerd ziet met
inauthenticiteit, het bewijs te leveren van de traditionele toepassingsvoorwaarden van de
dwaling. Ook bedrog is niet ondenkbaar, zo toont de rechtspraak aan.1655 Wel dient de
verkoper daartoe het lastige bewijs te leveren van de kwade trouw van de koper. Andermaal
past het aan te stippen dat dit wel de verdere bewijsvoering aanzienlijk versoepelt, aangezien
de dwaling dan ipso facto aan het substantievereiste zou voldoen.1656
257. Verkopersdwaling (en –bedrog) in België – In het voetspoor van de Franse houding
erkent ook de Belgische doctrine de mogelijkheid van de verkopersdwaling.1657 Anders dan in
Frankrijk bestaat hierover in België geen rechtspraak die deze theoretische overtuiging ook in
de praktijk omzet. Niettemin zijn wij de mening toegedaan dat de Belgische rechtspraak het
goede voorbeeld van zijn zuiderburen getrouw zal navolgen.

§ II. OOK MISTAKE EN MISREPRESENTATION?
258. Zeldzaam, doch niet onmogelijk…– Anders dan de verhaalsmiddelen uit het
kooprecht (breach of express/implied warranty) op grond waarvan normalerwijze1658
uitsluitend de koper kwaliteitsaanspraken ten aanzien van de verhandelde goederen kan laten
gelden, kan de verkoper zich in theorie zonder probleem beroepen op de bescherming die hij
uit de mistake en de misprepresentation kan puren. Naar het voorbeeld van de FransBelgische wilsgebreken verlenen ook de vorderingen voor mistake en misrepresentation
inderdaad niet uitsluitend aan gedupeerde kopers bescherming. Toch is het erg
onwaarschijnlijk dat de verkoper langs die weg nog enig verhaal zal kunnen maken.
1654
1655
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J. CHATELAIN, noot onder CA Amiens, 1 februari 1982, Defrénois 1982, 676.
CA Parijs, 4e ch., sect. A, 29 juni 1992, Juris-Data nr. 1992-022054; TGI Straatsburg, 23 februari 1988, Gaz. Pal. 1991,
jur., 556.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 311.
Lijken daar probleemloos vanuit te gaan: B. TILLEMAN, "Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek", l.c., 457459; J. SACE, "Quelques réflexions sur l'erreur dans les ventes d'objets d'art", l.c., 242-243; M. VON KUEGELGEN, "La
responsabilité des professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 324-327; M. FONTAINE, "Les aspects juridiques de la
commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 403; E. DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek", l.c., 107-110.
De koper begaat immers geen contractbreuk wanneer hij kunstvoorwerpen koopt die naderhand ondergewaardeerd blijken.
De verklaring daarvoor is eenvoudig. De koper belooft in de regel immers niet aan de verkoper dat de koopwaar
overeenstemt met de beschrijving die deze laatste daarvan geeft. De Anglo-Amerikaanse rechter acht een te lage prijs
ruimschoots onvoldoende om te interveniëren in contractuele verhoudingen. Hij meent de adequatie van de consideration
niet te moeten beoordelen en beperkt zich louter tot de vraag of er in hoofde van beide partijen een consideration (iets van
waarde dat het recht kan erkennen) was. Zie daarvoor: Thomas v. Thomas (1842) 2 QB 581 p. 859 - R. SEFTON-GREEN,
Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 94.
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i) Misrepresentation kan immers slechts een houvast bieden in de mate dat de koper via
onjuiste verklaringen over de authenticiteit van het kunstvoorwerp de verkoper ertoe
bracht zich van het werk te ontdoen.1659 Dit is overduidelijk niet bepaald de klassieke gang
van zaken bij het sluiten van een koopovereenkomst. In de regel is het de verkoper die zelf
beslist of hij wil verkopen en zal uitsluitend hij zich uitspreken over de kwaliteit van de
goederen die hij te koop aanbiedt. Het Anglo-Amerikaanse contractenrecht belet een partij
zich te beroepen op zijn eigen verklaringen om op grond van misrepresentation een
remedy te claimen.1660 Omgekeerd weigert het de koper in dergelijk geval met enige
informatieplicht te belasten, zodat een vordering op grond van misrepresentation de
verkoper niets kan opleveren bij gebrek aan enige representation van de kant van de
koper.1661
ii) Eerder verduidelijkten we reeds dat de figuur van mistake conform de overwegingen van
Lord ATKIN in Bell v. Lever Ltd.1662 conceptueel niet meteen welwillend staat ten aanzien
van de authenticiteitsproblematiek, zeker nu de Great Peace Shipping Ltd. v. Tsavliris
International Ltd.1663 komaf maakte met de leer van mistake in equity, zoals Solle v.
Butcher1664 die in het leven had geroepen.1665 Hoewel in de Verenigde Staten een wat
soepelere invulling wordt gegeven aan de figuur, zal verkopersmistake ook daar eerder
zeldzaam zijn, gelet op de voorrang van de contractuele risicoallocatie. Bovendien is
telkens vereist dat zowel de verkoper als de koper de authenticiteit van het werk verkeerd
beoordeelden, aangezien de mistake (anders dan de dwaling) gedeeld moet zijn.1666
Aansluitend daarbij wijzen we volledigheidshalve nog op de figuur van de
unconsciounable bargain, die naar Engels recht niet ten volle is ontwikkeld. Het principe
ligt besloten in Fry v. Lane en luidt als volgt:
“[…] where a purchase is made from a poor and ignorant man at a considerable undervalue, the
vendor having no independent advice, a Court of Equity will set aside the transaction […].”1667

Als de verkoper erin zou slagen de rechter te overtuigen hem als “poor and ignorant” te
kwalificeren, dan biedt de figuur van de unconsciounable bargain misschien nog een
uitweg, aangezien het dan aan de koper toekomt het bewijs te leveren dat hij niet van de
zwakte van de verkoper profiteerde en de overeenkomst met andere woorden “fair, just
and reasonable” is.1668 Toch lijkt de gemiddelde verkoper van kunstvoorwerpen ons niet
onmiddellijk “poor and ignorant”, zodat deze piste de facto weinig extra bescherming kan
betekenen.
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R. SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 95.
R. SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 95.
R. SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 134-135.
Bell v. Lever Brothers Ltd. [1932] A.C. 161
Great Peace Shipping Ltd. v. Tsavliris Salvage (International) Ltd. [2003] Q.B. 679.
Solle v. Butcher [1950] 1 K.B. 671
Supra, nrs. 150-151.
Unilateral mistake neemt men uitsluitend in ogenschouw als de vergissing de contractuele beloftes van de partijen betreft,
wat in het geval van inauthenticiteit niet aan de orde is (R. SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in
European contract law, o.c., 96).
Fry v. Lane (1888) 40 Ch. D. 312, p. 322.
R. SEFTON-GREEN, Mistake, fraud and duties to inform in European contract law, o.c., 135.
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Afdeling 2. Temporele aspecten van de vordering
259. Probleemstelling – Het probleem van de verjaring behoeft op zich weinig
verduidelijking. Alle rechtssystemen erkennen tegenwoordig immers het bestaan van
temporele beperkingen op de vorderingsmogelijkheden.1669 Niet alleen wordt de
bewijsvoering met het verloop van de tijd moeilijker, bovenal ambieert het recht de rust en de
rechtszekerheid in de samenleving te vrijwaren. Dergelijke doelstelling lijkt moeilijk
realiseerbaar wanneer de partijen zich jegens elkaar voor gebeurtenissen uit het verleden
oneindig lang dienen te verantwoorden. De verjaringsregels willen dat in de eerste plaats
vermijden wanneer de schuldeiser naliet tijdig te handelen. Het is niet bepaald
maatschappelijk verontrustend te stellen dat een schuldeiser een bepaalde aanspraak niet meer
in rechte kan afdwingen omdat hij onaanvaardbaar lang naliet zijn schuldenaar daarop aan te
spreken. De moeilijkheden bij de verjaring doen zich pas echt voor wanneer de schuldeiser
slechts na het verloop van de verjaringstermijn schade lijdt of zich dat tenminste realiseert.
Meteen hebben we verklaard waarom de verjaringskwestie voor het authenticiteitscontentieux
een reëel probleem vormt. Anders dan bij reguliere consumptiegoederen komt het
“gebrekkige” karakter van kunstvoorwerpen vaak immers pas na verloop van een erg lange
tijd aan het licht, zodat de koper en de verkoper herhaaldelijk decennialang in de overtuiging
leven dat zij jegens elkaar geen aanspraken meer kunnen en hoeven te laten gelden. Tijd
speelt in het authenticiteitscontentieux bijgevolg een cruciale rol. Zo gaan er meestal jaren
overheen alvorens de koper ontdekt dat het kunstwerk dat hij eerder aankocht in werkelijkheid
niet aan de aangegeven kunstenaar of periode kan worden toegeschreven. Een van de
sleutelvragen is dan of hij na al die tijd nog zijn rechten jegens de verkoper kan laten gelden.
Inauthenticiteit komt in de regel immers niet spontaan aan het licht, maar blijkt op
sleutelmomenten in het bestaan van het kunstvoorwerp. Betekenisvol zijn de momenten
waarop het werk aan het oog van een kenner wordt blootgesteld. Dat gebeurt in de eerste
plaats bij verhandeling van het werk, vererving of verzekering. Het behoeft geen betoog dat
dit niet de dagdagelijkse activiteiten zijn van de particuliere koper. De verjaring vormt dan
ook in het bijzonder ten aanzien van de privé-verzamelaar een heikel punt.
Er is evenwel nog een tweede factor die de temporele begrenzing van de
vorderingsmogelijkheden voor de authenticiteitsproblematiek – en bij uitbreiding de gehele
kunsthandel – een extra dimensie geeft. Kunstvoorwerpen zijn blijvers. Vele zijn eeuwenoud
en koesteren bovendien de ambitie hun leven zo lang als mogelijk te rekken. Aangezien zij
1669

R. ZIMMERMANN, Comparative Foundations of a European Law of Set-off and Prescription, Camebrigde, University
Press, 2002, 62; T. WÜRTENBERGER, Das Kunstfälschertum, 1940, o.c., 6.
Dat de rechtsvorderingen in de jurisdicties van dit onderzoek ook aan temporele beperkingen zijn onderworpen, mag ook
blijken uit de vier nationale rapporten ter gelegenheid van het XIVth International Congress of Comparative Law.
Zie achtereenvolgens voor België, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten: M. E. STORME, "Belgium", in E. H.
HONDIUS (ed.), Extinctive Prescription - On the limits of Actions, Den Haag, Kluwer Law International, 1995, (41) 4173; M. BANDRAC, "France", in E. H. HONDIUS (ed.), Extinctive Prescription - On the limits of Actions, Den Haag,
Kluwer Law International, 1995, (145) 145-167; A. MCGEE, "England", in E. H. HONDIUS (ed.), Extinctive Prescription
- On the limits of Actions, Den Haag, Kluwer Law International, 1995, (133) 133-143; P. GERSTENBLITH, "United
States", in E. H. HONDIUS (ed.), Extinctive Prescription - On the limits of Actions, Den Haag, Kluwer Law International,
1995, (357) 357-373.
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niet uit het rechtsverkeer verdwijnen omdat ze worden “opgebruikt”, wint de
verjaringsproblematiek andermaal aan belang.
In wat volgt brengen we de diverse verhaalsmogelijkheden uit het eerste onderdeel in verband
met hun bijhorende verjaringstermijn. Aangezien de verjaringsregelingen nationaal
verschillen, behandelen we achtereenvolgens de vier jurisdicties van dit onderzoek en
evalueren we de verhaalsmiddelen voor inauthenticiteit in functie van hun
termijnbeperkingen.

§ I. VERJARING VAN DE KWALITEITSAANSPRAKEN NAAR BELGISCH RECHT
260. Tienjarige verjaringstermijn voor alle persoonlijke rechtsvorderingen: artikel
2262bis B.W. – Vóór de Wet van 10 juni 19981670 bedroeg de gemeenrechtelijke
verjaringstermijn, zowel voor zakelijke als persoonlijke rechtsvorderingen dertig jaar.1671 De
wetgever bracht in 1998 de termijn voor de persoonlijke rechtsvorderingen (met uitzondering
van de vorderingen uit onrechtmatige daad waarvoor hij een aparte regeling voorzag) echter
terug tot tien jaar, wat sindsdien besloten ligt in artikel 2262bis B.W.1672 Dat betekent dat de
gedupeerde koper die tegen de inauthenticiteit verhaal tracht te maken op grond van de
leveringsplicht uit het kooprecht, zijn vordering dient in te stellen binnen deze tienjarige
termijn, die begint te lopen vanaf het ogenblik van contractsluiting. Hierbij gaan we echter uit
van onze overtuiging dat de vordering voor verborgen non-conformiteit na de levering en
aanvaarding mogelijk blijft. Wie het onderscheid tussen de vrijwaring voor verborgen
gebreken en de leveringsplicht op zuiver temporele gronden maakt, ontneemt de
gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor de vordering op grond van de leveringsplicht
nagenoeg elke betekenis. Het is immers ondenkbaar dat de termijn voor aanvaarding meer dan
tien jaar bedraagt, zo de aanvaarding al niet op het moment van levering plaatsvindt.
261. Verborgen gebreken: de “korte (verjarings)termijn” van artikel 1648 B.W. – De
vrijwaringsvordering voor verborgen gebreken is onderworpen aan een korte
verjaringstermijn bepaald in artikel 1648 B.W. Het is geen vervaltermijn1673, zodat deze
1670

1671

1672

1673

Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, B.S. 17 juli 1998. Voor een
uitvoerige analyse van deze ingrijpende hervorming van de verjaringsregeling verwijzen wij naar: I. CLAEYS, "De nieuwe
verjaringswet: een inleidende verkenning", R.W. 1998, (377) 377-403; C. EYBEN, "La prescription des actions en nullité
et l'exception de nullité", in P. WÉRY (ed.), La nullité des contrats, Brussel, Larcier, 2006, (165) 184-188; B. HUMBLET
en R. DAVIN, "La prescription extinctive en droit civil", Les prescriptions et les délais - actes du colloque organisé par la
conférence libre du Jeune Barreau de Liège le 25 mai 2007, Luik, Editions du Jeune Barreau de Liège, 2007, (5) 18-31.
M. E. STORME, "Belgium", l.c., 50; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 935; R. DEKKERS
en E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, 561.
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 647; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 937; R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht, II, 2005, o.c., 563; J. HERBOTS,
"Het verjaarde recht van de misnoegde koper, in transnationaal en binnenlands perspectief", l.c., 437.
In Frankrijk: M. BRUSCHI, "La réforme de l'article 1648, alinéa 1 du Code civil opérée par l'ordonnance du 17 février
2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur", Revue des Contrats
2005, (710) 710.
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vatbaar is voor schorsing en voor stuiting. Bij het verstrijken ervan dient de vordering op
grond van verborgen gebreken niet onontvankelijk maar ongegrond verklaard te worden.1674
Artikel 1648 B.W. bouwt enige flexibiliteit in de verjaringsregeling in, aangezien de koper
luidens de wet zijn vordering dient in te stellen “binnen een korte tijd, al naar de aard van de
koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.”1675 De
rechter kan hierbij alle omstandigheden van de zaak in acht nemen, zoals de aard van het
verkochte goed, de aard van het gebrek (dat zich al dan niet progressief kan manifesteren), de
gebruiken van de plaats van verkoop, de hoedanigheid van partijen en de door hen verrichte
buitengerechtelijke en gerechtelijke handelingen1676, zoals bijvoorbeeld de aanstelling van een
deskundige. Zodoende staat artikel 1648 B.W. de rechter toe de termijn op de
authenticiteitsproblematiek af te stellen. De keerzijde daarvan is evenwel de onzekerheid die
bestaat over de precieze duur ervan. De wet bepaalt geen vertrekpunt voor de korte tijd
waarover de koper beschikt voor het instellen van de vordering. Naar het voorbeeld van de
toonaangevende Franse doctrine1677 neemt een deel van de Belgische auteurs aan dat de korte
termijn slechts begint te lopen vanaf de ontdekking van het gebrek.1678 Het moment van
levering zou slechts van tel zijn voor de gebreken die men onmiddellijk bij het gebruik van de
zaak ontdekt1679, wat zelden zo is bij inauthenticiteit. De ratio achter deze zienswijze is het
adagium “contra non valentem agere”. Het lijkt inderdaad weinig billijk de korte tijd tegen de
koper te laten lopen, zolang hij het gebrek niet kent of tenminste kon kennen, waardoor hij
eenvoudigweg niet kon optreden. Niettemin is artikel 1648 B.W. volgens die interpretatie
bevreemdend. Men moet zich daarbij inderdaad de terechte vraag stellen waarom de wetgever
naliet een duidelijke, vaste termijn te voorzien, als zijn enige doelstelling erin bestond ervoor
te zorgen dat de koper snel na de ontdekking van het gebrek in rechte zou optreden.
Wie daarentegen aanneemt dat de koper slechts over een korte tijd beschikt omdat de
gebreken meestal kort na de levering van de zaak tot uiting komen en dat hij er alle belang bij
heeft zo spoedig mogelijk aan te tonen dat het gebrek reeds bij de levering bestond, dient voor
de korte tijd de dag van de levering als uitgangspunt te nemen. De aandachtige koper ontdekt
immers tijdens de eerste gebruiksperiode de verborgen gebreken of moet daartoe in elk geval
de nodige maatregelen nemen.1680 In principe vangt de korte termijn volgens deze auteurs aan
vanaf de levering, behalve voor moeilijk te ontdekken gebreken. In dat geval begint de korte
termijn pas na de ontdekking van het gebrek.1681
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Bergen 17 september 2002, J.T. 2003, 68. Anders: Kh. Hasselt 24 maart 2000, R.W. 2001-02, 249.
A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art. 1648 B.W.", l.c., 2; P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c.,
38.
Gent 28 mei 2003, T. Verz. 2004, 354; Antwerpen 14 januari 2004, NjW 2004, 985, noot W. GOOSSENS.
J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 11350; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats
spéciaux, 2005, o.c., 241; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 232; F. COLLART
DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Parijs, Dalloz, 2007, 246; M. BRUSCHI, "La
réforme de l'article 1648, alinéa 1 du Code civil opérée par l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la
conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.", l.c., 711.
P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 38; M. DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden
van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen", l.c., 39; F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, 1878, o.c., 302.
A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art. 1648 B.W.", l.c., 2; P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c.,
38.
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H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 207; P. HARMEL, Théorie générale de la vente. 1:
Droit commun de la vente, o.c., 366-367; D. DELI, "Afbakeningsproblemen tussen de vrijwaring voor verborgen gebreken
en de niet-conforme levering bij het hanteren van een functioneel gebreksbegrip in de koop-verkoop", l.c., 1062.
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Aangezien het volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie de feitenrechter vrij staat om
een autonome, passende invulling te geven aan de “korte tijd” 1682, spreekt de Belgische
rechtsleer zich meestal niet echt duidelijk uit voor de ene of de andere zienswijze. Men neemt
aan dat de termijn, in functie van de aard van de gekochte zaak en van het gebrek, een
aanvang neemt ófwel bij de levering van de zaak, ófwel bij de ontdekking van het gebrek,
maar dat de koper de rechtsvordering na de ontdekking van het gebrek voor de bodemrechter
in elk geval spoedig moet uitoefenen.1683 Zich beroepen op een exceptie van vrijwaring voor
verborgen gebreken (tenzij bij wijze van tegenvordering) tegen een vraag tot betaling1684,
louter protest of een eenvoudige ingebrekestelling binnen een korte termijn volstaat niet.1685
De rechtspraak aanvaardt wel dat de korte termijn kan worden geschorst bij het voeren van
ernstige onderhandelingen met redelijke kans op een minnelijke regeling. Partijen moeten
immers de gelegenheid krijgen om een geschil minnelijk te regelen. De korte termijn begint
dan te lopen vanaf het ogenblik dat duidelijk is dat een minnelijke schikking uitgesloten is.1686
Ten aanzien van heel deze discussie brengen wij in herinnering dat wij de vordering voor
verborgen gebreken conceptueel een weinig aangewezen verhaalsmiddel vinden voor de
authenticiteitsproblematiek. Om in het licht van die stellingname de voormelde discussie toch
niet geheel uit de weg te gaan, merken we andermaal op dat de inauthenticiteit de
termijndiscussie overstijgt. De korte tijd waaraan artikel 1648 B.W. refereert, vindt zijn
bestaan in de gedachte dat de koper de anterioriteit van de gebreken nog moet kunnen
bewijzen, wat met het verglijden van de tijd steeds moeilijker wordt.1687 Immers, hoe langer
de koper wacht met zijn vordering, hoe makkelijker de verkoper kan argumenteren dat het
gebrek posterieur is.1688. Met inauthenticiteit is dat echter niet het geval, aangezien wat
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naderhand inauthentiek blijkt, dat per definitie ook al vóór de verkoop was. Wie die
achterliggende finaliteit in rekening brengt, komt ertoe niet langer te focussen op het
beginpunt van de korte termijn, maar veeleer op het bewijs van anterioriteit. Zodoende kan
men ons inziens perfect toestaan dat de korte termijn pas begint te lopen op het ogenblik dat
de koper kennis kreeg van de gebreken, op voorwaarde dat de eiser erin slaagt de anterioriteit
van het gebrek te bewijzen. Dat wordt er in de regel natuurlijk niet makkelijker op met het
verstrijken van de tijd.
262. Begin van de termijn bij vorderingen op grond van wilsgebreken: artikel 1304
B.W. – Als annulatievordering is de rechtsvordering op grond van substantiële dwaling
krachtens artikel 1304 B.W. ook begrensd door een tienjarige termijn, al brengt het tweede lid
van die bepaling daar in het licht van de authenticiteitsproblematiek echter een betekenisvolle
nuance op aan. Artikel 1304 B.W. laat de tienjarige termijn bij dwalingsvorderingen immers
pas beginnen op de dag dat de errans zijn vergissing ontdekte.1689 Zonder deze wettelijke
ingreep zou de termijn zijn ingegaan vanaf de dag volgend op de totstandkoming van de
overeenkomst.1690 Op deze manier heeft de wetgever met andere woorden de ingang van de
tienjarige termijn wettelijk uitgesteld. Het gevolg daarvan is echter dat het kan gebeuren dat
de verjaring zelfs pas begint te lopen op een moment dat de tien jaren sinds de totstandkoming
van de overeenkomst al lange tijd verstreken zijn.
Het belang van dergelijk uitstel voor de authenticiteitsproblematiek is zonneklaar wanneer
men de eigenheden ervan in rekening brengt. Bij de probleemstelling benadrukte dit
proefschrift immers dat er vaak decennia verstrijken alvorens de koper zich realiseert dat het
kunstwerk dat hij eens kocht niet authentiek is. Dat geldt in het bijzonder voor leken, niet
alleen omdat zij vaak het nodige inzicht missen, maar ook omdat de circulatie van die werken
lager ligt. Zodoende wordt hun authenticiteit ook minder frequent in vraag gesteld.
263. Consumentenkoop en Weens Koopverdrag: conformiteitsvordering en termijnen
De unieke conformiteitsvordering treft men op vrij uniforme wijze aan, zowel binnen het
regime van de consumentenkoop, als binnen het regime van het Weens Koopverdrag voor de
internationale handelskoop. Ondanks hun verregaande materieelrechtelijke gelijkenis, kennen
beide varianten echter een duidelijk verschillend verjaringsregime.
264. Consumentenkoop: waarborgtermijn van twee jaar, nadien herleeft gemeen
recht – De conformiteitsvordering in de consumentenkoop is aan heel wat termijnen
onderworpen. In de eerste plaats beperkt de wet de garantie van de verkoper in de tijd,
door een waarborgtermijn te voorzien. Zo bepaalt artikel 1649quater § 1 B.W. dat de
verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat
1689

1690

W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 147; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
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bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van
twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Aangezien kunstvoorwerpen in beginsel
tweedehandsgoederen zijn, kunnen de partijen een kortere termijn overeenkomen, zij het
dat die op zijn minst één jaar moet bedragen. De verkoper dient met andere woorden
gedurende minimum één jaar vanaf de levering de conformiteit van de tweedehandse
kunstvoorwerpen te garanderen.1691 Indien het authenticiteitsgebrek zich niet binnen die
termijn voordoet, valt de koper conform artikel 1649quater § 1 B.W. terug op de
gemeenrechtelijke verborgen gebrekenregeling.1692 Wat dat betreft is het van belang te
verwijzen naar het verduidelijkende antwoord van de bevoegde minister in verband met
de kopersbescherming bij gebrekkige tweedehandsgoederen waarvoor de partijen een
verkorte garantietermijn overeenkwamen. Volgens de tekst van de wet herleeft de
gemeenrechtelijke regeling strikt genomen pas na verloop van twee jaar. Dat kan tot de
vervelende situatie leiden dat de koper van tweedehandsgoederen met verkorte
garantietermijn enige tijd geen bescherming geniet. De bevoegde minister verduidelijkte
echter dat in dergelijke gevallen de gemeenrechtelijke regeling op grond van artikel 1641
B.W. onmiddellijk na de verkorte termijn herleeft.1693
265. Consumentenkoop: facultatieve meldingstermijn – Krachtens artikel 1649quater,
§ 2 B.W. kunnen de partijen ook een meldingstermijn overeenkomen, die evenwel niet
korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft
vastgesteld. De wetgever voorzag evenwel niet uitdrukkelijk in een sanctie voor de
nalatigheid van de consument.1694 Het lijkt echter niet onmogelijk voor de verkoper deze
nalatigheid op contractuele basis te sanctioneren door het vorderingsrecht van de koper
dan te laten vervallen.1695
266. Consumentenkoop: weerlegbaar vermoeden van anterioriteit – In artikel
1649quater, § 1 B.W. verduidelijkt de wet dat het essentieel is voor de toepassing van de
garantieregeling dat de koper aantoont dat het gebrek aan overeenstemming al bestond op
het ogenblik van levering.1696 In § 4 van hetzelfde artikel vestigt de wetgever een
vermoeden, teneinde het bewijs van de anterioriteit te vergemakkelijken. Ook dit

1691

1692

1693

1694

1695

1696

C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 822; J. STUYCK, "La notion de conformité et
l'articulation des délais", l.c., 92-93; A. VERBEKE, "De termijnen inzake koopovereenkomsten", in S. STIJNS en J.
STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (83) 92-93; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en
garanties", l.c., 234; L. PEETERS, "Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van
consumptiegoederen", l.c., 451; C. BIQUET-MATHIEU, "La garantie des biens de consommation", l.c., 74.
C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 823; J. STUYCK, "La notion de conformité et
l'articulation des délais", l.c., 120-121; A. VERBEKE, "De termijnen inzake koopovereenkomsten", l.c., 90 iuncto 92; R.
STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties", l.c., 235; C. BIQUET-MATHIEU, "La garantie des biens de
consommation", l.c., 75-77.
R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties", l.c., 235-236; L. PEETERS, "Wet betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen", l.c., 451-452.
L. PEETERS, "Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen", l.c., 452; C.
CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 824; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties", l.c.,
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vermoeden is op zijn beurt afhankelijk van een termijn.1697 Deze kwestie laten we in het
bestek van dit proefschrift echter buiten beschouwing omdat de inauthenticiteit per
definitie de verkoop voorafgaat. Zodoende ondervindt de koper op dat vlak niet de minste
moeilijkheid.
267. Consumentenkoop: verjaringstermijn – Tot slot is de conformiteitsvordering ook
nog onderworpen aan een verjaringstermijn. Deze bedraagt volgens artikel 1649quater, §
3 B.W. één jaar vanaf de dag waarop de koper het gebrek aan overeenstemming heeft
vastgesteld, zonder dat die termijn echter mag verstrijken vóór het einde van de tweejarige
garantieperiode.1698 Ook op dit vlak hield de wetgever geen rekening met de eventueel
kortere waarborgtermijnen bij tweedehandsgoederen. Parallel met wat we opmerkten in
verband met de vervroegde herleving van de gemeenrechtelijke gebreksgarantie bij
tweedehandsgoederen die met verkorte waarborgtermijn verkocht werden, lijkt het ook
hier logisch de verjaring op de verkorte termijn te laten aansluiten. Wanneer de
waarborgtermijn verstreken is, kan de verkoper toch niets meer ondernemen op basis van
de conformiteitsgarantie.
268. Weens Koopverdrag: keuringstermijn (korte termijn) – Net zoals het regime van
de consumentenkoop de conformiteitsgarantie onderwerpt aan temporele beperkingen, is
dat ook voor het Weens Koopverdrag het geval. Deze nemen evenwel een andere
gedaante aan. Na de goederen in ontvangst te hebben genomen, dient de koper bij een
internationale handelskoop als keerzijde van de leveringsplicht van de verkoper de zaken
binnen een, gelet op de omstandigheden zo kort mogelijke, termijn te keuren of te doen
keuren.1699 De keuringsplicht van de koper ligt besloten in artikel 38, lid 1 CISG. Wil de
koper zich überhaupt op de conformiteitsplicht van de verkoper kunnen beroepen, is hij
dus gehouden de goederen binnen een korte termijn op hun overeenstemming met de
overeenkomst te onderzoeken. De korte termijn vangt in principe aan wanneer de
goederen zijn afgeleverd.1700 Bij de invulling van de “zo kort mogelijke termijn” van de
1697

1698

1699

1700

Voor wie meer wil weten daarover, zie: C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 816-822; A.
VERBEKE, "De termijnen inzake koopovereenkomsten", l.c., 87-88; A. VAN OEVELEN, "Het nieuwe begrip
'conformiteit'", l.c., 45-47; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties", l.c., 232-233; L. PEETERS, "Wet
betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen", l.c., 449-450; C. BIQUETMATHIEU, "La garantie des biens de consommation", l.c., 72.
C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 824-825; J. STUYCK, "La notion de conformité et
l'articulation des délais", l.c., 124-125; A. VERBEKE, "De termijnen inzake koopovereenkomsten", l.c., 99; R.
STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties", l.c., 236-237; L. PEETERS, "Wet betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen", l.c., 452; C. BIQUET-MATHIEU, "La garantie des biens de
consommation", l.c., 79-80.
U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 387-388 iuncto 395;A. VAN OEVELEN,
"Nuttige lessen te halen uit het Weens Koopverdrag voor de verbetering van het eigen algemene overeenkomstenrecht en
het kooprecht", l.c., 514; R. PEETERS, "Overzicht van rechtspraak van het Weens Koopverdrag in België", l.c., 121; M.
FALLON en D. PHILIPPE, "La convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises", l.c., 26;
B. HANOTIAU, "L'exécution du contrat selon la Convention de Vienne", l.c., 289; S. DE GROOT, "Non-conformiteit
volgens het Weens koopverdrag", l.c., 652 en 656; H. VAN HOUTTE, "Het Weens koopverdrag in het Belgisch recht",
l.c., 351; S. DE JONGHE, L. SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar Weens Koopverdrag in België", l.c., 859; K. COX,
"Recente rechtspraak Weens Koopverdrag: de keurings- en kennisgevingsplicht van de koper", in ORDE VAN
ADVOCATEN KORTRIJK (ed.), Internationale aspecten in verschillende takken van het recht, Gent, Larcier, 2005, (245)
248.
U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 395; R. PEETERS, "Overzicht van
rechtspraak van het Weens Koopverdrag in België", l.c., 121; S. DE GROOT, "Non-conformiteit volgens het Weens
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keuringsplicht, kan de rechter rekening houden met diverse factoren, zoals de
handelsgebruiken, het individuele contract, de houdbaarheid van de zaken, de
hoeveelheid, hun verpakking en natuurlijk ook de waarneembaarheid van de gebreken.1701
In essentie komt het erop aan dat de koper aantoont zich als een nauwgezet handelaar te
hebben gedragen.1702
269. Weens Koopverdrag: meldingstermijn (redelijke termijn en maximaal twee
jaar) – Wanneer de koper van het kunstvoorwerp op basis van zijn onderzoek vaststelt dat
het hem geleverde werk bij nader inzien niet authentiek is, dan dient hij te protesteren
door de verkoper hiervan op de hoogte te brengen.1703 Op het vlak van de protestplicht
geldt andermaal een termijn. Artikel 39, lid 1 CISG stelt immers dat de koper het recht
verliest om zich op de niet-conformiteit te beroepen, indien hij niet binnen een redelijke
termijn nadat hij dit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken de verkoper hiervan in
kennis stelt, onder opgave van de aard van de tekortkoming. Op het eerste gezicht lijkt
niet zozeer de redelijke protesttermijn, maar veeleer de keuringsplicht de
verhaalsmogelijkheden van de koper van een inauthentiek kunstvoorwerp te
hypothekeren. Op zich kan men immers van de koper verlangen dat hij, eens hij de
problemen vaststelt, snel handelt door de verkoper daarvan in kennis te stellen. Bij nader
inzien liggen de kaarten echter anders. Artikel 39 voorziet in lid 2 immers een absolute
beperking van twee jaar. Zodoende verliest de koper in ieder geval het recht om zich erop
te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij de verkoper
niet uiterlijk binnen een termijn van twee jaar na de datum waarop de zaken feitelijk aan
de koper werden afgegeven, hiervan in kennis stelt. De grens van twee jaar is immers een
vervaltermijn.1704 Zodoende verliest de koper twee jaar na de levering in elk geval het
recht zich op de conformiteitsvordering te beroepen. Omwille van die temporele
beperkingen blijkt de conformiteitsvordering uit de internationale handelskoop, net zoals
de unieke vordering van de consument voor de authenticiteitsproblematiek vaak een slag
in het water, vermits de inauthenticiteit doorgaans te laat na de levering aan het licht komt.

1701

1702
1703

1704

koopverdrag", l.c., 656; H. VAN HOUTTE, "Het Weens koopverdrag in het Belgisch recht", l.c., 351; K. COX, "Recente
rechtspraak Weens Koopverdrag: de keurings- en kennisgevingsplicht van de koper", l.c., 250; S. DE JONGHE, L.
SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar Weens Koopverdrag in België", l.c., 859.
U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 396-397; A. VAN OEVELEN, "Nuttige
lessen te halen uit het Weens Koopverdrag voor de verbetering van het eigen algemene overeenkomstenrecht en het
kooprecht", l.c., 514-515; B. HANOTIAU, "L'exécution du contrat selon la Convention de Vienne", l.c., 289-290.
S. DE JONGHE, L. SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar Weens Koopverdrag in België", l.c., 859.
A. VAN OEVELEN, "Nuttige lessen te halen uit het Weens Koopverdrag voor de verbetering van het eigen algemene
overeenkomstenrecht en het kooprecht", l.c., 515; B. HANOTIAU, "L'exécution du contrat selon la Convention de
Vienne", l.c., 290; H. VAN HOUTTE, "Het Weens koopverdrag in het Belgisch recht", l.c., 351; K. COX, "Recente
rechtspraak Weens Koopverdrag: de keurings- en kennisgevingsplicht van de koper", l.c., 255; S. DE JONGHE, L.
SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar Weens Koopverdrag in België", l.c., 859; M. FALLON en D. PHILIPPE, "La
convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises", l.c., 26; R. PEETERS, "Overzicht van
rechtspraak van het Weens Koopverdrag in België", l.c., 121; S. DE GROOT, "Non-conformiteit volgens het Weens
koopverdrag", l.c., 666 en 671.
U. SCHIESSL, "The development of the profession and its ethical rules", l.c., 421-422; A. VAN OEVELEN, "Nuttige
lessen te halen uit het Weens Koopverdrag voor de verbetering van het eigen algemene overeenkomstenrecht en het
kooprecht", l.c., 515; B. HANOTIAU, "L'exécution du contrat selon la Convention de Vienne", l.c., 291; H. VAN
HOUTTE, "Het Weens koopverdrag in het Belgisch recht", l.c., 351; K. COX, "Recente rechtspraak Weens Koopverdrag:
de keurings- en kennisgevingsplicht van de koper", l.c., 259; S. DE JONGHE, L. SAMYN en J. VERLINDEN, "10 jaar
Weens Koopverdrag in België", l.c., 860; M. FALLON en D. PHILIPPE, "La convention de Vienne sur les contrats de
vente internationale de marchandises", l.c., 26; S. DE GROOT, "Non-conformiteit volgens het Weens koopverdrag", l.c.,
679-680.
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Artikel 40 van het Weens Koopverdrag kan in bepaalde gevallen evenwel nog een redding
betekenen. Volgens die bepaling kan de verkoper zich niet op de verstreken termijnen van
artikel 38 en 39 CISG beroepen, indien het niet-beantwoorden van de zaken aan de
overeenkomst betrekking heeft op feiten die hij kende of waarvan hij niet onkundig had
kunnen zijn, maar die hij desondanks niet aan de koper bekend heeft gemaakt. Toegepast
op de authenticiteitsproblematiek biedt deze bepaling onzes inziens voor de koper vaker
geen uitweg dan wel. Het Weens Koopverdrag betreft immers handelskopen zodat
onjuiste toeschrijvingen ten gevolge van flagrante vergissingen meestal wel binnen de
twee jaar aan het licht zullen komen. Ligt de inauthenticiteit subtieler, dan komt ze vaak
na de termijn van twee jaar aan het licht, en brengt ook artikel 40 CISG geen zoden aan de
dijk.
De voormelde temporele grenzen betreffen het klachtrecht. De koper moet de levering
immers protesteren wil hij zijn verhaalskansen op grond van de conformiteitsvordering
gaaf houden. De garantieregeling voor conformiteit op grond van de artikelen 35, 38 en 39
CISG staat echter los van de verjaring van de vordering. Binnen het regime van de
consumentenkoop wezen we eerder al op het gelijkaardige onderscheid tussen de
garantietermijn, de meldingstermijn en de verjaringstermijn.
270. Weens Koopverdrag: verjaringstermijn – Het Weens Koopverdrag regelt de
verjaring van de conformiteitsvordering niet zelf 1705, maar laat dat over aan een
afzonderlijk verdrag, met name de Verjaringsconventie van New York van 14 juni
19741706. Hoewel België de Verjaringsconventie alsnog niet ratificeerde, kan die toch
onrechtstreeks in België van toepassing zijn, omdat deze net zoals het Weens
Koopverdrag een rechtsorde kan binnendringen op grond van de verwijzingsregels.
Belgisch internationaal privaatrecht onderwerpt de verjaring aan het recht dat de vordering
in materieel opzicht beheerst. Zodoende bepaalt de lex contractus, het recht dat op de
overeenkomst van toepassing is, ook het verjaringsregime van de contractuele vorderingen
uit die overeenkomst.1707 De kans dat de rechter langs die weg in authenticiteitsgeschillen
de Verjaringsconventie dient toe te passen is beperkt, aangezien ze begin 2008 slechts
door negentien landen werd geratificeerd. Wat betreft de kunsthandelsnaties is de
Verjaringsconventie uitsluitend in de VS van kracht.1708 Indien de rechter toch de
conventie zou moeten toepassen, dan heeft dat tot gevolg dat de koper zijn
rechtsvordering tegen de verkoper moet instellen binnen een termijn van vier jaar te
rekenen van zodra de vordering opeisbaar werd.1709
1705
1706

1707

1708

1709

J. HERBOTS, "Het verjaarde recht van de misnoegde koper, in transnationaal en binnenlands perspectief", l.c., 429.
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, gesloten te New York op 14 juni 1974, gewijzigd
door het Protocol van Wenen van 11 april 1980.
Art. 10, §1(d) Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, gesloten te
Rome op 19 juni 1980, PB. L. 9 oktober 1980, afl. 266.
Het gaat om Argentinië, Wit-Rusland, Cuba, Tsjechië, Egypte, Guinee, Hongarije, Liberia, Mexico, Moldavië, Paraguay,
Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Oeganda, VS, Uruguay, Zambia. Voor een doorlopend geüpdate lijst, zie:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_status.html.
Art. 8, 9 en 10 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods. Zie: J. HERBOTS, "Het verjaarde
recht van de misnoegde koper, in transnationaal en binnenlands perspectief", l.c., 432.
Meer uitvoerig over de verdragsregeling, zie: K. BOELE-WOELKI, "De verjaring van vorderingen uit internationale
koopovereenkomsten", in F. GROSHEIDE en K. BOELE-WOELKI (eds.), Europees Privaatrecht: opstellen over
internationale transacties en intellectuele eigendom, Lelystad, Koninklijke Vermande, 1996, (99) 99-146.
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Veelal zal de rechter evenwel de verjaring van de vordering dienen te beoordelen op grond
van de lex contractus, zodat er grote verschillen kunnen bestaan tussen de verscheidene
staten. Zo zal de vordering op grond van Engels recht na zes jaar verjaren, na vier jaar
volgens de Amerikaanse UCC. In België en Frankrijk zou de koper dan wellicht1710
terugvallen op de korte termijn van artikel 1648 B.W., wat echter onverzoenbaar is met de
klacht- en onderzoeksplicht in het CISG. Artikel 39, lid 2 CISG voorziet immers een
tweejarige vervaltermijn.1711 Wanneer verborgen gebreken na het aflopen van de korte
termijn van 1648 B.W. worden ontdekt, kan dit ertoe leiden dat de verjaringstermijn reeds
is verstreken. Hoewel artikel 39, lid 2 CISG voor de kennisgeving van het gebrek aan
conformiteit voorziet in een absolute vervaltermijn van twee jaar na de levering, betekent
dit dat een koper die zijn onderzoeks- en klachtplicht onder het CISG strikt naleeft, nog
steeds geconfronteerd kan worden met een verjaring van zijn vordering onder het
toepasselijk nationaal recht.1712 Om dergelijke problemen te vermijden verdient het
aanbeveling in het Belgisch recht een verjaringsregeling op te nemen die aansluit op het
uniform kooprecht uit het CISG. De ratificatie van de Verjaringsconventie door België,
maar evenzeer door de andere partijen bij het Weens Koopverdrag, zou enkele anomalieën
wegwerken. In afwachting daarvan doen de partijen er goed aan het zekere voor het
onzekere te nemen door in de koopovereenkomst het toepasselijk verjaringsrecht aan te
duiden, al lijkt het eerder utopisch dat de partijen bij de contractsluiting door middel van
een
expliciet
rechtskeuzebeding
al
anticiperen
op
eventuele
latere
verjaringsaanspraken.1713

§ II. VERJARING VAN DE KWALITEITSAANSPRAKEN NAAR FRANS RECHT
271. Gemeenrechtelijke dertigjarige verjaringstermijn voor de vordering op grond
van de leveringsplicht – Anders dan in België het geval is, hanteert Frankrijk nog steeds het
verloop van dertig jaar als gemeenrechtelijke verjaringstermijn en dit zowel voor persoonlijke
als zakelijke vorderingen. Zo bepaalt artikel 2262 Code civil nog steeds:
“Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui
allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception
déduite de la mauvaise foi.”

1710

1711
1712
1713

De vraag is immers of men bij de toepassing van het overkoepelend begrip van het Weens Koopverdrag telkens op grond
van het feitelijk dossier een onderscheid moet maken al naargelang men te doen heeft met een niet-nakoming van de
leveringsplicht (waarvoor de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 10 jaar geldt) of met de vordering op grond van een
verborgen gebrek. Meer daarover, zie: J. HERBOTS, "Het verjaarde recht van de misnoegde koper, in transnationaal en
binnenlands perspectief", l.c., 438.
Artikel 6 CISG laat natuurlijk toe die termijn contractueel te moduleren. (supra, nr. 229).
J. HERBOTS, "Het verjaarde recht van de misnoegde koper, in transnationaal en binnenlands perspectief", l.c., 437.
Artikel 3 van het Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst staat de
partijen toe het toepasselijke recht aan te wijzen voor heel de overeenkomst, maar evenzeer voor slechts een onderdeel (in
casu de verjaringsregeling) daarvan. (Art. 3, 1 van het Verdrag van Rome stelt immers: “Een overeenkomst wordt beheerst
door het recht dat partijen hebben gekozen. De rechtskeuze moet uitdrukkelijk zijn gedaan of voldoende duidelijk blijken
uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Bij hun keuze kunnen partijen het
toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar geheel of voor slechts een onderdeel daarvan.”)
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Bijgevolg verjaart de vordering van de koper op grond van de leveringsplicht in Frankrijk na
dertig jaar.1714 Aangezien de verjaringstermijn logischerwijze niet begint te lopen vanaf de
dag van het ontstaan van de verbintenis, maar van het moment waarop die opeisbaar
wordt1715, betekent dit dat de dag van de levering voor de vordering op grond van de
leveringsplicht het beginpunt vormt voor de dertigjarige termijn.1716
Hoewel menig auteur van oordeel is dat een dergelijk lange termijn excessief is1717, vormt het
authenticiteitscontentieux naar onze mening precies een van de zeldzame tegenvoorbeelden
die toelaat het nut ervan te illustreren. Dit is zeker het geval ten aanzien van leken, die het
werk veel minder snel laten circuleren en de authenticiteitsvraag dan ook minder vaak stellen.
272. Tussen handelaars tienjarige termijn – Tussen handelaars wordt de nood aan
dergelijke lange verjaringstermijn minder sterk ervaren. Dat heeft ertoe geleid dat de
gemeenrechtelijke termijn voor handelsvorderingen in Frankrijk conform artikel L.110-4
C.com. slechts tien jaar bedraagt.1718 Bijgevolg verjaart de vordering bij inauthenticiteit op
grond van de leveringsplicht van een professionele koper tegen een handelaar na verloop van
tien jaar1719, zodat er een onderscheid bestaat al naargelang de partijen beide handelaar zijn.
273. Verborgen gebreken: de tweejarige termijn van artikel 1648 Code civil –
Traditioneel stond de vrijwaringsvordering voor de Franse koper op grond van artikel 1648
Code civil slechts gedurende een korte termijn open, precies zoals dat overigens nog steeds
voor zijn Belgische lotgenoot geldt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de vordering op
die grondslag niet alleen om conceptuele, maar ook om temporele redenen vaak tevergeefs
werd bevonden.1720 Onder impuls van de Richtlijn Consumentenkoop achtte de Franse
1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 1391; F. DURET-ROBERT, Droit du marché
de l'art, 2004, o.c., 336; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 366-367; C.
OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 35.
F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 1402-1403; Y.-M. SERINET, Les régimes
comparés des santions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, o.c., 159.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 336.
Contra: C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 35 (OLSBURGH
meent de datum van de totstandkoming van de verkoop als beginpunt van de termijn te moeten aanduiden.)
LEQUETTE-DE KERVENOÄEL spreekt zich niet uit hierover en wijst louter op het bestaan van beide standpunten (S.
LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 367).
F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 1391; Y.-M. SERINET, Les régimes
comparés des santions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, o.c., 152.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26 juni 2007, D. 2007, 2788, noot F. BAILLET BOUIN. Hoewel het Hof oordeelde dat art. L
110-4 C.com. in het geschil over de openbare verkoop van een vermeende René Magritte (1898-1967) niet van toepassing
was, bevestigt het arrest niettemin dat de verkorte termijn van art. L 110-4 in het authenticiteitscontentieux perfect van
toepassing kan zijn.
F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 1393; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL,
L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 366.
“[Qu]’à supposer même que le défaut d’authenticité put être assimilé à un vice caché, la demande serait tardive et, comme
telle, non recevable, alors qu’elle a été introduite plus de six années après l’achat, et alors que l’acheteur a connu
l’existence de ce vice dans un temps très rapproché de l’achat puisqu’il déclare n’avoir pu le mettre en vente pour ce
motif.” (Trib. com. Seine, 30 augustus 1923, Ann. prop. ind. 1929, 24, nr. 71).
In een geschil naar aanleiding van de verkoop van een paar Louis XV girandoles wijst de rechter de vrijwarings voor
verborgen gebreken af door te overwegen: “[…] les circonstances peuvent faire varier la durée du temps utile à l’acheteur
pour former sa demande , […] le juge chargé de l’apprécier doit toujours imposer au délai des limites restreintes. […] un
long délai paraît surtout inutile lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, d’objets achetés en considération de leurs formes et
du travail de leurs ciselures, qualités purement extérieures, le défaut d’authenticité artistique, s’il existe, pouvant alors
être vérifié dans un espace de quelques semaines aussi bien qu’après un long temps écoulé.” (Trib. civ. Seine, 23 maart
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overheid het echter aangewezen de termijn te wijzigen. Ordonnantie 2005-136 schreef in het
herziene artikel 1648 Code civil een vaste termijn van twee jaar in die de
koopovereenkomsten voor de toekomst zou beheersen.1721 Voortaan luidt de bepaling als
volgt:
“L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice. […]”

Voor de herziening van 2005 nam de toonaangevende Franse doctrine al aan dat de
toenmalige korte termijn slechts begon te lopen vanaf de ontdekking van het gebrek.1722 Deze
gedachte kreeg wettelijke verankering in de actuele tekst van artikel 1648 Code civil zodat die
discussie tot een eindpunt is gekomen. Hoewel de conceptuele invulling die het Franse recht
tegenwoordig geeft aan de gebreksnotie naar onze mening niet aangepast is aan de
authenticiteitsproblematiek, biedt de vrijwaringsvordering voor verborgen gebreken wel het
voordeel op basis van een vlottende verjaringstermijn te opereren. Hierin staat dit
verhaalsmiddel echter niet alleen. Ook de annulatievorderingen op grond van wilsgebreken
kunnen diezelfde troef uitspelen.
274. Begin van de termijn bij vorderingen op grond van wilsgebreken: artikel 1304
Code civil – Gelet op het nagenoeg perfecte parallellisme tussen de Franse en de Belgische
verjaringsregeling voor vorderingen op grond van wilsgebreken, behoeft de Franse situatie
maar weinig extra duiding meer, aangezien we zo-even de Belgische regeling al toelichtten.
Op grond van artikel 1304 Code civil begint de verjaringstermijn voor de vorderingen op
grond van dwaling en bedrog ook pas te lopen vanaf de ontdekking daarvan.1723 Het enige
verschil met de Belgische variant van artikel 1304 B.W. ligt in de termijn, vermits die in
Frankrijk slechts vijf jaar bedraagt en in België tien.
275. Controverse: effectieve ontdekking of redelijkerwijs veronderstelde ontdekking?
Aangezien de vlottende verjaringstermijn telkens begint te lopen vanaf de ontdekking van de
dwaling, rest ons de vraag of het moment van effectief inzicht maatgevend is, dan wel het
moment waarop de zorgvuldige koper zijn dwaling had moeten inzien. GHESTIN stelt in dat
verband voor het verschoonbaarheidsvereiste van de dwaling ook in aanmerking te nemen bij
de bepaling van het beginpunt van de verjaring. “Il ne suffit pas que l’acheteur ait ignoré le

1721

1722

1723

1888, S. 1890, II, 133). In hover beroep vernietigt het Hof van Parijs de koopovereenkomst wel, zij het op grond van
dwaling (CA Parijs, 9 maart 1890, S. 1890, II, 133).
Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au
consommateur, JORF 18 februari 2005, 2778. Zie daarover: M. BRUSCHI, "La réforme de l'article 1648, alinéa 1 du Code
civil opérée par l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le
vendeur au consommateur", l.c., 710.
J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 11350; P. MALAURIE, L. AYNÈS, en P.-Y. GAUTIER, Contrats
spéciaux, Parijs, Editions Cujas, 2001, 400; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 232.
Art. 1304 C.C.: “Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre
temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a
cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. […]”
Zie daarover: F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 413; F. DURET-ROBERT,
Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 246; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 363
en 367; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 32.
De meest recente bevestiging daarvan in de hogere rechtspraak met betrekking tot de authenticiteitsproblematiek vinden
we in: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26 juni 2007, D. 2007, 2788, noot F. BAILLET BOUIN.
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vice, il faut encore qu’il l’ait ignoré légitimement.”1724 Toch ligt de praktijk een stuk
moeilijker. Het is immers niet evident de beoordeling te maken welke informatie voor de
errans redelijkerwijze toegankelijk was. Bovendien mag men er ons inziens vanuit gaan dat
een partij die inziet dat ze zich vergiste, dat echt wel graag verneemt, zodat ze nog kan
proberen iets te ondernemen. Vanuit die gedachte mag men dan ook niet te streng zijn ten
aanzien van de errans. In beginsel lijkt zijn stilzitten ons immers niet op nonchalance te
wijzen, maar impliceert deze houding veeleer dat hij zich werkelijk niet bewust was van zijn
vergissing. Het feit dat bepaalde vakliteratuur al eerder zorgwekkende signalen gaf die de
errans evenwel niet wist op te vangen, mag hem volgens ons niet ten kwade worden
gerekend.1725 Zodoende lijkt de grote tolerantie van de rechter ten aanzien van de errans ons
de juiste houding.1726 Het Franse Hof van Cassatie bleek dezelfde mening te zijn toegedaan
naar aanleiding van een geschil over de verkoop van een werk van Paul Cézanne (1839-1906).
“[A]ttendu que le délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été
découverte en non simplement soupçonnée; que les juges du second degré ont souverainement énoncé
que, si les doutes conçus par [l’acheteur] peu après l’achat du tableau s’étaient ensuite apaisés pour
reprendre et s’aggraver en 1964 après une expertise de la toile, ce n’est qu’en 1967, après une nouvelle
expertis, que [l’acheteur] avait été “persuadé … de l’erreur qu’il invoque”, ce qui exclut qu’il l’a été
antérieurement.”1727

Sindsdien lijkt de zienswijze van het Hof van Cassatie alom aanvaard, zodat ze in de latere
rechtspraak herhaaldelijk bevestiging vond. Doorgaans ging die er immers vanuit dat de
termijn pas begon te lopen op het moment de expert zijn verslag neerlegde.1728
276. Nood aan een absolute termijn de lege ferenda? – In plaats van de termijn te
beperken door de introductie van een zorgvuldigheidsidee lijkt het ons veel zinniger om de
vraag te stellen of het systeem niet gebaat zou zijn met een absolute begrenzing van de
1724
1725

1726

1727
1728

J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 342.
“L’appelante, qui n’est pas une spécialiste du marchée a pu ne pas être allertée, relativement aux termes (de l’attestation),
par le montant des enchères, lequel, au demeurant, était très inférieur à celui qui aurait résulté de la vente d’un tableau
présenté comme étant authentique, et qu’elle a pu, par ailleurs, méconnaïtre l’exposition organisé […] en 1989, la preuve
n’étant pas rapportée qu’elle en avait été informée, et celle-ci ayant été relatée dans des revues spécialisées italiennes ou
anglaises dont, en tant que profane, elle pouvait ne pas être un lectrice, ainsi que dans le Figaro dont rien ne permet
d’affirmer qu’elle procédait à la lecture assidue.” (CA Parijs, 1e ch., sect. B, 28 juni 2001, Juris-Data nr. 2001-181698. De
cassatievoorziening tegen dit arrest werd afgewezen. (Cass. Fr. 1e civ., 17 september 2003, Juris-Data nr. 2003-020165,
RTD civ. 2005, 123, noot J. MESTRE en B. FAGES).
“Le caractère inexcusable de l’erreur qu’a pu commettre le demandeur est sans incidence sur le point de départ de
l’accion en nullité qui ne court que du jour où l’erreur a été découverte.” (CA Parijs, 1e ch., sect. B, 15 november 1990,
Juris-Data nr. 1990-025479).
In een geschil naar aanleiding van de verkoop van een vermeend schilderij van Paul Gauguin (1848-1903) wees de rechter
het argument van de verkoper van de hand waar die stelde dat de vordering van de errans verjaard was, vermits die eerder
had moeten inzien dat hij zich vergiste. Zo overwoog de rechter: “[Il] n’est pas démontré par les pièces du dossier que que
l’acheteur […] ait eu connaissance du vice prétendu du tableau qui lui a été vendu, avant le 21 novembre 1974, date de la
lettre de l’expert Dubourg émettant des doutes sur l’authenticité du tableau.” (TGI Parijs, 1e ch., 3 december 1976, Gaz.
Pal. 1977, I, 162 – Bevestigd door CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 juni 1981, Gaz. Pal. 1981, II, 232).
TGI Parijs, 1e ch., 25 maart 1988, Journ. des C.-P. 1989, 120, noot G. GAULTIER (Dit geschil betrof de verkoop van een
buste van de hand van de grote Franse beeldhouwer Antoine Coysevox (1640-1720). De rechtbank weigert hier evenwel
om verjaringsredenen de koopovereenkomst te vernietigen.).
Cass. Fr. 1e civ., 31 mei 1972, Bull. civ. 124, nr. 142.
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 13 mei 1998, Juris-Data nr. 1998-044378.
Dat geldt overigens ook voor de vordering voor verborgen gebreken. Zie in dat verband onder meer: Cass. Fr. com., 12
januari 1982, Bull. civ., IV, 8, nr. 12; Cass. Fr. 1e civ., 3 mei 1984, Bull. civ., I, 126, nr. 148. Deze zaken hebben evenwel
geen betrekking op de kunsthandel.
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verjaring. Net als menig Frans auteur zijn wij van mening dat het niet aangewezen is een
overeenkomst te lang na haar ontstaan alsnog te vernietigen, wat door de vlottende
verjaringstermijn van artikel 1304 perfect mogelijk is. We brengen de Fragonard-zaak in
herinnering waarin de nazaten van de eerste verkoper, die het werk in 1933 aan de erflater van
de tweede verkoper verhandelde, in een opportunistische bui ook die eerste overeenkomst
ongeveer vijftig jaar na datum trachtten te laten vernietigen. Hoewel de eiser daar niet in
slaagde, wees het hof de vordering toch niet onmiddellijk als verjaard af.1729 Dat valt te
betreuren. Daarom pleiten wij er met menig gezaghebbend auteur voor de verjaring te
begrenzen door een absolute termijn. Deze moet wel ruim genoeg zijn, rekening houdend met
de vaststelling dat menig authenticiteitsprobleem pas enkele decennia na de verkoop aan het
licht komt. Het voorstel om de lange termijn van dertig jaar hiervoor te hanteren lijkt ons
verdedigbaar, zowel voor Frankrijk als voor de Belgische situatie.1730 Desondanks lijkt het
Franse Hof van Cassatie daar niet meteen toe geneigd, aangezien het op 24 januari 2006 nog
overwoog:
“La prescription extinctive trentenaire de l’article 2262 du code civil n’est pas applicable à l’action en
nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, sauf à priver d’effectivité l’exercice de
l’action prévue par ce texte.”1731

Het Hof wekt de indruk dat hetzelfde nog steeds geldt voor de dwalingsvordering, zodat men
tegenwoordig jammer genoeg lijkt te moeten besluiten dat een verkoop van een kunstwerk op
grond van dwaling ad vitam aeternam vernietigbaar is.1732

§ III. VERJARING VAN DE KWALITEITSAANSPRAKEN NAAR ENGELS RECHT
277. Breach of contract en verjaring – De gemeenrechtelijke verjaringstermijn bedraagt
in Engeland zes jaar.1733 Sectie 5 van de Limitation Act 1980 (LA 1980) legt die termijn vast
voor vorderingen in contract.1734 Sectie 2 LA 1980 doet datzelfde voor de vorderingen in tort,
terwijl sectie 9 LA 1980 de vorderingen in statute betreft. Als contractuele claim verjaart de
vordering voor breach of contract/term/condition in Engeland zodoende na het verloop van 6
jaar sinds het moment van contractbreuk. De koper van een inauthentiek werk beschikt met
1729
1730

1731
1732
1733
1734

CA Parijs, 12 juni 1985 en Cass. Fr. 1e civ., 24 maart 1987, D. 1987, 489.
Pleiten daar onder meer voor: J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c.,
289-290; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 337; C. LARROUMET, Les
obligations, le contrat, o.c., 577; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection
en droit français, 1997, o.c., 151; Y. GAILLARD, Le marché de l'art français aux enchères, 2000, o.c., 159; V.
THARREAU, L'authenticité des oeuvres d'art de l'Antiquité, o.c., deel III, 6; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART
AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 32; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 246247; C. SARCIA-ROCHE, "Code de Commerce, art. L. 321-1 a L. 321-38 - Commentaires de Cathérine Sarcia-Roche ", in
F. DURET-ROBERT (ed.), Droit du marché de l'art, Parijs, Dalloz, 2004, (491) 497; F. BAILLET BOUIN, noot onder
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26 juni 2007, D. 2007, (2789), 2791.
Cass. Fr. 1e civ., 24 januari 2006, Bull. civ. I, nr. 28, RTD civ. 2006, 320, noot J. MESTRE en B. FAGES.
F. BAILLET BOUIN, noot onder CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26 juni 2007, D. 2007, (2789), 2791.
A. MCGEE, "England", l.c., 136.
Limitation Act 1980, s. 5: “An action founded on simple contract shall not be brought after the expiration of six years from
the date on which the cause of action accrued.”

383

andere woorden over een periode van zes jaar vanaf de levering om het kunstwerk als
inauthentiek te ontmaskeren en zijn aansprakelijkheidsvordering in te stellen.1735
278. Mistake en verjaring – Hoewel dit proefschrift in het kader van de conceptuele
analyse verduidelijkte dat de vordering voor mistake slechts zelden soelaas kan bieden bij
inauthenticiteit, wijden we hier niettemin enkele woorden aan de verjaringsregels voor
dergelijke claims. Sectie 5 van de Limitation Act bepaalt dat in principe elke contractuele
vordering verjaart na het verloop van zes jaar sinds het ontstaan van de vordering.1736 Sectie
32(1), c) van dezelfde Limitation Act voorziet echter in een opschorting van de zesjarige
termijn voor het verhaal op grond van fraud, concealment en mistake.1737 Parallel met de
discovery-regel van de Frans-Belgische wilsgebreken begint de verjaringstermijn voor
mistake en fraud ook pas te lopen nadat de vergissing aan het licht kwam of de eiser deze
redelijkerwijze had moeten ontdekken.1738 Wat in deze redelijk is, hangt af van de
omstandigheden. De bewijslast hiervan rust op de eiser. Precies zoals voor Frankrijk en
België gold, zijn wij van mening dat het niet de bedoeling kan zijn op dat vlak grote
gestrengheid aan de dag te leggen en te hoge verwachtingen te koesteren ten aanzien van de
gedupeerde koper. Niettemin merkt REDMOND-COOPER op dat een verjaring tegen een
professional sneller kan beginnen lopen dan tegen een onervaren leek.1739
Het belang van de verlenging van de verjaringstermijn zoals voorzien in art. 32 (1), c) LA
1980 mocht duidelijk blijken in Peco Arts Inc. v. Hazlitt Gallery Ltd.1740
In november 1970 kocht Mrs. Curran ten behoeve van Peco Arts Inc. een fraaie krijttekening. Naar
verluidt betrof het een originele voorstudie van de hand van Jean Auguste Dominique Ingres (17801867) voor één van zijn beroemdste werken: Le Bain Turc. De koopovereenkomst bestempelde het werk
expliciet als an original drawing in black chalk by J A D Ingres signed and inscribed lower left: ‘J.
Ingres à Monsieur Theop. Gauthier 1861’. ‘Etudes pour le Bain Turc’ bracht de Hazlitt Gallery $
18.000 op. Op dat ogenblik leed het voor beide partijen geen twijfel dat de grote Franse neoclassicist
met de tekening de basis legde voor wat later een van zijn meesterwerken zou worden. Mrs. Curran liet
het werk verzekeren. Hiervoor werd de tekening op haar authenticiteit onderzocht, zonder evenwel de
waarheid aan het licht te brengen. Hetzelfde herhaalde zich in 1976 toen experts het werk om
verzekeringsredenen herevalueerden. De revaluatie van juni 1981 ontmaskerde het werk als reproductie,
zodat het nagenoeg waardeloos bleek.
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R. REDMOND-COOPER, "Time Limits in Art and Antiquity Claims", A.A.& L. 1999, (323) 324 et seq.; C. OLSBURGH
en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 50; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D.
BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 440.
Limitation Act 1980, s. 5: “An action founded on simple contract shall not be brought after the expiration of six years from
the date on which the cause of action accrued.”
A. MCGEE, "England", l.c., 136.
Limitation Act 1980, s. 32 (1) c): “Where in the case of any action for which a period of limitation is prescribed by this
Act. […] the action is for relief from the consequences of a mistake […] the period of limitation shall not begin to run until
the plaintiff has discovered the fraud, concealment or mistake (as the case may be) or could with reasonable diligence
have discovered it.” Vóór de Limitation Act 1980 lag deze discovery-regel vervat in § 26 (1) and (5) van de Limitation Act
1939.
R. REDMOND-COOPER, "Time Limits in Art and Antiquity Claims", l.c., 329.
Peco Arts Inc. v. Hazlitt Gallery Ltd. [1983] 1 WLR 1315.
Over deze zaak, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 425-439; R.
CREWDSON, "Some aspects of the Law as it affects dealers in England", l.c., 57-58; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF
ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 46; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 293.
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Peco Arts stelde in april 1982 een vordering in tegen de Hazlitt Gallery op grond van common
mistake. Deze beriep zich echter op de verjaring, gelet op de standaardtermijn van zes jaar
waarover de eiser op grond van § 2 en 5 van de Limitation Act 1980 beschikt. Peco Arts van
zijn kant wees op het opschortend effect van de discovery-rule van § 32(1) c) LA 1980, zodat
de verjaring slechts begon te lopen vanaf het moment dat de vergissing aan het licht kwam,
althans voor zover redelijke zorgvuldigheid de koper niet toeliet de inauthenticiteit eerder te
ontdekken. De rechtbank verduidelijkte wat onder de ‘reasonable diligence’ mocht worden
begrepen, aangezien de Hazlitt Gallery onder meer aanvoerde dat de koper het werk zelf door
een onafhankelijke expert had moeten laten authentificeren. In dat verband betoogde JUDGE
WEBSTER:
“In the context to which I have to apply them, in my judgment, I conclude that reasonable diligence
means not the doing of everything possible, not necessarily the using of any means at the plaintiff ‘s
disposal, not even necessarily the doing of anything at all, but that it means the doing of that which an
ordinarily prudent buyer and possessor of a valuable work of art would do having regard to all the
circumstances, including the circumstances of the purchase. […] In the light of that evidence I conclude
that a prudent purchaser in the position of Mrs Curran would not normally obtain independent
authentification in the circumstances of a sale of this kind.”1741

Bijgevolg oordeelde de rechter dat de mistake-claim niet verjaard was. In zekere zin valt het
te betreuren dat in deze zaak geen hoger beroep werd aangetekend. De uitspraak verhoudt
zich immers op gespannen voet met Leaf v. International Galleries dat in een vergelijkbaar
geval weigerde in de vordering voor mistake een bescherming tegen inauthenticiteit te zien.
Volledigheidshalve lijkt het ons – gelet op de rechtspraak tussen 1950 en 2003 – niet zinloos
toe te voegen dat de uitzondering voorzien in sectie 32 van de Limitation Act 1980 zich
beperkt tot de common mistake-claims. Wanneer de eiser alleen de vernietiging van het
contract op grond van mistake in equity vorderde, voorziet de Limitation Act niet in een
termijn, maar zal de doctrine van laches (verwijtbare nalatigheid) zich laten gevoelen. Deze
houdt voor dat, in tegenstelling tot wat geldt voor de vaste termijnen van de Limitation Act,
het loutere verloop van tijd niet volstaat om een equitable claim te laten verjaren. Men moet
immers telkens bijkomend nagaan of dat niet ingaat tegen billijkheidsprincipes. Zodoende is
niet alleen de verstreken termijn van belang, maar evenzeer de aard van de handelingen die
door de eiser in de tussentijd werden gesteld.1742 Nu de Court of Appeal in Great Peace de
leer van Solle v. Butcher heeft verworpen, heeft de doctrine van laches voor de toepassing van
de mistake natuurlijk spectaculair aan belang ingeboet.
279. Misrepresentation en verjaring – Diezelfde tendens geldt niet voor de vordering voor
rescission wat het primaire rechtsherstel is bij misrepesentation. Het doel ervan is het herstel
van de status quo ante. Bijgevolg dient de rechter de partijen terug te plaatsen in hun
oorspronkelijke positie.1743 Restitutio in integrum betreft beide partijen, aangezien het
veronderstelt wat L. J. BOWEN in Newbigging v. Adam ooit omschreef als: “a giving back and
1741
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Peco Arts Inc. v. Hazlitt Gallery Ltd. [1983] 1 WLR 1315.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 659-660. Belangrijk voor de doctrine of laches was de zaak Lindsay
Petroleum Co. v. Hurd (1874) L.R. 5 P.C. 221, p. 239: “But in every case, if an argument against relief, which otherwise
would be just, is founded upon mere delay, that delay of course not amounting to a bar by any statute of limitations, the
validity of that defence must be tried upon principles substantially equitable. Two circumstances, always important in such
cases, are, the length of the delay and the nature of the acts done during the interval.”
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 486.
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a taking back on both sides”.1744 Hieraan merkt men duidelijk dat rescission in hoofdzaak een
equitable remedy is.1745
Als equitable remedy is de vordering voor rescission op grond van misrepresentation aan de
doctrine van laches onderworpen. De basisgedachte daarbij is dat wie in het rechtsverkeer
zorgvuldig wil handelen, voldoende kort op de bal dient te spelen. Op basis van deze
achterliggende gedachte gaan rechtspraak en doctrine er eensgezind vanuit dat een partij geen
aanspraak meer kan maken op rescission wanneer ze na de ontdekking van de ware toedracht
te lang draalde deze vordering in te stellen.1746 Waar het verloop van tijd in geval van
fraudulent en negligent misrepresentation louter beschouwd wordt als een aanwijzing om tot
aanvaarding te besluiten, gaat de rechtspraak er bij innocent misrepresentations zelfs vanuit
dat het verloop van een zekere tijd op zich al volstaat om tot het verlies van de vordering te
besluiten. In het eerste geval begint de termijn overigens slechts te lopen wanneer de ware
toedracht aan het licht kwam of redelijkerwijze had moeten komen, terwijl deze in het geval
van innocent misrepresentation al van het moment van het sluiten van het contract liep.1747
Hiervan vormt de Leaf v. International Galleries een goede illustratie. Zo overwoog JUDGE
DENNING:
“In this case the buyer took the picture into his house and, apparently, hung it there, and five years
passed before he intimated any rejection at all. That, I need hardly say, is much more than a reasonable
time. It is far too late for him at the end of five years to reject this picture for breach of any condition.
His remedy after that length of time is for damages only, a claim which he has not brought before the
court.
Is it to be said that the buyer is in any better position by relying on the representation, not as a
condition, but as an innocent misrepresentation? […] Although rescission may in some cases be a
proper remedy, it is to be remembered that an innocent misrepresentation is much less potent than a
breach of condition; and a claim to rescission for innocent misrepresentation must at any rate be
barred when a right to reject for breach of condition is barred. A condition is a term of the contract of a
most material character, and if a claim to reject on that account is barred, it seems to me a fortiori that
a claim to rescission on the ground of innocent misrepresentation is also barred.”1748

Judge JENKINS stelde het nog scherper:
“What in fact happened was that he took delivery of the picture, kept it for some five years, and took no
steps to obtain any further evidence as to its authorship; and that, finally, when he was minded to sell
the picture at the end of a matter of five years, the untruth of the representation was brought to light. In
those circumstances, it seems to me to be quite out of the question that a court of equity should grant
relief by way of rescission. It is perfectly true that the county court judge held that there had been no
laches, and, of course, it may be said that the plaintiff had no occasion to obtain any further evidence as
to the authorship of the picture until he wanted to sell; but in my judgment contracts such as this cannot
be kept open and subject to the possibility of rescission indefinitely. Assuming that completion is not
fatal to his claim, I think that, at all events, it behoves the purchaser either to verify or, as the case may
be, to disprove the representation within a reasonable time, or else stand or fall by it. If he is allowed to
wait five, ten, or twenty years and then reopen the bargain, there can be no finality at all. I, for my part,
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do not think that equity will intervene in such a case, mole especially as in the present case it cannot be
said that, apart from rescission, the plaintiff would have been without remedy.”1749

Bij een verkoop van roerend goed zal de koper zijn recht op rescission met andere woorden
verliezen, wanneer de termijn die verliep sinds de innocent misrepresentation naar het oordeel
van de rechter onredelijk lang werd. Datzelfde lijkt ook op te gaan voor de negligent
misrepresentation van een onzorgvuldig handelende verkoper.1750 Wanneer de verkoper
daarentegen bedrieglijk handelde, acht men het meer verkieslijk hém te laten boeten, dan de
koper voor zijn inertie te bestraffen.
Bij misrepresentation vormt rescission niet het enige rechtsherstel waarop de gedupeerde
koper als misrepresentee aanspraak kan maken. Soms kan hij er immers voor kiezen een
schadeclaim in te stellen, in plaats van de vernietiging van de koopovereenkomst te vorderen.
Dergelijke schadeclaims kunnen zowel in het common law als in de Misrepresentation Act
(statute) hun grondslag hebben.1751 Vanzelfsprekend zijn ook dergelijke schadeclaims
gebonden aan een bepaalde verjaringstermijn, die de Limitation Act 1980 op zes jaar heeft
bepaald, tenzij de discoverability tests van sectie 14A en 14B toepassing vinden.1752

§ IV. VERJARING VAN DE KWALITEITSAANSPRAKEN NAAR NEW YORKS
RECHT
280. Breach of contract: in principe vierjarige verjaringstermijn – De Uniform
Commercial Code werkt in § 2-725 een verjaringsregeling uit voor alle vorderingen in het
kader van het koopcontract op grond van breach of contract. In beginsel dient de koper zijn
warranty-actie binnen de een termijn van vier jaar in te stellen, al kunnen de partijen in het
contract overeenkomen die termijn te verkorten. Dergelijke verkorting is echter niet
toegestaan in contracten gesloten met een consument. Bovendien kunnen de partijen in geen
geval een termijn overeenkomen die minder bedraagt dan één jaar.1753
281. Vast vertrekpunt voor vierjarige termijn: de contractbreuk – Anders dan wat
geldt voor de Frans-Belgische vordering op grond van dwaling of de Engelse vordering voor
mistake is de vierjarige termijn uit de UCC geen vlottende termijn en als zodanig niet
afhankelijk van een discovery-rule, waardoor het startpunt van de verjaring zou samenvallen
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§ 2-725, (1) UCC: “Except as otherwise provided in this section, an action for breach of any contract for sale must be
commenced within the later of four years after the right of action has accrued under subsection (2) or (3) or one year after
the breach was or should have been discovered, but no longer than five years after the right of action accrued. By the
original agreement the parties may reduce the period of limitation to not less than one year but may not extend it.
However, in a consumer contract, the period of limitation may not be reduced.”
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 440; K. SIEHR, "International Art Trade and
the Law", l.c., 32-33.
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met het ogenblik waarop de inauthenticiteit aan het licht komt. Het beginpunt van de
vierjarige termijn is het ogenblik van contractbreuk, zelfs al is de schadelijder zich op dat
moment daarvan nog niet bewust.1754 Behoudens andersluidende wettelijke bepaling belet de
onwetendheid van de koper op grond van de Uniform Commercial Code niet dat de
verjaringsklok tegen hem tikt.1755 Specifiek voor de vorderingen voor breach of
express/implied warranty op grond van de §§ 2-313(2), 2-314, of 2-315 UCC bepaalt § 2-725,
(3), (a) UCC dat de verjaring begint te lopen op het ogenblik van de levering1756 van het
verkochte kunstvoorwerp.1757 We brengen ter illustratie de zaak Firestone & Parsons, Inc. v.
Union League of Philadelphia in herinnering. Toen de gereputeerde dealer Firestone &
Parson rechtsherstel vorderde van de Union League, riep de verkoper de verjaring ter zijner
verdediging in. JUDGE FULLAM van de Pennsylvania Eastern District Court oordeelde de
vordering op grond van § 2-725 UCC (in Pennsylvania: 13 Pa. C.S.A. § 2725) inderdaad
verjaard:
“Under the Uniform Commercial Code, the analysis proceeds as follows: Defendant agreed to sell, and
plaintiffs agreed to buy, a painting by Bierstadt. What was delivered, however, did not conform to the
contract because it was not a Bierstadt painting. Under 13 Pa. C.S.A. § 2725(b), plaintiffs' cause of
action accrued "when the breach occurr[ed], regardless of [plaintiffs'] lack of knowledge of the
breach" and the breach of warranty occurred "when tender of delivery [was] made." Plaintiffs argue
for application of a "discovery" rule -- i.e., a holding that plaintiffs' claims did not accrue until they
discovered the error, or reasonably should have discovered it. For several reasons, I reject that
argument. In the first place, the Uniform Commercial Code language quoted above expressly rules out
that contention. Pennsylvania courts do not extend the "discovery rule" exception to commercial
transactions. […] Moreover, and perhaps more to the point, the fact that Harrison's article did not
appear until February 1986 does not readily translate into the conclusion that plain-tiffs could not
reasonably have learned of the alleged error in attribution long before that date.”1758

Op het principe dat de verjaring loopt vanaf het ogenblik van de levering bestaat echter een
uitzondering die vervat ligt in § 2-725, (2), (c) UCC. Wanneer de contractuele clausule
expliciet betrekking heeft op toekomstige prestaties, en de juistheid daarvan niet eerder kan
blijken, dan begint de termijn pas te lopen vanaf het moment dat de contractbreuk naar
aanleiding van die toekomstige prestatie aan het licht kwam, of redelijkerwijze had moeten
komen.1759 In de hoop zich langs die weg te kunnen beroepen op een vlottende
verjaringstermijn, argumenteerden de gedupeerde kopers van inauthentieke kunstwerken
herhaaldelijk dat authenticiteit (of althans het blijvend karakter daarvan) een “future
performance” uitmaakte. Tevergeefs zo mocht blijken in Dorothy Ann Wilson v. Hammer
Holdings, Inc.
1754

1755
1756

1757
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§ 2-725, (2), (a) UCC: “Except as otherwise provided in this subsection, a right of action for breach of a contract accrues
when the breach occurs, even if the aggrieved party did not have knowledge of the breach.”
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 441.
JAUREGUI spreekt onzes inziens verkeerdelijk van het moment van totstandkoming van de overeenkomst (R. JAUREGUI,
"Rembrandt Portraits: Economic Negligence in Art Attribution", l.c., 1986).
§ 2-725, (3), (a) UCC: “Except as otherwise provided in paragraph (c), a right of action for breach of a warranty arising
under Section 2-313(2), 2-314, or 2-315 accrues when the seller has tendered delivery to the immediate buyer, as defined
in Section 2-313, and has completed performance of any agreed installation or assembly of the goods.”
Firestone & Parson, Inc. v. Union League of Philadelphia, 672 F. Supp. 819 (E.D. Pa. 1987), bevestigd in: Firestone &
Parson, Inc. v. Union League of Philadelphia, 833 F.2d 304 (U.S.C.A. 3d Cir. 1987).
§ 2-725, (3), (c) UCC: “If a warranty arising under Section 2-313(2) or an obligation, other than a remedial promise,
arising under Section 2-313A or 2-313B explicitly extends to future performance of the goods and discovery of the breach
must await the time for performance, the right of action accrues when the immediate buyer as defined in Section 2-313 or
the remote purchaser as defined in Section 2-313A or 2-313B discovers or should have discovered the breach.”
Zie daarover: W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 92.
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In 1961 betaalde het Dorothy Wilson aan de Hammer Galeries, een van de vooraanstaande New Yorkse
galerieën, een slordige $ 11.000,- voor een schilderij, getiteld “Femme Debout”. Een originele Edouard
Vuillard (1868-1940), zo garandeerde de Hammer Galeries uitdrukkelijk. Vierentwintig jaar later, toen
ze het werk lieten onderzoeken met het oog op verdere verhandeling, weigerde de expert “Femme
Debout” als werk van Vuillard te authentificeren. Op 13 februari 1987 stelden de Wilsons tegen de
Hammer Galeries een vordering voor contractbreuk in.1760

Aangezien de vierjarige periode voor warranty-vorderingen onder de Uniform Commercial
Code al ruim verstreken was, roepen de Wilsons de uitzondering van § 2-725, (2), (c) UCC in
en argumenteren dat de authenticiteitsgarantie van de Hammer Galleries een warranty of
future performance uitmaakte.
“There is no question that the Wilsons' action was untimely under this statute if it accrued at the time
they purchased the painting and received the warranty because those events occurred twenty-six years
before suit was filed. The Wilsons therefore contend that this case falls within the exception to section
2-725(2), and they argue that their cause of action accrued upon their discovery in 1985 that the
painting was not authentic. The district court found the exception in section 2-725(2) to be inapplicable
because Hammer's warranty made no explicit reference to future performance as required by the
statute. The Wilsons do not argue that the district court erred in reading the warranty to lack an explicit
promise of future performance. Rather, they argue that a warranty of authenticity of a painting
necessarily relates to the future condition of the artwork despite the absence of explicit language to that
effect, and, for that reason, they claim that the exception in section 2-725(2) should apply to them.
Section 2-725(2) refers to a warranty of "future performance," and so the Wilsons' theory depends first
on extending the concept of a "performance" to a painting. They concede that paintings, unlike
consumer goods like automobiles and washing machines, generally are not purchased based on how
they "perform" or "function." They suggest, however, that a painting "performs" "by being what it [is]
represented to be," […] In this case, they say, "Femme Debout" could "perform" only by being an
authentic Vuillard. Accepting at least for the sake of argument that a painting does "perform" by being
genuine, the question then becomes whether Hammer's express warranty of authenticity not only
guaranteed the present "being" of the painting as an authentic Vuillard but also extended, as required
by section 2-725(2), to the future existence of the painting as a Vuillard. On this point, the Wilsons
argue that because the authenticity of a painting does not change over time, Hammer's warranty
"necessarily guaranteed the present and future existence of the Painting as an authentic Vuillard."
[…]”1761

Net zoals dat ook in eerste aanleg gebeurde (alsook in Geraldine Lawson v. The London Arts
Group1762, een vergelijkbaar geschil uit Michigan) wist JUDGE COFFIN van de Court of Appeal
deze redenering op twee vlakken vakkundig onderuit te halen door te overwegen:
1760

1761

1762

Dorothy Ann Wilson v. Hammers Holdings, Inc., 850 F.2d 3 (1st Cir. 1988).
Meer informatie over deze zaak, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement,
1993, o.c., 438-448; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 93, voetnoot 182; S. M.
LEVY, "Liability of the art expert for professional malpractice", l.c., 628.
Dorothy Ann Wilson v. Hammers Holdings, Inc., 850 F.2d 3 (1st Cir. 1988) p. 5.
Voor een tegengestelde visie, zie: Balog v. Center Art Gallery-Hawaii, Inc., 745 F. Supp. 1556 (D. Hawaii 1990).
Lawson v. London Arts Group, 708 F.2d 226 (6th Cir. 1983). Deze zaak was het gevolg van de verkoop van een pastel die
de verkoper toeschreef aan de Amerikaanse kunstenaar Frederick Remington (1861-1909). Ten onrechte, zo bleek zeven
jaar later. JUDGE WEICK van de Court of Appeal wees de vordering voor breach of warranty als verjaard af. (“Though the
parties agree that a four-year statute of limitations applies to this case, they disagree about when that period began to run.
London Arts contends that since Mrs. Lawson purchased the pastel in February 1972, but did not file suit until March
1979, her action is barred. The plaintiff counters that because she relied upon the defendant's expertise and did not begin
to suspect that the pastel was a copy until 1976, her complaint was timely. […] The district court held that because the
plaintiff's pastel could only "perform" by being what it was represented to be, i.e., an original Remington, the defendant's
warranty extended to future performance. Mrs. Lawson's cause of action therefore accrued not upon tender of delivery in
1972, but only when the breach was discovered (or should have been discovered) in 1976. We do not agree that section [2725(2) UCC] supports the plaintiff's position. Assuming without deciding that the defendant's warranty extended to future
performance, the statute also requires that discovery of the breach must await the time of such performance. This is not the
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“The Wilsons' argument is persuasive if one's goal is to furnish protection for art buyers equivalent to
that provided expressly by section 2-725(2) to purchasers of other types of goods. Art buyers almost
certainly would fail to secure a separate explicit warranty of "future performance" because a warranty
that promises authenticity "now and at all times in the future" would be redundant. Therefore, it is
appealing to argue that, in the circumstances of this case, the exception in section 2-725(2) should be
triggered by any warranty of authenticity, which must be understood as at least an implicit promise of
future performance. Our difficulty with this argument, however, is that it asks us to ignore the literal
language of the statute requiring an explicit promise of future performance. The Wilsons argue
essentially that because the statutory exception's requirement of an explicit prospective warranty does
not make sense in the context of the sale of paintings, we should dispense with that requirement. We are
reluctant, however, to waive the specific eligibility requirements established by the legislature for what,
it must be remembered, is an exception to the general limitations rule. Even accepting that Hammer's
warranty implicitly promised future performance, the Wilsons' situation simply does not fit within the
literal boundaries of the exception carved out by the Massachusetts legislature to the standard fouryear statute of limitations for breach of contract actions. […] Our feeling is that if there is to be an
exception to the requirements of the exception, it should be up to Massachusetts’ lawmakers to design
it. […]
We need not finally decide this issue, however, because even if we were to accept the Wilsons' argument
that Hammer's warranty necessarily extended to future performance of the painting, and thus met the
prospective warranty requirement of section 2-725(2), we nevertheless would conclude that their action
is time-barred. The statute also requires that discovery of the breach "must await" the time of such
future performance. That is not the case here. Because of the static nature of authenticity, the Wilsons
were no less capable of discovering that "Femme Debout" was a fake at the time of purchase than they
were at a later time. […] Our reluctance to enlarge the scope of the exception in section 2-725(2) is
strengthened by the recognition that the Wilsons' approach would mean that the statute of limitations
for art buyers could run indefinitely. Indeed, in this case suit was filed 26 years after the purchase.
Although Massachusetts’ legislators may choose to provide perpetual protection for consumers of
artistic products, it would be presumptuous for us to assume that they would. Moreover, we think it
more likely that, if Massachusetts chooses to extend protection to art buyers in the way the Wilsons
suggest, the legislature would fix some endpoint to the seller's possible liability -- perhaps similar to the
20-year limitations period for an action seeking the recovery of land. […] In sum, then, we conclude
that the Wilsons' cause of action for breach of a warranty of authenticity does not fall within the
exception to section 2-725(2), and therefore accrued at the time of sale in 1961. As a result, it is barred
by section 2-725's four-year statute of limitations.”1763

In Shouky A. Shaheen v. Stephen Hahn, Inc.1764, Rosen & Lipman v. Spanierman1765 en
William Foxley v. Sotheby’s Inc.1766, telkens New Yorkse authenticiteitszaken, komt de
rechter tot een nagenoeg identiek besluit.

1763
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situation here. Although the plaintiff reasonably may not have suspected the breach of warranty until 1976, it would not
have been impossible for her to have discovered the breach earlier. Consequently, this discovery did not necessarily have
to await the pastel's future "performance."”).
Dorothy Ann Wilson v. Hammers Holdings, Inc., 850 F.2d 3 (1st Cir. 1988) p. 5-7.
Deze zaak betreft de verkoop door een New Yorkse kunsthandelaar van een pastel van de Amerikaanse impressioniste
Mary Cassatt (1844-1926). “Mother about to kiss her baby” werd 14 jaar na de verkoop, niet-authentiek bevonden. De bal
ging twee jaar eerder aan het rollen toen de expert van Christie’s die de veilingverkoop van de pastel moest voorbereiden,
haar twijfels uitte. Uiteindelijk zou de koper op 4 november 1992 zijn vordering instellen. Te laat, zo oordeelde de New
York District Court, aangezien de vierjarige termijn voor een warranty-claim al ruim was verlopen. Tevergeeft probeert de
koper zich te beroepen op de discovery-rule van § 2-725, (2), (c) UCC te beroepen om het beginpunt van de verjaring uit te
stellen. JUDGE LASKER wijst deze warranty-vordering evenwel af: “Under New York law, the limitations period on an
action for breach of warranty is generally four years from the time of the transaction. N.Y. U.C.C. § 2-725 […] But "where
a warranty explicitly extends to future performance of the goods and discovery of the breach must await the time of such
performance the cause of action accrues when the breach is or should have been discovered." N.Y. U.C.C. § 2-725(2) […].
However, a warranty of authenticity of a painting, unless it explicitely extends to the future condition of the art work, does
not fall within the scope of this "discovery exception." […] Accordingly, the applicable limitations period has long
passed.” (Shouky A. Shaheen v. Stephen Hahn, Inc., 1994 U.S. Dist. LEXIS 2651 (S.D.N.Y. 1994) p. 6-7).
Voor het feitenrelaas van deze zaak: supra, nr. 165.
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“In sum, the discovery exception to the statute of limitations contained in section 2-725(2) does not
apply, and plaintiffs' breach of warranty claims accrued at the time tender of delivery was made in
1968. The cause of action therefore is untimely. A contrary holding would provide purchasers of art
with greater protection than purchasers of other types of goods, and would leave art dealers exposed to
breach of warranty claims indefinitely, a result that we do not believe was intended by the New York
legislature.”1767

282. Mistake en verjaring – Aangezien de vordering voor mistake haar wettelijke
grondslag niet vindt in de Uniform Commercial Code, vindt de vierjarige termijn van § 2-725
UCC geen toepassing. Niettemin is ook de vordering voor mistake in New York aan een
verjaringstermijn onderworpen. Daarvoor vallen we echter terug op de New York Civil
Practice Law and Rules, die in § 213 een gemeenrechtelijke verjaringstermijn van zes jaar
voorziet. Deze termijn geldt ook voor de mistake-vordering.1768 Opvallend is dat de wet voor
een vordering op grond van mistake geen vlottende verjaringstermijn voorziet, zoals dat wel
het geval is voor de Engelse vorderingen op grond van mistake, of de Frans-Belgische
dwalingsvordering.1769
283. Fraud, misrepresentation en verjaring – Bij fraud-claims geniet de eiser wel het
voordeel van dergelijke vlottende termijnen, aangezien de wetgever ter bescherming van zijn
belangen in een discovery-rule voorzag. Net zoals de vordering voor mistake blijft ook de
fraud-claim buiten het toepassingsgebied van de Uniform Commercial Code om zo ook te
ontsnappen aan de vierjarige termijn van § 2-725 UCC. Andermaal is men bij de bepaling van
de toepasselijke verjaringstermijn aangewezen op de New York Civil Practice Law and Rules;
andermaal bevat § 213 de toepasselijke regeling. In geval van fraud heeft de eiser de keuze
tussen een zesjarige vaste termijn of een vlottende van twee jaar sinds de eiser het bedrog
ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken.1770 We benadrukken dat niet de effectieve kennis
maatgevend is, doch eerdere vermoedens de verjaring ook al kunnen doen lopen. Dat mocht
de Edmundson Art Foundation, Inc. ervaren, een privé-collectie die inmiddels onderdeel is
geworden van het Des Moines Art Center.
Op 24 juni 1960 kocht de Edmundson Art Foundation, Inc. voor $ 24.000,- een schilderij bij de
Acquavella Art Galleries, één van New Yorks meest gereputeerde kunsthandelaars. Acquavella Art
Galleries meende het zeventiende-eeuwse werk zonder enige twijfel aan Jacob Van Ruysdael (16281682) te kunnen toeschrijven. In 1958 hadden de Acquavella Art Galleries het immers onder die
toeschrijving bij Christie’s gekocht. In 1967, bij de bestuurderswissel aan het hoofd van de Edmundson
Art Foundation, liet de nieuwe directeur het werk onmiddellijk op zijn authenticiteit onderzoeken, omdat
hij er op basis van het oordeel van een voormalige curator van de collectie steeds van overtuigd was
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William Foxley v. Sotheby’s Inc. 893 F. Supp. 1224 (SDNY, 1995). Voor het feitenrelaas van deze zaak: infra, nr. 562.
Rosen & Lipman v. Spanierman, 894 F.2d 28 (2nd Cir. 1990), p. 33.
§ 213 New York Civil Practice Law and Rules: “The following actions must be commenced within six years: […]; 6. an
action based upon mistake; […].
Hetzelfde geldt in Pennsylvania, waar het beginpunt ook niet verschoven wordt. Zie daarvoor: Firestone & Parson, Inc. v.
Union League of Philadelphia, 672 F. Supp. 819 (E.D. Pa. 1987), bevestigd in: Firestone & Parson, Inc. v. Union League
of Philadelphia, 833 F.2d 304 (U.S.C.A. 3d Cir. 1987).
§ 213 New York Civil Practice Law and Rules: “The following actions must be commenced within six years: […]; 8. an
action based upon fraud; the time within which the action must be commenced shall be the greater of six years from the
date the cause of action accrued or two years from the time the plaintiff or the person under whom the plaintiff claims
discovered the fraud, or could with reasonable diligence have discovered it.”
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement, 1993, o.c., 426; K. SIEHR,
"International Art Trade and the Law", l.c., 33.
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geweest dat het schilderij niet met zekerheid aan Van Ruysdael kon worden toegeschreven. Terecht zo
bleek, toen expertiserapporten zijn vermoeden bevestigden. Omdat de vierjarige termijn voor een
warranty-actie reeds ontegensprekelijk verstreken was, zag de koper zich genoodzaakt de verjaring te
omzeilen door zijn vordering tegen de Acquavella Art Galleries op grond van fraud in te stellen. Hoewel
fraud de verjaring inderdaad belet te lopen, zolang de koper zich van de ware toedracht niet bewust is,
oordeelde de New York District Court de vordering toch verjaard, omdat “the Foundation clearly had
actual knowledge of factes well before December 1968, which were sufficient to make it suspicious, and
by virtue of this knowledge, could have discovered the alleged fraud through the exercise of reasonable
diligence.” De twijfels bestonden immers al van bij de aankoop, maar de toenmalige directeur besloot de
waarschuwende stemmen in de raad van bestuur systematisch te negeren, wat hen later zuur zou
opbreken…1771

De discovery-regel bij fraud wordt dus met de nodige gestrengheid toepast. In dat verband
wijzen we nog even op de overweging van de District Court in Shouky A. Shaheen v. Stephen
Hahn, Inc, waar die stelt bij fraud de verjaring begint te lopen wanneer: “the circumstances
are such as to suggest to a person of ordinary intelligence the probability that he has been
defrauded.”1772
Niettemin betekent de vlottende verjaringstermijn voor de gedupeerde koper toch een
belangrijke verzachting van de verjaringsproblematiek. Het effect ervan kan het best blijken
uit het voormelde geschil Rosen & Lipman v. Spanierman.1773 Zo-even verduidelijkte dit
proefschrift nog dat de eisers er niet in slaagden het Hof te overtuigen de vierjarige termijn
van § 2-725 UCC ten behoeve van het authenticiteitscontentieux te verlengen door toepassing
te maken van de warranty of future performance van § 2-725, (2), (c) UCC. Op grond van §
213 van de New York Civil Practice Law and Rules slagen zij daar echter wel in, zodat het
belang van het bewijs van kwade trouw zonneklaar is. Zo overwoog JUDGE MESKILL van de
Court of Appeal:
“Spanierman contends that plaintiffs' fraud claims are asserted only in an attempt to extend the statute
of limitations on their breach of warranty claims, and that these claims should therefore be dismissed.
This contention is without merit. […] We construe the Rosens' claim to be that they were fraudulently
induced to purchase the painting. A claim for fraudulent inducement is separate and distinct from a
claim for breach of contract under New York law, and a plaintiff may plead both causes of action. […]
(discovery rule of fraud statute of limitations applies to claim of fraud in the inducement); […] The
statute of limitations on fraud claims in New York is the longer of (1) six years from the date of the
fraud, or (2) two years from the date the fraud was discovered or could have been discovered with the
exercise of reasonable diligence. […] The Rosens' actual discovery of the fraud allegedly took place in
1987, and the action was timely commenced within two years of that date. The Rosens could have
discovered Spanierman's asserted fraud immediately after their purchase by presenting the painting to
an independent expert, and this ability to discover bars their breach of warranty claim. But New York
courts have exhibited a reluctance to impute discovery to a plaintiff maintaining a claim of fraud who
has no reason to suspect that he has been defrauded. […] On the facts as alleged, the Rosens had no
reason to suspect the authenticity of their painting until they tried to sell it in 1987. Thus, their fraud
claim appears to be timely brought. The Rosens stated a claim of common law fraud, and it is not
barred as incidental to the claim for breach of warranty.”

Vorderingen voor negligent misrepresentation verjaren al evenmin volgens de vierjarige
termijn van §2-725 UCC, zodat ook daar de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van zes jaar
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Edmundson Art Foundation, Inc. v. Acquavella Art Galleries, Inc. No. 70 Civ. 5721 (S.D.N.Y. 1975), geciteerd in F.
FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement, 1993, o.c., 426-434.
Meer over deze zaak, zie: K. SIEHR, "International Art Trade and the Law", l.c., 33.
Shouky A. Shaheen v. Stephen Hahn, Inc., 1994 U.S. Dist. LEXIS 2651 (S.D.N.Y. 1994) p. 3.
Voor het feitenrelaas achter deze zaak, zie: supra, nr. 165.
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terug in beeld komt. De New Yorkse rechtbanken zien echter ook bij misrepresentation
mogelijkheden om het lopen van de termijn uit te stellen, en dit zelfs zonder wettelijke basis.
Wel dient de eiser dan met bekwame spoed te hebben gehandeld. Naar aanleiding van de
vordering voor misrepresentation tegen een New Yorkse kunsthandelaar die een pastel als een
Mary Cassatt (1844-1926) verkocht, hoewel die later inauthentiek bleek, overwoog JUDGE
LASKER:
“The second cause of action alleges negligent misrepresentation in connection with the sale of the
pastel. Under New York law, such claims must be commenced within six years from the purchase made
in reliance on the misrepresentation. […] (Limitations period accrues at time of "injurious purchase");
[…] Shaheen purchased the pastel in 1978 and, accordingly, that period has passed chronologically.
However, under New York law, "a defendant may be estopped to plead the Statute of Limitations where
plaintiff was induced by fraud, misrepresentations or deception to refrain from filing a timely action."
[…] Since Shaheen alleges that he relied on Hahn's representation that the pastel was an authentic
Cassatt and had no basis for filing suit before the discovery of contrary evidence, the statute of
limitations was tolled. The question remains whether this claim is nevertheless untimely because
Shaheen failed to file this action "within a reasonable time after the facts giving rise to the estoppel
have ceased to be operational."”1774

Afdeling 3. Aard van de sanctie
284. Probleemstelling – De conceptuele analyse uit het eerste onderdeel richtte de
aandacht op de toepassingsvoorwaarden van de diverse rechtsmiddelen, zowel op basis van
het Frans-Belgische, als van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht. Wat volgt vergelijkt het
rechtsherstel waartoe de eiser bij een succesvolle vordering gerechtigd is. Voor de weging van
de rechtsmiddelen is het essentieel de aard van de sanctie in het plaatje te betrekken. De eiser
kiest immers niet alleen op grond van de materiële, personele en temporele
toepassingsvoorwaarden voor een bepaalde vordering, maar brengt daarbij ook in rekening
wat zijn keuze hem finaal kan opleveren.
Zodoende staat dit proefschrift stil bij de voornaamste privaatrechtelijke sancties. Functioneel
beschouwd kan men deze opdelen in een viertal types. Achtereenvolgens onderzoeken we
voor elk van de jurisdicties of het contract op grond waarvan de koper een inauthentiek
kunstwerk verkreeg als rechtshandeling kan worden uitgewist (nietigheid/ontbinding/
rescission) (§ I). Vervolgens komt de pecuniaire schadevergoeding als sanctie aan bod (§ II).
Als derde sanctie onderzoekt dit proefschrift de mogelijkheid voor de koper om via de rechter
een prijsvermindering te bekomen (§ III). Tot slot volgt de uitvoering in natura (§ IV)
Het vergelijkend onderzoek van de sancties is er niet uitsluitend op gericht de sanctie die het
meest voordelig is voor de koper te verbinden met het rechtsmiddel dat hem dit resultaat kan
opleveren. Wij beogen tegelijk de belangen van de sector in overweging te nemen, aangezien
het niet de bedoeling kan zijn door een te grote inschikkelijkheid jegens een gedupeerde
koper, de levensvatbaarheid of economische rendabiliteit van een eerlijke en professionele
kunsthandel in the long run te hypothekeren.
1774

Shouky A. Shaheen v. Stephen Hahn, Inc., 1994 U.S. Dist. LEXIS 2651 (S.D.N.Y. 1994) p. 5-6.
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BREACH/TERMINATION – AVOIDANCE

RESCISSION

–

DISCHARGE

BY

285. Conceptuele verduidelijking en overzicht van de rechtsmiddelen – Zowel volgens
het Frans-Belgische als het Anglo-Amerikaanse contractenrecht kan het rechtsherstel van de
eiser in bepaalde gevallen erin bestaan dat de rechter de overeenkomst (en eventueel haar
gevolgen) uitwist, zodat de partijen niet langer gebonden zijn of soms zelfs zo veel als
mogelijk worden teruggeplaatst in de status quo ante. Deze drastische privaatrechtelijke
sanctie kan in het Frans-Belgische contractenrecht zowel het juridisch antwoord zijn op
problemen bij de totstandkoming van de koopovereenkomst, als op problemen bij de
uitvoering daarvan. In het eerste geval spreekt men van nietigheid, in het tweede van
ontbinding.1775 Bijgevolg moet men de nietigheid als sanctie in verband brengen met de
dwaling en het bedrog, terwijl de ontbinding in dit onderzoek thuishoort bij de garantieplicht
van de verkoper voor verborgen gebreken of de miskenning van de leveringsplicht.
In Engeland en New York bestaat er op het vlak van de remedies meer terminologische
onduidelijkheid. Bovendien durven beide rechtsstelsels een verschillende terminologie te
hanteren of durven de sancties zelfs inhoudelijk te verschillen, wat de analyse er natuurlijk
niet eenvoudiger op maakt.
In het Anglo-Amerikaanse contractenrecht spreekt men veelal van rescission. De term
rescission wijst dan gemeenzaam op het tenietdoen van het contract1776 en zit tot zo ver op
dezelfde golflengte met de continentale noties als vernietiging en ontbinding. Rescission is
echter een dubbelzinnig begrip, niet alleen voor wie deze remedy vanuit een Frans-Belgische
achtergrond beschouwt, maar evenzeer voor de Engelse jurist. De verklaring daarvoor is
gelegen in de vaststelling dat rescission een dubbele betekenis heeft. Enerzijds hoort de
rescission thuis in de totstandkomingsfase van de overeenkomst, meer bepaald als equitable
remedy in de context van misrepresentation, zodat de notie sterke gelijkenis vertoont met de
Frans-Belgische vernietiging van de (koop)overeenkomst. Daarnaast gebruikt de rechtspraak
en de doctrine de term tot op vandaag nog om te verwijzen naar de sanctie voor contractbreuk,
wat volgens de Frans-Belgische logica als ontbinding bekend staat.1777 Wie rescission echter
vereenzelvigt met vernietiging en ontbinding, als een soort van overkoepelende notie, trekt
overhaast conclusies. Men moet immers voor ogen houden dat de “rescission for
misrepresentation” en de “rescission for failure to perform” van elkaar verschillen, aangezien
beide vormen onderscheiden gevolgen hebben. Daarom achten wij het raadzaam om in het
voetspoor van TREITEL en BEALE, voor wat volgt, de term rescission te reserveren voor een
1775

1776

1777

W. VAN GERVEN, Algemeen deel, o.c., 399 et seq.; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht,
2006, o.c., 207; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1961, o.c., 141; W. RAUWS, Civielrechtelijke
beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 45-46; L. CORNELIS,
Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 682 en 700 iuncto 771; S. STIJNS, De gerechtelijke en de
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, o.c., 47-48; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit
civil: Les obligations, o.c., 425 iuncto 643; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte
juridique, 2006, o.c., 257.
“Rescission has been defined as the unmaking of a contract.” (Abdallah, Inc. v. Martin, 65 N.W.2d 641 (Sup. Ct. Minn.
1954) p. 644).
R. HALSON, Contract Law, in Longman Law Series, Harlow, Longman, 2001, 40; G. TREITEL en E. PEEL, The law of
contract, 2007, o.c., 856; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 95.
Met betrekking tot het Amerikaanse recht, zie: J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts,
2003, o.c., 623.
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mispresentation-context en als sanctie bij contractbreuk voortaan te spreken van termination
for of discharge by breach.1778
Naast de rescission als sanctie bij misrepresentation en de termination als rechtsherstel voor
een onzorgvuldige uitvoering van het (koop)contract, kent echter ook mistake een sanctie die
erin bestaat een einde te maken aan de contractuele band tussen de partijen. In dat geval
spreekt men doorgaans echter van avoidance.1779 Hoewel avoidance bij common mistake op
belangrijke punten verschilt van de rescission bij misrepresentation, noemen bepaalde
auteurs, om de terminologische verwarring nog wat groter te maken, het rechtsherstel voor
beide concepten uit de totstandkomingsfase van de overeenkomst niettemin gemeenzaam
rescission.1780 Wat volgt wil de verwarring die dergelijke praktijk met zich meebrengt
trachten te vermijden. Dat verklaart waarom dit proefschrift bij mistake steevast van
avoidance zal spreken.
Bij wijze van samenvatting verbinden we hier nogmaals kort de diverse sancties met de
rechtsmiddelen uit het eerste onderdeel. Aansluitend voorzien we elk van de nodige duiding.
In de eerste plaats onderzoeken we de nietigheid bij de wilsgebreken dwaling en bedrog (A).
Vervolgens komt de ontbinding als verhaalsmiddel uit het Frans-Belgisch kooprecht aan bod
(B). Ten derde gaan we nader in op de avoidance for common mistake (C), om aansluitend
uitgebreid de rescission for misrepresentation te onderzoeken (D). Tot slot volgt de
termination for breach of contract (E).

A. NIETIGHEID: VERHAALSMIDDEL BIJ DWALING EN BEDROG
286. Nietigheid: principe – In het Frans-Belgische overeenkomstenrecht is de nietigheid,
samen met de ontbinding, de meest drastische privaatrechtelijke sanctie.1781 Traditioneel
maakt men het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid. Dit proefschrift diept die
tweedeling echter niet verder uit. Vooreerst betreft het onderscheid slechts de modaliteiten
van de sanctie en niet de rechtsgevolgen ervan. Zo verschillen relatieve en absolute
nietigheden op het vlak van de verjaringstermijn, de mogelijkheid tot bevestiging, de kring
van personen die de nietigheid kunnen inroepen, alsook het tijdstip waarop dat mogelijk is.1782
1778

1779

1780

1781

1782

G. TREITEL en E. PEEL, The law of contract, 2007, o.c., 855-856; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 General Principles, o.c., 1365-1366.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 407; G. TREITEL en E. PEEL, The law of
contract, 2007, o.c., 311-312; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 374; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 95; J. D. CALAMARI en J. M.
PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 361.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 158-159; J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on
Contracts, 2003, o.c., 623.
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 146; H. DE PAGE, Traité élémentaire de
droit civil belge, I, 1961, o.c., 141 en H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, 1964, o.c., 742; W.
RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987,
o.c., 43-44; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 257; S. STIJNS,
"Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming ", in S. STIJNS en J. SMITS (eds.), Totstandkoming van de
overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2002, (225) 225-226; I. CLAEYS, "Nietigheid
van contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 284.
Meer daarover, zie: W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 147; L. CORNELIS,
Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 684-687 en 691-699; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen
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Het onderscheid stoelt op de gedachte dat bepaalde totstandkomingsvereisten van
overeenkomsten door de wetgever vooropgesteld zijn ter bescherming van de maatschappij of
het algemeen belang, terwijl andere geldigheidsvereisten louter de bescherming beogen van
de particuliere belangen van (één van de) contractanten.1783 Aangezien de wilsgebreken
dwaling en bedrog in de eerste plaats erop gericht zijn de vrijheid van de wil van de
contractanten te vrijwaren, behoeft de tweedeling voor het authenticiteitscontentieux geen
verdere uitdieping. Wij houden in gedachte dat, waar dit proefschrift spreekt van nietigheid,
het meer precies doelt op relatieve nietigheid.1784
In elk geval is de aard van de sanctie voor beide vormen gelijk. Vernietiging wist het contract
en al zijn rechtsgevolgen met terugwerkende kracht uit tot het ogenblik van de
totstandkoming ervan.1785 Bovendien werkt zij niet automatisch, maar dient de eiser de
vernietiging van de overeenkomst zowel in Frankrijk als in België in rechte te vorderen. Dat
betekent dat de eiser contractueel gebonden blijft, zolang de rechter de nietigheid van de
koopovereenkomst niet heeft uitgesproken.1786
Aangezien de nietigheid de overeenkomst en al haar rechtsgevolgen retroactief uitwist beoogt
de sanctie een terugkeer naar de status quo ante te bewerkstelligen.1787 Dit is niet moeilijk te
realiseren wanneer de partijen jegens elkaar hun wederzijdse verbintenissen nog niet
uitvoerden. Doch, het feit dat (een deel van) de verbintenissen uit de overeenkomst reeds
uitvoering kregen, bemoeilijkt de zaken, vermits de restitutio in integrum ook dan de norm

1783

1784
1785

1786

1787

van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 56-61; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E.
SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 260-261; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit
civil: Les obligations, o.c., 399-418; S. STIJNS, "Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming", l.c., 230231; I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 291 et seq., en in het bijzonder 295-303.
Heel uitvoerig: M. DUPONT, "Nullité absolue et nullité relative", in P. WÉRY (ed.), La nullité des contrats, Brussel,
Larcier, 2006, (33) 59-80.
W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht,
1987, o.c., 55-56; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 92; H. DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1961, o.c., 144-147; S. STIJNS, "Nietigheid van het contract als sanctie
bij zijn totstandkoming", l.c., 229-230; I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 291;
M. DUPONT, "Nullité absolue et nullité relative", l.c., 56-57; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations
- 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 262-263.
Voor kritische opmerking over dit moeilijk te maken onderscheid, zie: W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 147; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 682-683; J. FLOUR,
J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 263.
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 149.
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 146; J. CARBONNIER, Droit civil - Les
Obligations, o.c., 203; A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 139; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFELMUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 344; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 700; S.
STIJNS, "Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming", l.c., 226-227; I. CLAEYS, "Nietigheid van
contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 323; T. STAROSSELETS, "Effets de la nullité", in P. WÉRY (ed.), La
nullité des contrats, Brussel, Larcier, 2006, (229) 236; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1.
L'acte juridique, 2006, o.c., 297.
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 147; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 701-702; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst:
nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 61-62; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères
publiques mobilières, o.c., 93; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 396-397; ; S.
STIJNS, "Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming", l.c., 227-228; I. CLAEYS, "Nietigheid van
contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 317; P. WÉRY, "Nullité, inexistence et réputé non écrit", in P. WÉRY (ed.),
La nullité des contrats, Brussel, Larcier, 2006, (7) 14-15.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 327.
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blijft uitmaken.1788 Dat betekent dat de partijen dienen terug te geven wat zij jegens elkaar
reeds presteerden in het kader van de vernietigde overeenkomst. Nietigheid leidt zodoende
doorgaans tot een wederzijdse restitutieplicht.
287. Nietigheid: toepassing op het authenticiteitscontentieux – Het tijdsverloop alvorens
de errans de inauthenticiteit van het kunstwerk ontdekt, leidt er in de praktijk quasi immer toe
dat de beide partijen de verbintenissen die uit de koopovereenkomst voortvloeiden al geheel
tot uitvoering brachten. De verkoper leverde het (weliswaar inauthentieke) kunstvoorwerp, de
koper betaalde de prijs. De vernietiging van de koopovereenkomst brengt bijgevolg voor de
verkoper de verplichting met zich mee de prijs terug te betalen, terwijl hij van het koper de
restitutie van het voorwerp in kwestie mag verlangen. “Considérant que cette annulation
replace rétroactivement les parties dans la situation antérieure à la vente, l’acheteur devant
restituer la chose vendue et le vendeur la fraction du prix par lui reçu”, oordeelde het Parijse
Hof in een geschil over de verhandeling van wat de verkoper ten onrechte beweerde een Louis
XV-bureau te zijn.1789
Hoewel theoretisch gezien vrij eenvoudig, geven beide restitutieverplichtingen in de praktijk
van de kunsthandel toch vaak aanleiding tot controverse. De verklaring daarvoor is tweeledig.
Aangezien de koper zijn dwaling vaak decennia na de verkoop ontdekt en de verjaring door
artikel 1304 B.W. pas vanaf dat ogenblik begint te lopen, laten de nietigheidsvordering en de
restitutie vaak jaren op zich wachten. Dan is het van reëel belang te weten of de
terugbetalingsplicht van de verkoper louter de nominale prijs of de actuele waarde van die
prijs betreft. Anderzijds kan ook de restitutie van het kunstvoorwerp problematisch zijn,
aangezien dit niet meer in geheel dezelfde staat verkeert, als op het ogenblik van de verkoop.
We belichten beide aspecten.
i) RESTITUTIE VAN HET NOMINALE GELDBEDRAG GELET OP MONETAIR NOMINALISME –
Hoewel gedupeerde kopers de hoven en rechtbanken daar al menigmaal toe uitnodigden,
weigerden deze steevast op hun verzoek tot restitutie van de actuele waarde in te gaan.1790
Het Belgische en Franse recht huldigen wat betreft de betaling van geldschulden het
principe van het monetair nominalisme. Dat houdt voor dat de schuldenaar gehouden blijft
tot de betaling van hetzelfde nominaal bedrag als bij het ontstaan van zijn geldschuld.1791
1788

1789

1790

1791

L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 707; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit
civil: Les obligations, o.c., 424-425.
CA Parijs, 3e ch., 3 januari 1974, Gaz. Pal. 1974, II, 708.
Deze gedachte krijgt in het authenticiteitscontentieux op zeer grote schaal toepassing. Zie daarvoor onder meer: CA Aix, 1e
ch., 5 juni 1979, Journ. des C.-P. 1980, 3 (verkoop van een vermeende Amedeo Modigliani (1884-1920)); TGI Parijs, 1e
ch., 11 juli 1979, Journ. des C.-P. 1980, 9 (m.b.t. vermeend schilderij van Paul Guigou (1834-1871); TGI Parijs, 18 maart
1998, 1e ch., 1e sect., 18 maart 1998, Juris-Data nr. 1998-041658 (De “Ecce Homo” van de Italiaanse Renaissance-meester
Andrea Solario (1460-1524), bleek van de hand van een 16e-eeuwse Vlaamse meeester.).
CA Parijs, 25e ch., sect. B, 9 november 2001, Juris-Data nr. 2001-159119 (“Que s’agissant de la restitution d’une somme
d’argent, il est de principe qu’elle s’effectue en nature, le montant à restituer étant égal à celui qui a été versé.”); CA
Versailles, 1e ch., 1e sect., 9 juni 1994, Juris-Data nr. 1994-053074 (“[…] que le prix doit s’entendre de celui réglé lors de
la vente […]; que la demande d’indexation de [l’acheteur] doit donc être rejetée”); CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 juni
1981, Gaz. Pal. 1981, II, 232 (“L’acheteur ne serait fondé à demander une somme supplémentaire, soit pour compenser le
dépréciation des fonds versés en 1961 et restitués en 1981, soit pour tenir compte de la valeur actuelle du tableau s’il était
authentique, qu’en démontrant l’existence d’une faute du vendeur en relation avec le préjudice.”).
C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, in J. GHESTIN (ed.), Bibliothèque de droit privé,
CCXVIII, Parijs, L.G.D.J., 1992, 549; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 383; W.
VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 611.
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Toegepast op de restutitieverplichtingen van een partij betekent dit dat de koper hetzelfde
bedrag terugkrijgt als wat hij destijds aan de verkoper betaalde. Hoewel dit op het eerste
gezicht hard kan lijken, kunnen wij ons niettemin vinden in deze oplossing. Het
indexatievraagstuk speelt uitsluitend wanneer er tussen de koop en de nietigheidsvordering
ruime tijd ligt. De harde regel van het monetair nominalisme wordt in dergelijke gevallen
getemperd door de gedachte dat de koper gedurende al die tijd het genot had van het
kunstwerk dat hij toen als authentiek beschouwde. De prijs van dat genot is het verschil
tussen de actuele en de nominale waarde.
ii) MINDER-

OF MEERWAARDE TE RESTITUEREN OBJECT TE COMPENSEREN DOOR
SCHADEVERGOEDING? – De vernietiging van de overeenkomst brengt voor de koper met

zich mee dat hij de verkoper dient te herstellen in de status quo ante. Dat hoeft in principe
geen probleem te zijn, als het voorwerp fysiek intact is gebleven en zodoende nog verkeert
in dezelfde staat als op het ogenblik van de verkoop. De meer- of minderwaarde ten
gevolge van de marktwerking moet de verkoper dan lijdzaam ondergaan.1792 De vraag is
echter of restitutie onder de vorm van een geldsom een uitweg biedt voor de gevallen
waarin het voorwerp beschadigd of zelfs geheel vernietigd is geraakt. Het komt immers
voor dat de expertise, die noodzakelijk was om de authenticiteit van het kunstvoorwerp
vast te stellen, haar sporen nalaat.1793 Omgekeerd kan het optreden van de koper het werk
evenzeer ten goede komen door inlijsting1794, schoonmaak of zelfs restauratie. De Franse
rechtspraak onderging op dat vlak een bevredigende evolutie.
In de vroege twintigste eeuw oordeelden de hoven en rechtbanken het ondenkbaar de
nietigheid van een koopovereenkomst uit te spreken wanneer de koper de
restitutieverplichting die de annulatie met zich meebracht, niet kon nakomen. In haar
grootschalige studie uit 1936 besluit FOURNIER:
“Il existe à cet égard, en matière de ventes mobilières, un principe certain: pour pouvoir être restitué au
vendeur, l’objet doit être exactement dans l’état oú il se trouvait au moment de son acquisition; s’il
n’est plus dans cet état, les juges se voient dans l’impossibilité de prononcer la nullité de la convention
intervenue.”1795

Inderdaad, wie de oude rechtspraak erop naslaat, stelt vast hoe dit principe op rigoureuze
wijze wordt gehuldigd. Zo wees de Tribunal civil de la Seine in 1935 de
nietigheidsvordering van de koper van een werk van Frans Hals (1583-1666) af, omdat het
werk beschadigd was1796 en presteerde dezelfde rechtbank dat zestien jaar later in een
geschil over de openbare verkoop van een werk « école de Botticelli » nog eens op grond
van dezelfde motieven. Restitutie was onmogelijk wanneer de authenticiteitsanalyse het
1792
1793

1794
1795
1796

S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 383.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 286; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des
oeuvres d'art, o.c., 383.
Trib. com. Seine, 15 april 1863, Ann. prop. ind. 1863, 339.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 328.
Trib. civ. Seine, 3 juli 1935, Gaz. trib. 12 december 1935, II, 464 (“La restitution de l’objet vendu, conséquence nécessaire
de la décision prononçant la nullité d’une vente, doit porter exclusivement sur cet objet même, pris en tant que corps
certain et déterminé et dans l’état où il se trouvait avant la formation du contrat; ce principe s’oppose à ce que, au cas de
détérioration, par le fait de l’acheteur et postérieurement à la vente, la restitution puisse s’opérer partie en nature au
moyen de l’objet détérioré, et partie en une somme d’argent représentant le préjudice causé par la détérioration.”).
Meer over de Frans Hals-zaak, zie: M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets
d'art, o.c., 329-330 en F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 286.
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schilderij beschadigd achterliet.1797 Ook bij de reiniging van een van de fameuze
bloemstillevens van Rachel Ruysch (1664-1750) liep het fout, toen de restaurateur te
driest te keer ging. De annulatievordering van de koper die twijfelde aan de authenticiteit
van het werk wees de Parijse TGI af, gelet op de beschadiging van het schilderij.1798
Gelukkig versoepelden de hoven en rechtbanken hun houding, al kozen ze hiervoor de
weg van de geleidelijkheid. In de beroemde zaak de marquises die bergères bleken
trachtte de verkoper de rechter ertoe te bewegen de dwalingsvordering af te wijzen
aangezien de koper het vernis en de bekleding van de meubels had laten verwijderen om
hun ware aard vast te stellen. Het Franse Hof van Cassatie weigerde op dat vlak gehoor te
geven aan de verkoper en overwoog:
“La nullité d’une vente peut être prononcée dès lors que la chose vendue a conservé son individualité
avec ses qualités spécifiques. En énonçant que le décapage et le dégarnissage qui se sont avérés
nécessaire en la cause pour vérifier l’authenticité de sièges vendus aux enchères publiques à un
antiquaire, est une opération courante ne pouvant être considérée comme une détérioration, les juges
du fond peuvent déclarer recevable l’action en nullité dont ils étaient saisis sans ordonner la diminution
du prix à restituer qui ne leur était pas demandée.”1799

We merken op dat het Hof van Cassatie in 1970 nog steeds niet het principe van
pecuniaire restitutie aanvaardt, maar louter besluit dat bepaalde courante operaties die het
kunstvoorwerp materieel wijzigen, restitutie als zodanig niet onmogelijk maken.
Essentieel blijkt de beoordeling of de verkochte zaak ondanks de materiële wijzigingen
zijn individualiteit en specifieke kwaliteiten heeft weten te behouden. Eerder oordeelde de
lagere rechtspraak reeds in die zin.1800
Toch ging het Franse Hof van Cassatie vrij snel daarna overstag om in 1976 het principe
van pecuniaire restitutie te erkennen.1801 Ook in België is de restitutie per equivalent
1797

1798

1799

1800

1801

Trib. civ. Seine, 22 mei 1951, Journ. des C.-P. 1954, 213 (“Que la détérioration de l’objet vendu par le fait de l’acheteur,
postérieure à la vente, rendant impossible la restitution intégrale en nature dudit objet , rend par cela même impossible
l’annulation de la vente et irrecevable l’action en nullité.”). Het Hof van Beroep zou enkele jaren later wel de
koopovereenkomst vernietigen (CA Parijs, 1e ch., 12 februari 1954, Journ. des C.-P. 1954, 212).
TGI Parijs, 29 mei 1962, Journ. des C.-P. 1963, 105 (“[… l’acheteur] s’étant mis par la destruction partielle du tableau
lui retirant le caractère d’oeuvre d’art, dans l’impossibilité de restituer l’oeuvre par lui acquise.”
Het vonnis kreeg bevestiging in hoger beroep: CA Parijs, 1e ch., 1 februari 1966, D. 1966, 663. Het hof benadrukt echter
vooral dat het door de agressieve reiniging niet langer mogelijk is de authenticiteit van het schilderij te bepalen.
Cass. Fr. 1e civ., 23 februari 1970, JCP 1970, II, 16347. In eerste aanleg meende de TGI ook al de koop te kunnen
vernietigen, ondanks de beweerde beschadigingen. Het vonnis vond over de ganse lijn bevestiging in hoger beroep (TGI
Parijs, 7 november 1966, Gaz. Pal.1966, II, 339 – CA Parijs, 15e ch., 30 mei 1968, Journ. des C.-P. 1974, 69).
Het Hof vernietigt anderzijds wel het arrest van het Hof van Beroep van Parijs op het vlak van de aansprakelijkheid van de
expert en de commissaire-priseur. Uiteindelijk zal de Hof van Beroep van Reims op verwijzing de zaak beslechten (CA
Reims, aud. sol., 25 juni 1974, JCP 1975, II, 18120).
CA Parijs, 1e ch., 12 februari 1954, Journ. des C.-P. 1954, 212. Waar de rechter in eerste aanleg de koper de vernietiging
van de koopovereenkomst weigerde omdat hij het schilderij dat hij als « école de Botticelli » kocht niet in zijn
oorspronkelijke staat kon teruggeven, meent het Hof van Beroep de overeenkomst wel te kunnen vernietigen. Gelet op de
beperkte beschadigingen, reduceert het Hof de restitutieplicht van de verkoper van FF. 140.000 tot FF. 100.000.
Trib. civ. Seine, 20 februari 1912, JCP 1912, 105. In deze zaak kon de koper van een vermeend doek van de Nederlandse
scheepsschilder Simon De Vlieger (1601-1653) dit niet meer in zijn oorspronkelijke staat teruggeven, aangezien hij de lijst
ervan apart had verkocht. Niettemin vernietigt de rechtbank de koopovereenkomst (“Le fait d’avoir […] revendu le cadre
du tableau […] ne saurait suffire à faire déclarer le demandeur non recevable en sa demande en nullité et en restitution du
prix. […] le cadre ne saurait, à aucun titre, être considéré comme faisant corps avec le tableau”). Meer hierover, zie
uitvoerig: M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 330-331.
Cass. Fr. com., 11 mei 1976, Bull. civ. 1976, IV, 137, nr. 162 (“Mais attendu que les restitutions réciproques,
conséquences nécessaires de la nullité, déclarée, du contrat de vente, pouvant, lorsqu’elles portent sur des corps certains,
être exécutées en nature ou en valeur […].”).
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aanvaard.1802 Een duidelijke toepassing van de pecuniaire restitutie in het
authenticiteitscontentieux liet evenwel tot in 1988 op zich wachten, al gebeurde dat op
eclatante wijze. De koper kreeg het Hof in die zaak zover de nietigheid van de
koopovereenkomst uit te spreken, hoewel het inauthentieke werk zelfs geheel vernietigd
was. De koper had het immers door de kunstenaar (Maria Elena Vieira de Silva) zelf laten
authentificeren, waarna die de namaak op grond van haar morele rechten via een
strafrechtelijke procedure liet vernietigen. Zodoende beschikte de koper over geen
schilderij meer om te restitueren. Niettemin vernietigde het Parijse Hof van Beroep de
koopovereenkomst.1803 Het Hof van Versailles vernietigde de verkoop van wat een portret
van de hand van de Nederlandse barokschilder Thomas De Keyser (ca. 1596-1667) had
moeten zijn. Hiermee wees het de argumentatie van de verkoper af, waar die voorhield dat
restitutie (en dus ook annulatie) onmogelijk was, aangezien de restaurateur het werk had
“gewijzigd” door het vernis weg te halen.1804
Tot zo ver belichtte de analyse uitsluitend de restitutieproblemen van de koper. De
toelaatbaarheid van een pecuniaire restitutie is echter ook voor de verkoper van groot
belang, zoniet zou nietigheid voor verkopersdwaling onmogelijk zijn wanneer de koper
het werk op zijn beurt al had doorverkocht. Restitutie van het werk is in dergelijk geval
immers geen optie, aangezien de tweede koper het voordeel geniet van artikel 2279
B.W.1805 Bij het onderzoek van de verkopersdwaling die eerder in dit hoofdstuk aan bod
kwam, mocht blijken hoe het Hof in de zaken Fragonard en Prud’hon de
koopovereenkomst op vordering van de verkoper vernietigde, ofschoon de koper het werk
op zijn beurt al had verhandeld aan een museum. Zo stelt het Hof van Cassatie ten aanzien
van de Fragonard die het Louvre kocht:
“Le fait que l’acquéreur d’un tableau ne pouvait pas restituer celui-ci parce qu’il l’avait revendu à un
acquéreur de bonne foi ne faisait pas obstacle à l’exercice, par le vendeur, de l’action en nullité de la
vente pour erreur sur les qualités substantielles, mais avait seulement pour conséquence de ne
permettre qu’une restitution par équivalent.”1806

Besluitend kan men, zowel voor gevallen van kopersdwaling, als gevallen van
verkopersdwaling stellen dat de materiële of juridische onmogelijkheid het kunstwerk aan
de tegenpartij terug te bezorgen in de toestand waarin het zich ten tijde van de verkoop
bevond, geen beletsel mag vormen voor een succesvolle dwalingsvordering. Zelfs
wanneer die onmogelijkheid zou te wijten zijn aan een fout van de koper, kan de restitutie
steeds de vorm van een geldsom aannemen.1807 In het geval van verkopersdwaling is die
1802
1803
1804

1805

1806

1807

L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 713.
CA Parijs, 9 november 1988, Journ. des C.-P. 1989, 177, noot G. GAULTIER.
“Mais considérant que l’impossibilité pour l’acquéreur de restituer la chose dans l’état où elle se trouvait au jour de la
vente ne fait pas obstacle aux poursuites aux fins d’annulation de la vente pour vice du consentement.” (CA Versailles, 1e
ch., sect. A, 15 mei 1997, Juris-Data nr. 1997-044179).
Voor een vergelijkbare zaak, zie: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 mei 1989, Journ. des C.-P. 1989, 188, noot G. GAULTIER.
Voor een fraaie toepassing daarvan in de kunsthandel, naar aanleiding van de verkoop van een beeldje dat later van
Camille Claudel bleek te zijn, zie: Cass. Fr. 1e civ., 27 november 2001, D. 2002, 671, noot J.-P. GRIDEL.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 3 april 1978, Journ. des C.-P. 1979, 27, noot G. GAULTIER – Bevestigd in: Cass. Fr. 1e civ. 16
oktober 1979, Gaz. Pal. 1980, I, panor., 61.
Vergelijkbaar in: “La restitution du tableau acquis par un tiers de bonne foi ne pouvant être ordonnée, il y a lieu de
condamner l’acquéreur à des dommages et intérêts réparant le préjudice du vendeur.” (CA Parijs, 29 juni 1992, D. 1993,
som. com. 209, noot, E. FORTIS).
C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, o.c., 491; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL,
L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 386.
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vergoeding in beginsel eenvoudig te bepalen en gelijk aan het saldo van de prijs van de
eerste en de tweede verkoop.1808 Toch geeft dit soort situaties herhaaldelijk aanleiding tot
controverse, aangezien de ontdekking van de ware identiteit van het kunstwerk doorgaans
te danken is aan de (financiële) inspanningen van de eerste koper. Door de loutere
restitutie van het kunstwerk is diens toestand weinig benijdenswaardig. Hij zou immers
het meesterwerk verliezen en achterblijven met de factuur van de expertise. De
rechtspraak heeft terecht gemeend corrigerend te moeten optreden in dergelijke gevallen
en zocht hiervoor steun in de leer van de verrijking zonder oorzaak. De rechtspraak op het
vlak van de verkopersdwaling en meer in het bijzonder de zaak “Le Verrou” zette
zodoende ook de bakens uit voor de erkenning van de vordering de in rem verso in het
authenticiteitscontentieux.1809
288. Gedeeltelijke nietigheid – Niet alleen de wederzijdse restitutieplichten van de koper
en de verkoper geven bij inauthenticiteit soms aanleiding tot controverse, ook de draagwijdte
van de nietigheidssanctie. Hoewel de nietigheid in de regel de gehele overeenkomst en al haar
rechtsgevolgen retroactief uitwist, aanvaarden de rechtspraak en doctrine in België en
Frankrijk dat de rechter de nietigheid kan beperken tot bepaalde clausules of elementen van
de overeenkomst, op voorwaarde dat deze daaruit zijn los te maken.1810 De ratio achter
dergelijke gedeeltelijke nietigheid is dat de volledige vernietiging van de overeenkomst haar
doel ten dele voorbijschiet, omdat ze beide partijen brengt in een toestand die zij al evenmin
wensen. Bepalend is dus in de eerste plaats de intentie van de partijen.1811 Vormt de
overeenkomst in het licht daarvan één onverbreekbaar geheel, dan is de algehele vernietiging
de enige gepaste sanctie.
De aanvaarding van een dergelijke gedeeltelijke nietigheid is niet zonder belang voor het
authenticiteitscontentieux. Soms betreft een verkoop immers meerdere voorwerpen, die echter
niet allemaal van teleurstellende kwaliteit zijn. Aanvankelijk zag de rechter zich in dergelijke
gevallen genoodzaakt de nietigheid van de gehele overeenkomst uit te spreken.1812 Het Franse
Hof van Cassatie aanvaardde echter al in 1900 het principe van de gedeeltelijke nietigheid.
Het geschil betrof de verkoop voor FF 30.000,- van zeven schilderijen. Eén ervan bleek
naderhand echter niet van Camille Corot (1796-1875) te zijn, hoewel de verkoopster ze
allemaal als werken van deze pré-impressionist had verhandeld. In tegenstelling tot het Hof
1808

1809

1810

1811

1812

CA Parijs, 1e ch., sect. A, 3 april 1978, Journ. des C.-P. 1979, 27, noot G. GAULTIER – Bevestigd in: Cass. Fr. 1e civ. 16
oktober 1979, Gaz. Pal. 1980, I, panor., 61; CA Parijs, 29 juni 1992, D. 1993, som. com., 209, noot, E. FORTIS.
Cass. Fr. 1e civ. 16 oktober 1979, Gaz. Pal. 1980, I, panor., 61; CA Amiens, ch. réun., 30 april 1990, Juris-Data nr. 1990051343 – verwerping van de cassatievoorziening: Cass. Fr. 1e civ., 25 mei 1992, Bull. civ. I, nr. 165.
Meer daarover, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 313-315; S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 390-392.
Om duistere redenen verwierp het Hof van Cassatie in de tweede Poussin-zaak een gelijkaardige aanspraak van de koper.
Zie: Cass. Fr. 1e civ, 17 september 2003, Juris-Data nr. 2003-020163.
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 718-719; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 150-151; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst:
nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 83-84; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1.
L'acte juridique, 2006, o.c., 302-308; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 368; S.
LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 394, voetnoot 568; S. STIJNS, "Nietigheid van
het contract als sanctie bij zijn totstandkoming", l.c., 242-243. Voorzichtig in die zin, zie: I. CLAEYS, "Nietigheid van
contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 323-324.
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 721; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen
van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 83.
Trib. com. Seine, 26 augustus 1875, J. trib. com. 1876, 17; Trib. com. Seine, 15 april 1863, Ann. Prop. Ind. 1863, 339.
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van Beroep1813 dat voor de restitutie de marktwaarde van het schilderij in abstracto had laten
schatten, achtte het Hof van Cassatie het terecht meer aangewezen in de totale koopprijs het
percentage te identificeren dat de koopprijs van het inauthentieke werk
vertegenwoordigde.1814 Eerder scheen de gedeeltelijke nietigheid al ingang te hebben
gevonden bij de Franse Hoven van Beroep1815 en kreeg zij ook navolging in de lagere
rechtspraak.1816 Ook in de Belgische rechtspraak op het vlak van de
authenticiteitsproblematiek vond dergelijke gedeeltelijke nietigheid al in 1926 toepassing,
waarbij de rechter voor de restitutie de marktwaarde van het inauthentieke schilderij in
abstracto had laten schatten.1817
Hoewel wij het principe toejuichen, mag men hierbij toch niet te voortvarend te werk gaan.
Alvorens de rechter bij de verhandeling van een samengesteld lot de nietigheid kan beperken
tot de verkoop van het inauthenieke werk, dient hij daarvoor, naar onze mening, duidelijkheid
te hebben over de verdeling van de prijzen over de verschillende componenten. Gedeeltelijke
nietigheid is dan ook perfect mogelijk wanneer de factuur de prijs per werk aangeeft. Komt de
rechter bij de toerekening niet verder dan een gissing, dan achten wij het meer wenselijk de
verkoop geheel te vernietigen. Dat is in het bijzonder het geval voor de verhandeling van
collecties of ensembles van voorwerpen. De inauthenticiteit van één van de samenstellende
delen leidt in dergelijk geval immers tot een depreciatie van het geheel. Het geheel is hier
meer dan de som van de samenstellende delen. Bijgevolg mag de rechter de prijs van een
ensemble van drie ming-vazen niet louter evenredig verdelen en elk voor een derde
aanrekenen. In dergelijk geval lijkt de nietigheid van de gehele overeenkomst de juistere
oplossing. Indien de partijen daar werkelijk geen vrede mee kunnen nemen, belet niets hen
immers nadien eventueel nog tot een vergelijk te komen voor de verkoop van de overige
werken.1818

B. ONTBINDING: VERHAALSMIDDEL UIT HET FRANS-BELGISCH KOOPRECHT
289. Ontbinding: principe – De ontbinding doet de verbindende kracht van de
overeenkomst teniet, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het verleden. De rechtsband
1813

1814

1815

1816
1817
1818

CA Parijs 19 januari 1898, D. 1904, I, 611. Ook het Hof van Beroep had het principe van gedeeltelijke annulatie dus al
aanvaard.
“Mais qu’au lieu d’allouer au demandeur en cassation la somme par lui réclamée, ou de rechercher quelle était
exactement, dans le prix total, la part afférente au tableau, La Moisson et d’ordonner la restitution de celle part, les juges
du fond ont condamné la [venderesse] à payer seulement à l’acheteur une somme de 2,000 fr., représentant, d’après les
experts, la valeur marchande du tableau reconnu non-authentique.” (Cass. Fr. 1e civ., 25 juli 1900, D. 1904, I, 611).
CA Parijs, 14 december 1878, Ann. prop. ind. 1878, 335. Dit arrest hervormde het vonnis van de rechter in eerste aanleg
(Trib. com. Seine, 19 januari 1878, Ann. prop. ind. 1878, 335). Die had geweigerd de partiële nietigheid uit te spreken van
de verkoop van inauthentieke werken van de Franse portretist Jean-Baptist Isabey (1767-1855) en van de
landschapsschilder Jules Dupré (1811-1899); CA Nîmes, 12 augustus 1890, Gaz. Trib. 22 augustus 1890 (m.b.t. de
verkoop van een schilderij met signatuur “Diaz”). Eén van de drie verkochte schilderijen was in casu vals. Het Hof
bepaalde de verkoopprijs in functie van de globale prijs.
Trib. civ. Marmande, 17 juli 1913, Journ. des C.-P. 1914, 215.
Brussel 23 januari 1926, J.C.B. 1926, 285. Contra: Brussel 18 juni 1986, R.W. 1986-87, 2306.
Zie in die zin reeds: M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 334335 en S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 396.
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verdwijnt retroactief. Net zoals de nietigheid werkt ontbinding in de regel ex tunc.1819 De
aanleiding hiervoor is evenwel niet langer een gebrek in de totstandkoming van de
overeenkomst. Ontbinding sanctioneert immers een gebrek in de uitvoering daarvan.
Ontbinding is met andere woorden een sanctie voor contractuele wanprestatie.1820 Dat
verklaart meteen waarom we het onderzoek hier toespitsen op de verhaalsmiddelen uit het
kooprecht. Zodoende is de eiser in beginsel gehouden zijn tegenpartij vooraf formeel in
gebreke te stellen.1821
290. Ontbinding in het kooprecht – Als synallagmatische overeenkomst bevat de koop
krachtens artikel 1184 B.W. automatisch een stilzwijgende ontbindende voorwaarde, voor het
geval dat een van de partijen haar verbintenissen uit het contract niet nakomt.1822 Bij gebrek
aan bijzondere bepalingen in het kooprecht steunt de ontbinding als sanctie voor een nietconforme levering zodoende op die stilzwijgend ontbindende voorwaarde van 1184 B.W.1823
Ditzelfde artikel verduidelijkt dat het contract niet van rechtswege ontbonden is. In plaats van
de ontbinding kan het slachtoffer van de contractbreuk er immers net zo goed voor kiezen om
de overeenkomst te laten uitvoeren door de andere partij, althans voor zover dat mogelijk zou
zijn.1824
291. (Buiten)gerechtelijke ontbinding – Het derde lid van artikel 1184 B.W. geeft tot slot
aan dat de ontbinding in rechte moet worden gevorderd. Men achtte het raadzaam de rechter
met een controlefunctie te belasten om te vermijden dat onooglijke gebreken tot de ontbinding
van de overeenkomst zouden leiden.1825 Toch is dit hoogst controversieel, aangezien sommige
1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

S. STIJNS, "Ontbinding van wederkerige overeenkomsten bij wanprestatie", in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Remedies in
het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2000, (51) 105; L. CORNELIS, Algemene theorie van
de verbintenis, 2000, o.c., 771; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten,
1994, o.c., 41; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 206; F. TERRÉ, P. SIMLER
en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 631 en 642.
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 207; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 739; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid,
ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 46.
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 197; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 741; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 639.
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 737; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen
van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 494; S. STIJNS, De gerechtelijke en de
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, o.c., 150; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 196; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 632.
Zie evenwel ook art. 1610 B.W.
J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 405; P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats
spéciaux, 2004, o.c., 144; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 129; F. COLLART
DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 2004, o.c., 218; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 207; P. LE TOURNEAU, "Conformité et garanties dans la vente d'objets
mobiliers corporels", l.c., 238; S. STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud B.W.? Sophie's choice", l.c., 401; V. SAGAERT, B.
TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, o.c., 135.
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 197; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 741-743; S. STIJNS, "Ontbinding van wederkerige overeenkomsten bij wanprestatie", l.c., 52-53;
F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 640; S. STIJNS, De gerechtelijke en de
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, o.c., 319 et seq.; W. RAUWS, Civielrechtelijke
beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 495.
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 737; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen
van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, 1987, o.c., 498; S. STIJNS, De gerechtelijke en de
buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 1994, o.c., 180 et seq.; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 196; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 632.
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auteurs opmerken dat de overeenkomsten ook buitengerechtelijk kunnen worden ontbonden
en de cassatiearresten die dat principe zouden vestigen niet vrij zijn van enige ambiguïteit. 1826
Het kan echter niet de bedoeling zijn verder in te gaan op deze polemiek tussen de voor- en
tegenstanders van de buitengerechtelijke ontbinding.1827 In het authenticiteitscontentieux
brengt de buitengerechtelijke ontbinding in de regel immers geen zoden aan de dijk. Op het
moment van de ontdekking van de inauthenticiteit heeft de koper normalerwijze reeds betaald,
zodat een loutere buitengerechtelijke ontbindingsverklaring hem niets oplevert. Wil hij de
betaalde gelden terugkrijgen en daartoe op de verkoper enige druk kunnen zetten, dient hij de
ontbinding gerechtelijk te vorderen.
292. In principe retroactief – Hoewel de ontbinding de overeenkomst in de regel
retroactief tenietdoet, stelden rechtspraak en rechtsleer beperkingen aan het principe van
retroactiviteit. Deze verzachtingen betreffen doorgaans niet het kooprecht maar veeleer de
overeenkomsten met doorlopende of opeenvolgende prestaties.1828 Verbintenissen tot geven,
zoals de levering van het kunstvoorwerp en de betaling van een prijs, laten echter wel een
retroactieve ontbinding toe. Zodoende hoeven we ook op deze discussie niet verder in te gaan.
293. Sanctie voor gebrekkige levering of verborgen gebreken - Tot dusver viseerden we
uitsluitend de ontbinding als sanctie op de gebrekkige uitvoering door de verkoper van zijn
leveringsplicht. De ontbinding vindt echter ook zijn plaats bij de vrijwaring voor verborgen
gebreken. Wanneer de koopwaar aangetast is door verborgen gebreken kan de koper er
krachtens artikel 1644 B.W.voor kiezen de zaak terug te geven en zich de prijs te laten
terugbetalen.1829
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294. Ontbinding: toepassing op het authenticiteitscontentieux – Aangezien de
ontbinding de koopovereenkomst retroactief tenietdoet, dient deze sanctie zoals de nietigheid
te resulteren in een restitutio in integrum.1830 “A priori son sort n’est qu’un simple décalque
des principes dégagés à propos de la nullité.”1831 De analyse van de nietigheidssanctie deed
ons echter onthouden dat restitutie in de status quo ante niet altijd evident is. De aanvaarding
door het Hof van Cassatie van de pecuniaire restitutie bracht hier een welgekomen
versoepeling. Ook de mogelijkheid van ontbinding vereist niet langer een restitutie in
natura1832, zodat de ontbinding als sanctie voor de miskenning van de leveringsplicht op dat
vlak dezelfde soepelheid kan bieden als de nietigheid op grond van wilsgebreken.
Diezelfde soepelheid kan de ontbinding op grond van artikel 1644 B.W. als sanctie voor
verborgen gebreken niet bieden. De koper dient zijn ontbindingsaanspraken immers op te
bergen wanneer hij de zaak niet materieel kan restitueren in de toestand waarin ze zich
eertijds bevond. Natuurlijk moet men wel rekening houden met de normale slijtage.
Beschadigingen ten gevolge van de authenticiteitsanalyse, reiniging of restauratie lijken ons
wel in de weg te staan aan de ontbinding, zodat de dwalingsvordering op het vlak van de
sancties andermaal bewijst een grotere soepelheid en slagkracht te bezitten.1833

C. AVOIDANCE FOR COMMON MISTAKE
295. Void ab initio en voidable – Lange tijd mocht men ervan uitgaan dat mistake bij de
totstandkoming van de overeenkomst het contract void of voidable kon maken.1834 Hoewel
menig continentaal-Europees auteur de neiging heeft dit begrippenpaar te vereenzelvigen met
de Frans-Belgische tweedeling tussen absolute en relatieve nietigheid1835, kunnen wij
dergelijk misplaatst parallellisme alleen maar verwerpen.1836 Mistake brengt naar common law
met zich mee dat het contract void ab initio is. Dat vertaalt men best als “onbestaande” en
gaat zodoende nog een stap verder dan nietigheid. Als zodanig roept het contract niet alleen
geen rechtsgevolgen in het leven, maar gaat men ervan uit dat het zelfs nooit heeft bestaan. Is
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er sprake van common mistake, dan vraagt de eiser de rechter niet meer dan die
onbestaandheid uit te speken. Bovendien kan elke belanghebbende deze actie instellen.1837
Wanneer een contract daarentegen voidable of vernietigbaar is, bestaat het, zolang de
nietigheid daarvan niet is uitgesproken. Deze nietigheid is een sanctie van equity-oorsprong.
Ze heeft evenwel een retroactief effect, vergelijkbaar met de Frans-Belgische vernietiging. De
vernietigbaarheid hoeft hier niet verder aan bod te komen, vermits de uitspraak in de zaak The
Great Peace1838 komaf maakte met de figuur van mistake in equity. Sindsdien bestaat in
Engeland nog uitsluitend de mistake naar common law op grond waarvan het koopcontract
zelfs geacht wordt nooit te hebben bestaan.1839 In het eerste onderdeel verduidelijkte dit
proefschrift reeds dat de Amerikaanse/New Yorkse versie van mistake op het niveau van de
toepassingsvoorwaarden een wat soepelere invulling krijgt, wat zich ook op het niveau van de
sancties doorzet. Zo maakt mutual mistake de koopovereenkomst daar voidable.1840 In de
praktijk zullen beide vormen zich evenzeer vertalen in wederzijdse restituties.

D. RESCISSION FOR MISREPRESENTATION
296. Rescission: vernietiging van de overeenkomst – Rescission is het primaire
rechtsherstel bij misrepresentation. Een claim voor rescission wegens misrepresentation
maakt het contract voidable of vernietigbaar. Niet void of nietig ab initio, wat dit proefschrift
zo-even als sanctie voor common mistake beschreef. Dergelijke vernietiging heeft als effect
dat de overeenkomst aan de kant wordt geschoven. Rescission werkt niet alleen voor de
toekomst, maar veegt het contract ook voor het verleden uit met de bedoeling de partijen zo
goed als mogelijk terug te plaatsen in de positie waarin ze verkeerden alvorens het contract te
sluiten.1841 Belangrijk is bovendien dat rescission niet automatisch en dwingend werkt. Het
contract is niet void ab initio, maar voidable: het is niet automatisch nietig maar hoogstens
vernietigbaar. De representee heeft de keuze het contract te laten beëindigen of het als
bindend te beschouwen.1842
“The fact that the contract was induced by fraud did not render the contract void, or prevent the
property form passing, but merely gave the party defrauded a right, on discovering the fraud, to elect
whether he would continue to treat the contract as binding, or would disaffirm the contract and resume
his property.”1843

Rescission en de restitutieverplichtingen waartoe zij aanleiding geeft, hebben hun wortels in
equity.1844 Wie een klare kijk in deze materie betracht, dient zich zodoende bewust te zijn van
het samenspel van law en equity. Dit geldt zeker wat betreft Engeland. Vóór de Judicature
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1843
1844
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Acts 1873-1875 stond het common law uitsluitend rescission toe in fraudegevallen. Nonfraudulent misrepresentations konden niettemin tot rescission aanleiding geven, zij het op
grond van equity. Sinds equity de overhand wist te halen op de common law remedies is het
onderscheid nagenoeg betekenisloos geworden. De enkele verschillen die er nog bestaan
tussen de fraudulent en de innocent misrepresentation gaan terug op dit verschil in historische
ontwikkeling.1845 Bovendien is de Engelse variant zich door de introductie van de
Misrepresentation Act 1967 gaan verwijderen van de invulling die het rechtsherstel in de
Verenigde Staten aanneemt. Deze is nog sterk verwant aan de Engelse regeling van vóór het
in voege treden van de Misrepresentation Act.
297. Rescission voor de Misrepresentation Act 1967 – Vóór 1967 stond het de representee
in principe vrij om voor elke vorm van misrepresentation de vernietiging van het contract te
vorderen. Cruciaal hierbij was dat de representation niet onder de vorm van een contractuele
clausule in het contract was geïncorporeerd. Eerder wezen we reeds op het essentiële
onderscheid tussen terms en representations. De aloude regeling droeg dit onderscheid hoog
in het vaandel en paste het op stringente wijze toe. Wanneer de terms geen waarheid bleken te
zijn, behoorde rescission voor misrepresentation niet tot de mogelijkheden en diende de
gedupeerde partij haar verhaal te beperken tot een vordering op grond van breach of contract.
Dit alles was niet zozeer van belang voor de fraudegevallen, maar wel voor non-fraudulent
misrepresentations die in het contract werden opgenomen. Deze zouden dan immers
uitsluitend op grond van een vordering wegens breach of contract tot rescission – of beter
gezegd termination – kunnen leiden. Helemaal droevig was het wanneer de representation in
een warranty werd gegoten. In dat geval kon de gedupeerde al helemaal niet de beëindiging
van de overeenkomst bekomen, maar zag die zijn verhaal beperkt tot een schadeclaim.1846
Een tweede belemmering voor rescission in het oude systeem stelde zich in de gevallen dat
het mits misrepresentation tot stand gekomen contract door de partijen niettemin werd
uitgevoerd. Zulks stond aan rescission in de weg, zo wou Wilde v. Gibson1847 het. Het
juridische veld bekritiseerde deze situatie en betreurde beide lacunes. De Misrepresentation
Act 1967 moest hieraan verhelpen.1848
298. Rescission sinds de Misrepresentation Act 1967: de vigerende Engelse regeling –
De eerste sectie van de Misrepresentation Act viseert precies de aangegeven deficiënties. In
een poging hieraan te verhelpen stelt de wet dan ook:
“Where a person has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him, and -(a)
the misrepresentation has become a term of the contract; or -(b) the contract has been performed; or
both, then, if otherwise he would be entitled to rescind the contract without alleging fraud, he shall be
so entitled, subject to the provisions of this Act, notwithstanding the matters mentioned in paragraphs
(a) and (b) of this section.”
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Voortaan blijken beide vroegere bezwaren niet meer in de weg te staan aan de beëindiging
van de overeenkomst op grond van misrepresentation. Elke misrepresentation, ongeacht of
die later als clausule in het contract werd opgenomen, kan voortaan aanleiding geven tot
rescission, zonder dat het bovendien van belang is of de overeenkomst al dan niet reeds werd
uitgevoerd.1849 De representee die van de mogelijkheid tot rescission gebruik wenst te maken,
dient zijn tegenpartij daarvan op de hoogte te brengen. De vordering voor rescission hoeft niet
noodzakelijk door de hoofdeiser te worden ingesteld maar kan evenzeer als verweermiddel
dienen, wanneer de representor de nakoming van de overeenkomst vordert.1850 Het doel van
de rescission-claim is het herstel van de status quo ante. De overeenkomst wordt vernietigd
ab initio, zodat de partijen moeten worden teruggeplaatst in hun oorspronkelijke positie:
restitutio in integrum.1851
299. Rescission leidt tot restitutio in integrum: het klassieke probleem van de restitutie
van het goed – Restitutio in integrum veronderstelt wat LORD JUSTICE BOWEN in Newbigging
v. Adam ooit omschreef als: “a giving back and a taking back on both sides”.1852 De restitutie
betreft beide partijen. Hieraan merkt men duidelijk dat rescission in hoofdzaak een equitable
remedy is.1853 Wie een geldprijs ontving, maakt deze weer over aan zijn tegenpartij, die op
zijn beurt de goederen terugbezorgt. Geldsommen geven wat restitutie betreft nooit aanleiding
tot moeilijkheden. Dit ligt anders voor de restitutie van het goed. Het kunstwerk kan immers
zijn tenietgegaan, beschadigd, door expertise zijn gewijzigd, aanzienlijk in waarde zijn
verminderd of vermeerderd of zelfs zijn doorverkocht. Als stelregel geldt dat wie niet in de
mogelijkheid verkeert te restitueren, ook geen aanspraak kan maken op rescission.
“When a party exercises his option to rescind the contract, he must be in a state to rescind: that is he
must be in such a situation as to be able to put the parties into their original state before the
contract”1854.

Toch mag men ook in het Engelse recht deze onmogelijkheid niet al te rigide opvatten. Waar
onder common law de restitutie “precise” diende te gebeuren, toont equity zich een stuk
pragmatischer. Immers JUDGE MCCARDIE merkt in Armstrong v. Jackson volkomen terecht
op dat “if mere deterioraton of the subject matter negatived the right to rescind, the doctrine
of rescission would become a vain thing.”1855 Deze overweging vat op krachtige wijze de
gedachte die eerder al leidde tot een meer flexibele houding in equity dat zich als doel een
restitutie stelt die praktisch gezien rechtvaardig is.1856 Vandaar dan men dan ook stelt dat de
restitutie niet precise moet zijn maar substantive. De uiteindelijke bedoeling is immers te
vermijden dat de eiser zich onrechtmatig verrijkt door een tijd het genot van een zaak te
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hebben gehad en vervolgens de restitutio in integrum te vorderen. Zo overweegt LORD
BLACKBURN in Erlanger v. New Sombrero Phosphate Co.:
“It would be obviously unjust that a person who has been in possession of property under the contract
which he seeks to repudiate should be allowed to throw that back on the other party’s hands without
accounting for any benefit he may have derived from the use of the property, or if the property, though
not destroyed, has been in the interval deteriorated, without making compensation for that
deterioration. But as a Court of Law has no machinery at its command for taking an account of such
matters […]. But a Court of Equity could not give damages, and, unless it can rescind the contract, can
give no relief. And, on the other hand, it can take account of profits, and make allowance for
deterioration. And I think the practice has always been for a Court of Equity to give this relief
whenever, by the exercise of its powers, it can do what is practically just, though it cannot restore the
parties precisely to the state they were in before the contract.”1857

Om die soepelheid te realiseren, te doen wat praktisch rechtvaardig is en de noodzakelijke
substantiële restitutie te bewerkstelligen, beschikt de rechter over een discretionaire
bevoegdheid. Zo kan hij langs geldelijke weg vermijden dat de ene partij zich onrechtmatig
zou verrijken ten nadele van de andere.1858 Dergelijke rescission met geldelijke compensatie
noemt men een rescission on terms.1859 Wat evenwel uit den boze is, is een gedeeltelijke
rescission, hoewel een rescission on terms daar soms wel de schijn van heeft.1860 Niettemin
toont rescission zich, net als nietigheid en ontbinding, voldoende soepel om in het
authenticiteitscontentieux een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.
300. Overige grenzen aan het recht op rescission – Aan de voormelde regeling zijn
evenwel bijkomende grenzen gesteld. Het gaat om omstandigheden waarin de representee
vervallen is van zijn recht om de overeenkomst te laten annuleren. Het gaat hier om drie
specifieke situaties die aan rescission in de weg staan.1861 Eén ervan vormt de doctrine of
laches, die we in het bestek van het verjaringsonderzoek reeds analyseerden.1862
Een eerste belangrijke beperking ligt in de figuur van de bevestiging (affirmation) van de
overeenkomst door de representee, nadat de ware toedracht van de situatie hem duidelijk
werd.1863 Dergelijke bevestiging kan uitdrukkelijk gebeuren, maar kan evenzeer impliciet
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uit zijn gedrag blijken. Een bevestiging is een instemming met de gesloten overeenkomst.
Het is een bewuste handeling die logischerwijze kennis van de ware toedracht
veronderstelt. Rescission wordt slechts onmogelijk als de representee bewust eraan
verzaakt. Meteen is duidelijk dat de bevestiging voor de authenticiteitsproblematiek geen
probleem vormt. Deze techniek doet denken aan de Frans-Belgische notie van verborgen
non-conformiteit. Verder valt ook meteen het verschil op met het recht de
koopovereenkomst te beëindigen in geval van breach of contract. Dit recht zou verloren
gaan vanaf de aanvaarding van de koopwaar, zelfs zonder kennis van de ware
toedracht.1864 Men heeft wel eens voorgehouden dat, indien het recht vervallen is de
overeenkomst te beëindigen voor breach of contract, dit a fortiori zou moeten gelden voor
de rescission na innocent misrepresentation. Dit laatste is per slot van rekening een
minder krachtig verhaalmiddel dan een claim voor breach of contract. Deze redenering
kwam duidelijk naar voor uit de zaak Leaf v. International Galleries.
“Although rescission may in some cases be a proper remedy, it is to be remembered that an innocent
misrepresentation is much less potent than a breach of condition; and a claim to rescission for innocent
misrepresentation must at any rate be barred when a right to reject for breach of condition is barred. A
condition is a term of the contract of a most material character, and if a claim to reject on that account
is barred, it seems to me a fortiori that a claim to rescission on the ground of innocent
misrepresentation is also barred.”1865

Zonet stipten we nog even aan dat wie te lang draalt, rescission kan mislopen. Eén van de
achterliggende motieven voor die maatregel is de wetenschap dat hoe langer de eiser
wacht om zijn vordering in te stellen, des te groter de kans is dat derden inmiddels rechten
op de verhandelde zaak kunnen laten gelden. Misrepresentation maakt het contract slechts
voidable. Het is niet automatisch en van meet af aan (ab initio) void. Het gevolg is dat de
eerste koper in dit laatste geval geenszins een goede titel kan overdragen op een verdere
verkrijger, terwijl dit wel perfect mogelijk is wanneer het eerste koopcontract slechts
vernietigbaar is. In dat geval is het (koop)contract immers geldig zolang dat niet vernietigd
werd. Wanneer verdere verkrijgers onder bezwarende titel en te goeder trouw rechten
kunnen laten gelden over de verkochte zaak, zal rescission niet meer tot de mogelijkheden
behoren.1866
301. Damages in lieu of rescission: een bijkomende beperking sinds de
Misrepresentation Act 1967: – In de gevallen van innocent en negligent misrepresentation
heeft de Misrepresentation Act 1967 in sectie 2, (2) nog een bijkomende, zij het facultatieve
grens gesteld aan de mogelijkheid tot rescission.
“Where a person has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him otherwise
than fraudulently, and he would be entitled, by reason of the misrepresentation, to rescind the contract,
then, if it is claimed, in any proceedings arising out of the contract, that the contract ought to be or has
been rescinded, the court or arbitrator may declare the contract subsisting and award damages in lieu
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1865
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bij de eerste panne. Meer over de zaak, zie: J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 333; J. BEATSON, Anson's
Law of Contract, 2002, o.c., 254.
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 384; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 492; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 254.
Leaf v. International Galleries [1950] 2 KB 86.
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 382; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 335; J. CHITTY en
H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 494-495; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002,
o.c., 255; D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 36.
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of rescission, if of opinion that it would be equitable to do so, having regard to the nature of the
misrepresentation and the loss that would be caused by it if the contract were upheld, as well as to the
loss that rescission would cause to the other party.”

Deze bepaling staat de rechter toe om na een claim voor rescission, op geheel discretionaire
wijze de overeenkomst alsnog in stand te houden, maar in plaats daarvan geldelijke
schadevergoeding toe te kennen. De precieze omvang en modaliteiten van die
schadevergoeding komen verderop aan bod, wanneer we in het algemeen stilstaan bij de
vordering voor schadevergoeding.1867

E. TERMINATION FOR BREACH OF CONTRACT
302. Termination for breach: een tweederangsremedie – Anders dan in het FransBelgisch recht, is de beëindiging van de koopovereenkomst bij contractuele wanprestatie in
het Anglo-Amerikaanse recht geen vanzelfsprekendheid. Beide jurisdicties beschouwen de
schadevergoeding als meest aangewezen rechtsherstel na contractbreuk, zodat het primaire
verhaal van de gedupeerde koper veeleer daarin bestaat.1868 Termination for breach is slechts
een tweederangsremedie, omdat de eiser niet bij elke contractbreuk gerechtigd is het contract
te beëindigen. Dat kan alleen wanneer deze voldoende ernstig is. De contractbreuk moet
immers raken aan te kern van het contract.1869
303. Termination for breach als rechtsherstel voor de Engelse koper – Voor het Engelse
recht zijn we wat dat betreft reeds vertrouwd met het belangwekkende onderscheid tussen
warranties en conditions.1870 Beide zijn contractual terms en onderscheiden zich dus van
precontractuele representations door hun incorporatie in het contract. Onderling verschillen
ze evenwel van elkaar op grond van hun relatieve belang in het licht van het gehele contract,
wat zo meteen bepalend is voor de sanctiemogelijkheden die de wanprestatie biedt.1871
Conform sectie 11, (3) SGA zijn conditions de cruciale clausules waarvan men meent dat ze
raken aan de kern van het contract. Ingeval de contractbreuk één van de conditions betreft,
dan heeft de eiser de keuze de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar te bevestigen, steeds
in aanvulling op de schadevergoeding waarop hij in elk geval aanspraak kan maken.1872 De
1867
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Infra, nrs. 326-327.
J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 561; J. CHITTY en H. G. BEALE,
Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1365; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 603.
In de Verenigde Staten spreekt men van “total breach” (J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on
Contracts, 2003, o.c., 623).
Supra, nr. 194.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 716; G. TREITEL, The law of contract,
2003, o.c., 788; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 233.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 716 en 718; G. TREITEL, The law of
contract, 2003, o.c., 788; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 196;
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 523; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 234; G. SAMUEL
en J. RINKES, Law of Obligations and Legal Remedies, 1996, o.c., 251-252; E. A. FARNSWORTH, "Comparative
Contract Law", l.c., 924.
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gedupeerde koper is inderdaad niet verplicht de beëindiging van het contract te vorderen.
Warranties zijn daarentegen de minder belangrijke clausules die niet raken aan de kern van
het contract. Betreft de contractbreuk een warranty, dan bestaat het verhaal uitsluitend in een
schadeclaim, zonder het slachtoffer ook de mogelijkheid te geven het contract te
beëindigen.1873
Het onderscheid tussen beide mag dan wel cruciaal zijn, het is echter niet eenvoudig te
maken, zoals we reeds eerder aangaven.1874 Het berust immers op een zorgvuldige
contractsinterpretatie. Sectie 11, 3) van de Sale of Goods Act 1979 (SGA) stelt in dat verband:
“Whether a stipulation in a contract of sale is a condition, the breach of which may give rise to a right
to treat the contract as repudiated, or a warranty, the breach of which may give rise to a claim for
damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated, depends in each
case on the construction of the contract; and a stipulation may be a condition, though called a warranty
in the contract.”

Het besluit is dan ook dat de vraag of de koper volgens het Engelse kooprecht de beëindiging
van de koopovereenkomst kan bekomen, niet eenduidig te beantwoorden is. De Sale of Goods
Act 1979 mag wel de verschillende verhaalsmogelijkheden vastleggen, de wet laat echter na
daarover verdere verduidelijking te brengen door ook aan te geven wanneer de verkoper zich
effectief schuldig maakt aan breach of condition.1875 Het belang van het onderscheid tussen
condition en warranty valt evenwel weg, wanneer de koper te lang treuzelt zijn recht om de
overeenkomst te beëindigen uit te oefenen, zodat hij geacht wordt de goederen definitief te
hebben aanvaard. Hetzelfde geldt natuurlijk wanneer de koper de goederen anderszins
aanvaardt, conform sectie 35 van de Sale of Goods Act 1979.1876
Wie de gevolgen van de termination for breach beschouwt, merkt op dat die afwijken van wat
we eerder voor de ontbinding beschreven. Termination werkt in principe immers uitsluitend
voor de toekomst, zodat het contract niet retroactief verdwijnt. Daarop bestaat echter één
belangrijke uitzondering die met zich meebrengt dat de termination for breach en de FransBelgische ontbinding voor de authenticiteitsproblematiek veelal tot hetzelfde resultaat zullen
leiden. Wanneer op het ogenblik van de beëindiging van het contract de schadelijder
presteerde, zonder dat hem de voordelen van de consideration van de tegenpartij te beurt
vielen, mag hij de restitutie van zijn prestatie verlangen. In dergelijk geval heeft hij een
restitutieclaim voor wat sectie 54 SGA “total failure of consideration” noemt.1877 Zo zal de
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J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 716 en 722; G. TREITEL, The law of
contract, 2003, o.c., 788 en 790; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c.,
196; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 521; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 241; G.
SAMUEL en J. RINKES, Law of Obligations and Legal Remedies, 1996, o.c., 253; E. A. FARNSWORTH, "Comparative
Contract Law", l.c., 924; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative law, 1998, o.c., 505.
De Sale of Goods Act 1979 vat het onderscheid goed samen in sectie 61: “'warranty' […] means an agreement with
reference to goods which are the subject of a contract of sale, but collateral to the main purpose of such contract, the
breach of which gives rise to a claim for damages, but not to a right to reject the goods and treat the contract as
repudiated.”
Supra, nrs. 194-196.
M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 198.
N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of works of art under English domestic law",
l.c., 22; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 50.
S. 54 SGA: “Nothing in this Act affects the right of the buyer or the seller to recover interest or special damages in any
case where by law interest or special damages may be recoverable, or to recover money paid where the consideration for
the payment of it has failed.”
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koper aanspraak kunnen maken op de terugbetaling van de prijs die hij betaalde. Omgekeerd
dient hij aan de verkoper het inauthentieke werk terug te bezorgen.1878 Afgezien van dit
beperkt retroactief effect is het echter belangrijk voor ogen te houden dat termination in
principe geen terugwerkende kracht heeft, terwijl de ontbinding in beginsel wel de
overeenkomst en alle gevolgen daarvan retroactief uitvaagt.
304. Termination for breach als rechtsherstel voor de Amerikaanse koper – Eerder
verduidelijkte dit proefschrift al dat het Amerikaanse contractenrecht de oer-Engelse indeling
tussen conditions en warranties niet huldigt. De UCC focust veel meer op de impact en de
ernst van de contractbreuk, in plaats van op het gewicht van de clausule in het contract of de
benaming die de partijen eraan gaven.1879 Het Amerikaanse kooprecht hanteert uitsluitend de
term warranty, die duidt op elke contractuele belofte.
De Uniform Commercial Code biedt de Amerikaanse koper gelijkaardige kansen op
rechtsherstel bij miskenning van een warranty, zij het dat die in vergelijking met de remedies
van de Sale of Goods Act 1979 meer uitgebreid zijn. Het is één van de verdiensten van de
UCC de waaier van verhaalsmogelijkheden van de partijen op erg gedetailleerde wijze van
een wettelijk kader te hebben voorzien.1880 De sleutelbepaling in dat verband is § 2-711 (2)
UCC, die een opsomming bevat van de diverse verhaalsmiddelen voor de gedupeerde
koper.1881
Voor de authenticiteitsproblematiek in de kunst- en antiekhandel zijn drie remedies in het
bijzonder van belang.1882
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Zie uitgebreid daarover: P. S. ATIYAH, J. N. ADAMS, en H. MACQUEEN, The sale of goods, 2000, o.c., 105; A. G.
GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 1103-1105; M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 526-527.
G. TREITEL en E. PEEL, The law of contract, 2007, o.c., 863-864; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 General Principles, o.c., 1401-1402.
E. A. FARNSWORTH, "Comparative Contract Law", l.c., 924; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to
comparative law, 1998, o.c., 506-507.
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 195.
§ 2-711 UCC: “Buyer's Remedies in General – (1) […]; (2) If the seller is in breach of contract under subsection (1), the
buyer, to the extent provided for by this Act or other law, may:
(a) in the case of rightful cancellation, rightful rejection, or justifiable revocation of acceptance, recover so much of the
price as has been paid;
(b) deduct damages from any part of the price still due under Section 2-717;
(c) cancel;
(d) cover and have damages under Section 2-712 as to all goods affected whether or not they have been identified to the
contract;
(e) recover damages for non-delivery or repudiation under Section 2-713;
(f) recover damages for breach with regard to accepted goods or breach with regard to a remedial promise under Section
2-714;
(g) recover identified goods under Section 2-502;
(h) obtain specific performance or obtain the goods by replevin or similar remedy under Section 2-716;
(i) recover liquidated damages under Section 2-718;
(j) in other cases, recover damages in any manner that is reasonable under the circumstances.”
Voor een overzicht van de verhaalsmogelijkheden bij inauthenticiteit, vóór de UCC op 18 april 1962 in het New Yorkse
rechtsbestel werd geïntroduceerd, zie: Victor v. De Maziroff, 87 N.Y.S. 2d 543 (App. N.Y. 1949) p. 546. Deze zaak ging
aan het rollen naar aanleiding van de verkoop van een vermeend zelfportret van Peter Paul Rubens (1577-1640) aan Max
Victor. De verkopers (De Maziroff, Heimann en Kipnis) weigerden de $ 2000 terug te betalen toen het portret niet
authentiek bleek, ondanks de representations en warranties die zij bij het aangaan van de overeenkomst hadden gemaakt.
Meer over deze zaak, zie: L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-100 – K-104.
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In de eerste plaats staat § 2-601 UCC de koper steeds toe onbevredigende goederen bij de
levering te weigeren en de betaalde prijs te recupereren.1883 In dat geval kan hij op grond
van § 2-713 UCC en § 2-715 UCC bovendien een bijkomende schadevergoeding
bekomen.1884 Hier komt meteen tot uiting dat de Verenigde Staten het Engelse
onderscheid tussen conditions en warranties niet bekend is. Het Amerikaanse kooprecht
kent immers de regel van de perfect tender.1885 Dat betekent dat wanneer de koper bij
levering vaststelt dat de goederen in enigerlei zin niet perfect overeenstemmen met de
contractuele afspraken, hij ze kan weigeren, wat op zijn beurt tot de beëindiging van het
contract kan leiden.
Heeft de koper de goederen conform § 2-606 UCC aanvaard, dan resten hem twee andere
mogelijkheden. Vooreerst kan hij in dergelijk geval op grond van § 2-714 UCC een
schadevergoeding vorderen voor breach of warranty.1886 Hierop gaan we aansluitend meer
in.
Wanneer de koper pas na de aanvaarding het gebrek aan authenticiteit van het geleverde
kunstwerk ontdekt, niettegenstaande de verkoper die authenticiteit bij warranty
garandeerde, hoeft het verhaal van de koper niet per definitie in de schadeclaim van § 2714 UCC te bestaan. Ook dan kan de koper de overeenkomst nog laten beëindigen. Zo
voorziet § 2-608 UCC in de mogelijk de aanvaarding te herroepen, mits aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. Dergelijke herroeping brengt de koper in dezelfde positie als had
hij het kunstwerk reeds bij levering geweigerd.1887 De bepaling is van grote betekenis voor
de authenticiteitsproblematiek, aangezien de voorwaarden voor herroeping haar op het lijf
lijken geschreven.
“Revocation of Acceptance in Whole or in Part - (1) The buyer may revoke his acceptance of a lot or
commercial unit whose non-conformity substantially impairs its value to him if he has accepted it (a)
[…] (b) without discovery of such non-conformity if his acceptance was reasonably induced either by
the difficulty of discovery before acceptance or by the seller's assurances.”1888
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§ 2-601 UCC: “Buyer's Rights on Improper Delivery – Subject to the provisions of this Article on breach in installment
contracts (Section 2-612) and unless otherwise agreed under the sections on contractual limitations of remedy (Sections 2718 and 2-719), if the goods or the tender of delivery fail in any respect to conform to the contract, the buyer may (a)
reject the whole; or (b) accept the whole; or (c) accept any commercial unit or units and reject the rest.” (Uitvoerige
duiding daarover, zie: J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 305 et seq.; J. D. CALAMARI
en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 437-438; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a
nutshell, o.c., 72).
§ 2-713 UCC: “Buyer's Damages for Non-delivery or Repudiation – (1) Subject to Section 2-723, if the seller wrongfully
fails to deliver or repudiates or the buyer rightfully rejects or justifiably revokes acceptance: (a) the measure of damages
in the case of wrongful failure to deliver by the seller or rightful rejection or justifiable revocation of acceptance by the
buyer is the difference between the market price at the time for tender under the contract and the contract price together
with any incidental or consequential damages under Section 2-715, but less expenses saved in consequence of the seller's
breach; […]”.
Meer daarover, zie: J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 211-227; J. D. CALAMARI en J.
M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., en 592-595 en 597-599; D. TALLON, "Les droits et devoirs
des parties en cas de retard dans la livraison ou de livraison de biens non conformes: résolution ou dédommagement
pécuniaire", in J. HONNOLD (ed.), Unification of the law governing international sales of goods, Parijs, Dalloz, 1966,
(121) 124.
J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 437-438; J. J. WHITE en R. S.
SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 313-317.
Zie bijvoorbeeld: Francis C. Weber v. Ian Peck, 1999 WL 493383 (S.D.N.Y. 1999).
§ 2-608, (3) UCC: “A buyer who so revokes has the same rights and duties with regard to the goods involved as if he had
rejected them.”
§ 2-608 UCC.
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Het feit dat het geleverde kunstwerk een goede vervalsing is of verkocht werd onder een
onjuiste toeschrijving, lijkt ons inziens voldoende te zijn om voor herroeping in aanmerking te
kunnen komen.1889 Inmiddels bevestigde de New York Supreme Court dit trouwens naar
aanleiding van een geschil over de verkoop van een vervalsing van Pierre-Cecile Puvis de
Chavannes (1824-1898).1890 Wel dient de koper dergelijke herroeping van aanvaarding binnen
een redelijke termijn te vorderen.1891

§ II. SCHADEVERGOEDING – DAMAGES
305. Conceptuele verduidelijking en overzicht van de rechtsmiddelen – Zo-even
verduidelijkte dit proefschrift dat de koper en de verkoper in elk van de onderzochte
jurisdicties een aantal mogelijkheden genieten om het contract bij authenticiteitsproblemen te
beëindigen. Dergelijke beëindiging van het contract belast de partijen steeds met een
wederzijdse restitutieplicht.
Deze laat de gedupeerde koper soms onbevredigd achter, aangezien het principe van het
monetair nominalisme belet de restitutie van de koopprijs enigszins te actualiseren. Dat is met
name zo wanneer het tijdsverloop tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de
ontbindings- of vernietigingsvordering toeneemt. Eerder gaven we aan dat dit precies in het
authenticiteitscontentieux vaak het geval is, vermits de authenticiteitsproblemen soms pas
enkele decennia na de verkoop aan het licht komen. Bovendien kwam de kunsthandel vooral
na de Tweede Wereldoorlog ten volle tot ontwikkeling en blijkt ook de kunstmarkt niet
ongevoelig voor conjunctuurschommelingen. Al deze factoren in aanmerking genomen kan
dat in het extreme geval zelfs tot gevolg hebben dat de te restitueren koopprijs van dertig jaar
eerder niet eens beantwoordt aan de waarde van het niet-authentieke werk.1892 We herinneren
er nogmaals aan dat inauthenticiteit een werk niet steeds tot een waardeloos voorwerp
degradeert. De Rubens die bij nader inzien een vroege Jordaens blijkt te zijn, is, ofschoon
inauthentiek, beslist meer waard dan een spreekwoordelijke stuiver…
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Meer daarover, zie: J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 442-443; J. J.
WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 313-317; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell,
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any incidental expenses. UCC §§ 2-711, 713, and 715.” (Robert Miller Gallery, Inc. v. Shepard Gallery Associates, Inc., 6
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415

Aangezien de vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst de koper in dergelijke
gevallen nog meer berooid achterlaat, probeert deze soms zijn toevlucht te zoeken tot het
aansprakelijkheidsrecht. Een aansprakelijkheidsvordering zou de koper bovendien in staat
stellen meteen ook andere “schadeposten” in rekening te brengen die door de beëindiging van
het contract onhersteld bleven, zoals bepaalde kosten, eventuele morele schade, en in het
beste geval zelfs gederfde winsten.
Meer nog dan voor Frankrijk en België is het vraagstuk van de schadevergoeding belangrijk
voor het Anglo-Amerikaanse contractenrecht. In de regel is de pecuniaire vergoeding daar
immers de primaire vorm van rechtsherstel. Als achterliggende reden daarbij brengen we de
Anglo-Amerikaanse opvatting van contracteren in herinnering.1893 Anders dan het FransBelgische contractenrecht dat er geen a priori bezwaar bij heeft een overeenkomst retroactief
uit te wissen op grond van wilsgebreken of contractbreuk, tracht de Anglo-Amerikaanse
rechter het contract in de regel te behouden. Het rechtsherstel neemt dan in de regel de vorm
aan van een geldelijke vergoeding.
De grote troef van de schadevergoeding als rechtsherstel bestaat erin dat het “juridisch
maatwerk” toelaat. Bij de begroting van de omvang kunnen immers alle relevante factoren in
rekening gebracht worden. Als zodanig biedt de schadevergoeding niet alleen als hoofdsanctie
perspectieven, maar maakt ze het vaak mogelijk als aanvullende sanctie de schadelijder een
bijkomende vergoeding toe te kennen. Zodoende hoeft het niet te verbazen dat de
schadevergoeding als sanctie bij nagenoeg elk van de bestudeerde rechtsfiguren kan
voorkomen. Dat geldt evenwel niet voor common mistake, waarbij het rechtsherstel tot
avoidance beperkt blijft.1894 Achtereenvolgens onderzoeken we de schadevergoeding bij
verborgen gebreken en gebrekkige levering (A), bij dwaling (B), damages bij breach of
contract (C) alsook bij misrepresentation (D).
Aangezien het derde deel van dit proefschrift geheel aan het aansprakelijkheidsrecht is
gewijd, blijft het opzet van de aansprakelijkheidsanalyse hier beperkt. Zo wensen we in wat
volgt vooral de aandacht te vestigen op de algemene principes van de contractuele
aansprakelijkheid en lichten we de bijzonderheden van de schadevergoeding voor
inauthenticiteit in het kooprecht kort toe. Menig aspect krijgt echter een meer diepgaande
analyse in DEEL III.

A. SCHADEVERGOEDING IN HET FRANS-BELGISCH KOOPRECHT
306. Schadevergoeding bij gebrekkige levering: principe – Conform het gemeen
contractenrecht kan een gedupeerde koper de rechter steeds verzoeken een geldelijke
schadevergoeding toe te kennen voor de schade die voortvloeide uit de gebrekkige levering.
Zelfs bij ontbinding van de koopovereenkomst kan de koper aanspraak maken op een
1893
1894

Supra, nrs. 179-180.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 407.
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aanvullende schadevergoeding voor de schade die ondanks de ontbinding onvergoed bleef.1895
De toepassing van het gemeen contractenrecht brengt met zich mee dat de koper naast de
contractuele fout, die bestaat in de gebrekkige levering, dient te bewijzen dat de traditionele
voorwaarden van contractuele aansprakelijkheid (namelijk schade en causaal verband)
vervuld zijn.
Wat betreft de te vergoeden schade bij contractuele aansprakelijkheid, verwijst men in
Frankrijk en België doorgaans naar artikel 1149 B.W. dat aangeeft dat de schadevergoeding in
de regel bestaat in het verlies dat de contractpartij leed en in de winst die hij heeft moeten
derven. Het opzet van de schadevergoeding bestaat erin de eiser bij wege van een geldsom te
brengen in de situatie waarin hij zich zou hebben bevonden indien het contract zou zijn
uitgevoerd.1896
Wat betreft het causaal verband bestond in Frankrijk en België oorspronkelijk de wil om dit
meer restrictief op te vatten.1897 Getuige daarvan is artikel 1151 B.W. op grond waarvan de
contractuele schadevergoeding, “wat betreft het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en de
winst die hij heeft moeten derven, alleen moet omvatten hetgeen een onmiddellijk en
rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst.”1898 Ondanks deze
restrictieve bedoelingen stelt men niettemin vast dat zowel de Franse rechtspraak, als de
Belgische dit beperkende opzet heeft laten varen, zodat de contractuele causaliteitstest zich –
artikel 1151 B.W. ten spijt – naar het buitencontractueel model van de equivalentietheorie
heeft herdacht.1899 Zo voldoet volgens het Belgische Hof van Cassatie alle schade (ook
indirecte) die een noodzakelijk gevolg is van de niet-nakoming aan de voorwaarde van artikel
1151 B.W.1900 Voor de verdere uitdieping van de aansprakelijkheidsvereisten verwijzen we
naar DEEL III.1901

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, o.c., 138; A. BÉNABENT, Les contrats
spéciaux civils et commerciaux, o.c., 130; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 236; P.-H. ANTONMATTEI
en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 146; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE,
Contrats civils et commerciaux, 2004, o.c., 224; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux,
2005, o.c., 208.
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 562; E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu,
1998, 46; J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, in J. RONSE (ed.), A.P.R., I, Gent, Story-Scientia, 1984, 34; W. VAN
GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 454; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFELMUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 506; H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on
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Art. 1151 B.W.: “Zelfs ingeval het niet uitvoeren van de overeenkomst is veroorzaakt door opzet van de schuldenaar, moet
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Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 188; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 179.
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 577-578; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 188; C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and
Property Law in Europe, München, Sellier European Law Publishers, 2004, 76.
Infra, nrs. 400 et seq.

417

307. Schadevergoeding bij verborgen gebreken: principe – De vrijwaring voor
verborgen gebreken onderscheidt zich niet alleen van het gemeen contractenrecht door een
bijzonder ontbindingsregime, ook op het vlak van de schadevergoeding wijkt de rechtsfiguur
af van de gemeenrechtelijke bepalingen. Artikel 1645 en 1646 B.W. zijn daarvoor
verantwoordelijk. Tot dusver beschreef dit proefschrift hoe de fout van de verkoper niet in
aanmerking wordt genomen, wanneer de koper zijn verkoper voor verborgen gebreken in
vrijwaring roept. Zelfs indien de verkoper van het verborgen gebrek geen kennis had of zelfs
kon hebben, is hij krachtens artikel 1646 B.W. bij de ontbinding gehouden tot de vergoeding
van de door de koop veroorzaakte kosten.1902 Dat is evenwel niet langer zo voor de
aanvullende schadevergoeding, die wel afhankelijk is van de goede of kwade trouw van de
verkoper.1903
De kennis van het verborgen gebrek in hoofde van de verkoper heeft een belangrijke impact
op de omvang van de schadevergoeding. Artikel 1645 B.W. bepaalt immers dat de verkoper
niet alleen gehouden is tot teruggave van de prijs die hij incasseerde, maar bovendien aan de
koper alle schade dient te vergoeden, indien hij de gebreken van de zaak bij het sluiten van de
verkoop kende. Zodoende draait hij op voor elk verlies van de koper (damnum emergens),
ook de tijd en de winstkansen die deze door het gebrek in de zaak verspeelde (lucrum
cessans), natuurlijk steeds op voorwaarde dat deze in causaal verband staan met het verborgen
gebrek.1904 Hoewel goede trouw in de regel wordt vermoed en de bewijslast van de kennis van
de verkoper in principe dus op de koper rust, aanvaardt een consumentvriendelijke
rechtspraak1905 sinds decennia dat de professionele, gespecialiseerde verkoper vermoed wordt
het gebrek in het door hem verkochte goed te hebben gekend. Dit geldt niet alleen in België,
maar evenzeer in Frankrijk plaatst men de professionele verkoper en de verkoper te kwader
trouw op gelijke voet.1906
1902

1903

1904

1905

1906

P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 36; V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE,
Vermogensrecht in kort bestek, o.c., 147; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 165; J.
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Toch bestaat er een belangrijk verschil tussen de Belgische en de Franse variant van de
gebreksgarantie. In het Belgisch kooprecht gaat men er namelijk van uit dat het vermoeden
van de kwade trouw van de beroepsverkoper weerlegbaar is.1907 Dit is niet eenvoudig, vermits
de verkoper daartoe niet louter moet bewijzen dat hij in casu van het gebrek geen kennis had,
maar bovendien dat hij van het gebrek geen kennis kon hebben.1908
In Frankrijk ging de rechtspraak nog een stap verder door het vermoeden van kwade trouw
van de beroepsverkoper als onweerlegbaar te kwalificeren.1909 Het Franse recht toont zich op
dit vlak buitensporig streng, zodat het niet hoeft te verbazen dat het onweerlegbaar karakter
van het vermoeden onder vuur ligt, te meer aangezien Frankrijk in Europa op dat vlak
geïsoleerd staat. Toch bevond het Hof van Justitie in Luxemburg de Franse regeling niet in
strijd met de interne markt.1910
Tot slot merken we wel nog op dat in beide jurisdicties het vermoeden van kennis of kwade
trouw alleen ten aanzien van de koper geldt. Met andere woorden, wanneer een handelaar
goederen koopt geldt het vermoeden van kennis niet. Bijgevolg mag men er niet vanuit gaan
dat de koper bij de levering de gebreken kende, zodat hij met zijn aanvaarding meteen elke
vorderingsmogelijkheid zou verliezen. Bovendien leidt de vordering van een professionele
koper al evenmin tot een verdeling van de aansprakelijkheid.1911
308. Schadevergoeding: toepassing op het authenticiteitscontentieux – Wanneer de
koper ontdekt dat het kunstwerk dat de verkoper hem leverde inauthentiek is en dat gegeven
hem schade berokkent die door de eventuele ontbinding van de overeenkomst niet wordt
vergoedt, kan hij aanspraak maken op een (bijkomende) pecuniaire schadevergoeding.
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Vooral het regime van verborgen gebreken lijkt voordelig, aangezien de beroepsverkoper daar
vermoed wordt te kwader trouw te zijn. Wie kocht van een particulier of
gelegenheidsverkoper dient zowel in Frankrijk als in België diens kwade trouw wel te
bewijzen om op de integrale schadevergoeding van artikel 1645 B.W. aanspraak te kunnen
maken. Bovendien krijgt de professionele verkoper in Frankrijk niet de kans zijn goede trouw
te bewijzen. Artikel 1645 B.W. laat de Belgische galeriehouder of antiquair wel die
mogelijkheid. Gelet op de complexiteit van de authenticiteitsproblematiek is het leveren van
dat tegenbewijs geen onhaalbare kaart, aangezien er ontegensprekelijk gevallen bestaan
waarin de Belgische beroepsverkoper de inauthenticiteit niet had kunnen ontdekken. Om
dezelfde reden ligt het niet zo voor de hand de kwade trouw van de gelegenheidsverkoper te
bewijzen.
Toch ontloopt de verkoper te goeder trouw niet elke bijkomende schadevergoeding.
Krachtens artikel 1646 B.W. is hij evenzeer gehouden de kosten van de verkoop te vergoeden.
Deze notie vulde de Franse rechtspraak een tijd lang onverantwoord ruim in. Niettemin
kunnen de kosten van de verkoop volgens de actuele beperktere invulling toch de kosten
betreffen van expertise, verplaatsing, vervoer, alsook de lonen en commissies van
tussenpersonen en de intresten.1912
Tot slot benadrukken we andermaal dat de schadevergoeding bij verborgen gebreken
onverschillig staat ten aanzien van de hoedanigheid van de koper. Een kunsthandelaar kan
immers evenzeer een integrale schadevergoeding bekomen, zelfs al was hij meer
gespecialiseerd dan de verkoper.

B. SCHADEVERGOEDING BIJ DWALING
309. Schadevergoeding bij dwaling: toepassing van de onrechtmatige daadsleer –
Lange tijd hield de doctrine voor dat een dwalingsvordering, in tegenstelling tot een verhaal
op grond van de leveringsplicht of de verborgen gebreken de errans geen geldelijke
schadevergoeding kon opleveren. GHESTIN betoogde in zijn proefschrift nog dat “l’action en
nullité pour erreur ne peut donner lieu à la condamnation du défendeur à des dommagesintérêts, même si celui-ci avait été de mauvaise foi. Il n’en va que différemment si la nullité
est demandée pour dol, sur le fondement de l’article 1116.”1913 Inderdaad, anders dan het
bedrog dat een opzettelijke fout veronderstelt, beschouwde ook dit proefschrift de dwaling tot
dusver uitsluitend als foutonafhankelijk wilsgebrek. Voor de toepassing ervan bleek het
immers totaal irrelevant of de verkoper de onjuiste toeschrijving kon worden verweten en
zodoende schuld had aan de dwaling van de koper.
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is de Franse doctrine echter in toenemende mate
aandacht gaan besteden aan de oorzaken van de dwaling in het gedrag van anderen, in plaats
van aan het wilsgebrek in de psyche van de errans.1914 Vanaf het einde van de zestiger jaren
1912
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bestaat ook in het Belgische recht groeiende belangstelling voor het gedrag van de
“veroorzaker” van de dwaling.1915 Het aansprakelijkheidsrecht bleek door de figuur van de
culpa in contrahendo een belangrijke aanvulling op de leer van de wilsgebreken. De
precontractuele aansprakelijkheid staat immers toe het wilsgebrek niet langer als een op zich
staand gegeven te zien, maar causaal te verklaren vanuit het aansprakelijkheidsrecht. Hierbij
gaat men na of de contractpartij van de errans geen fout te verwijten valt, precies omdat hij de
errans de verkeerde informatie verstrekte. Als dat het geval is kan de errans de “veroorzaker
van de dwaling” aansprakelijk stellen voor zijn gedrag om hem tot de betaling van
schadevergoeding te laten veroordelen.1916
Volgens de meerderheidsopvatting in Frankrijk en België steunt de leer van de
precontractuele aansprakelijkheid op de gewone onrechtmatige daadsleer van 1382 B.W., wat
het Belgisch Hof van Cassatie bevestigde in zijn arrest van 10 december 1981.1917 Dat heeft
voor gevolg dat de beoordeling van de eventuele aansprakelijkheid onderworpen is aan de
drie klassieke toepassingsvoorwaarden voor buitencontractuele aansprakelijkheid: fout,
schade en causaliteit.
De toepassing van het aansprakelijkheidsrecht op het totstandkomingsgebeuren van
overeenkomsten verschuift de aandacht van de psyche van de errans naar het gedrag van de
“veroorzaker van de dwaling”. Dat kan een derde zijn, zoals een expert of een tussenpersoon,
die door zijn advies of andersoortige dienstverlening de koper tot contracteren aanzette. In het
merendeel van de gevallen was het echter de verkoper die als rechtstreekse tegenpartij van de
koper diens dwaling veroorzaakte. DEEL III is geheel gewijd aan de
aansprakelijkheidsverhoudingen bij inauthenticiteit.1918 Aangezien de nadruk daar vooral ligt
op de rol van tussenpersonen en experten bij de authenticiteitsproblematiek, brengen we hier
louter
enkele
verduidelijkingen
aan
die
specifiek
gelden
voor
de
aansprakelijkheidsverhoudingen tussen de verkoper en de dwalende koper.
Meteen is duidelijk dat een gedupeerde koper zijn verhaal jegens de verkoper niet hoeft te
beperken tot het instellen van een annulatievordering. Op grond van het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht kan hij aanvullend de schadelijke gevolgen van de transactie trachten
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(391) 404-407; W. DE BONDT, "Precontractuele aansprakelijkheid", T.B.B.R. 1993, (93) 108-113; A. DE BOECK, "De
precontractuele aansprakelijkheid in België en de PECL", l.c., 80.
Voor Frankrijk, zie onder meer: F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 436.
Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981-82, 502.
A. DE BOECK, "De precontractuele aansprakelijkheid in België en de PECL", l.c., 80; D. FRERIKS, "Onderzoeks- en
mededelingsverplichting in het contractenrecht", l.c., 1226; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 117; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van
overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en sancties, 2000, o.c., 193
Infra, nrs. 395 et seq.
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teniet te doen, waaraan de annulatie en de wederzijdse restituties niet konden verhelpen.1919
De nietigheid voor wilsgebreken en de aquiliaanse aansprakelijkheidsvordering zijn inderdaad
twee onderscheiden procedures, die onafhankelijk van elkaar bestaan. Ze hebben een
verschillende grondslag en een verschillende finaliteit. Aansprakelijkheid hanteert een
foutredenering en beoogt een schadeherstel. Nietigheid vindt zijn grondslag in een
onrechtmatigheid bij de totstandkoming van het contract en streeft er rechtstreeks naar de
onrechtmatige toestand definitief op te heffen.1920 Deze onafhankelijkheid brengt met zich
mee dat de rechter zich eerst uitspreekt over de nietigheidsvraag, om pas in een tweede
stadium na te gaan of er na vernietiging nog schade overblijft die gelet op de
buitencontractuele fout voor vergoeding in aanmerking kan komen. In dat verband
verduidelijkt GUELFUCCI-THIBIERGE:
“La perte subie du fait de la conclusion du contrat annulé comprend tous les frais engagés à raison de
sa conclusion, de son exécution et de son annulation, à l’exclusion des frais exposés antérieurement à
la faute précontractuelle et des pertes relatives à l’objet de la prestation fournie en exécution du contrat
annulé qui seront compensées en vertu du principe de restitution intégrale de la prestation effectuée à
l’occasion des restitutions consécutives à l’annulation.”1921

Aangezien de dwaling en de buitencontractuele aansprakelijkheid niet dezelfde
toepassingsvoorwaarden hebben, is het belangrijk in te zien dat niet elke dwaling ook
bijkomend tot de buitencontractuele aansprakelijkheid van de verkoper zal leiden.1922
Schadevergoeding is echter niet alleen als aanvullende sanctie bij de dwaling mogelijk. Ze
kan zelfs de enige sanctie zijn, als alternatief voor nietigheid. De errans kan immers
verkiezen niet de nietigheid te vorderen, maar zijn schade uitsluitend op grond van het
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht te laten vergoeden.1923 In beide gevallen houdt de
koper voor het slachtoffer te zijn van het onzorgvuldige optreden van de verkoper, aan wiens
fout de vergissing en de schade die eruit voortvloeit is te wijten. Daartoe moet de errans het
bewijs leveren van de fout, de schade en de causaliteit.
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S. STIJNS, "Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming", l.c., 241; A. DE BOECK, Informatierechten
en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en sancties, 2000, o.c., 501; M.
COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, 1999, o.c., 70; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 116; I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 327; L.
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 538-539; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit
civil: Les obligations, o.c., 435-436; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 290-291; C.
GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, o.c., 487.
“Même si, contrairement au dol, la faute n’est pas inhérente au vice du consentement que constitue l’erreur spontanée
régie par l’article 1110 du Code civil, il est possible au contractant qui prétand d’avoir été victime d’agir contre l’autre
partie sur la base de l’article 1382 du même code.” (H. MÉAU-LAUTOUR, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 16 april 1991,
JCP 1993, jur., II, n° 21976 nr. 9); C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, o.c., 238-242; S.
STIJNS, "Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming", l.c., 225-226.
C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, o.c., 106.
“[Les dommages-intérêts] ne peuvent trouver leur fondement dans la simple constatation d’une erreur, is doivent
nécessairement s’appuyer sur la démonstration positive d’un fait autonome, negligence ou imprudence sans laquelle
l’erreur ne se serait pas produite.” (H. MÉAU-LAUTOUR, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 16 april 1991, JCP 1993, jur., II,
n° 21976 nr. 9).
A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en
sancties, 2000, o.c., 501; S. STIJNS, "Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming", l.c., 241; W. VAN
GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 116; I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele
verbintenissen in beweging", l.c., 327; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 343; C. GUELFUCCITHIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, o.c., 352-353.
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310. Schadevergoeding bij dwaling: toepassing op het authenticiteitscontentieux –
Hoewel de doctrine tot voor de tweede helft van de twintigste eeuw voorhield dat, behoudens
bedrog, de vernietiging van het contract niet kon gepaard gaan met een aanvullende
schadevergoeding, stelt men in de oudere rechtspraak toch vaak een bereidheid vast om de
errans een schadevergoeding toe te kennen. Zij tracht dit te bewerkstelligen door het gedrag
van de verkoper niettemin als bedrieglijk aan te merken1924 of beroept zich daartoe op artikel
1645 B.W. Dat laatste is, gelet op de vernietiging van het contract, al helemaal een
onbegrijpelijke redenering.1925
In de tweede helft van de twintigste eeuw wordt het in het authenticiteitscontentieux, ook los
van enig bedrog, gebruikelijk de nietigheidsvordering wegens dwaling te combineren met een
buitencontractuele aansprakelijkheidsclaim om eveneens de schade ten gevolge van
onopzettelijke fouten te vergoeden.1926 Deze combinatie van nietigheid en aansprakelijkheid
maakt in het bijzonder voor de authenticiteitsproblematiek een betekenisvolle evolutie uit,
daar de onjuiste toeschrijving herhaaldelijk het gevolg is van een onzorgvuldig, doch
onopzettelijk handelen van de verkoper.1927 Gelet op de bewijsproblemen inherent aan de
vordering voor bedrog, hoeft het niet te verbazen dat de koper bij inauthenticiteit in de
praktijk veeleer zal verkiezen dwaling en buitencontractuele aansprakelijkheid gecombineerd
te vorderen, in plaats van een actie op grond van bedrog, waardoor hij zich onnodig belast met
het bewijs van de kwade trouw van de verkoper.1928
Niet elke dwaling over de authenticiteit gaat ipso facto ook gepaard met een fout van de
verkoper. Vaak slaagt de koper er dan ook niet in om de noodzakelijke fout te bewijzen, zodat
zijn verhaal jegens de verkoper in het beste geval beperkt blijft tot de vernietiging van de
koopovereenkomst.1929
Dat is in het bijzonder het geval in het kader van een openbare verkoop. In dergelijk geval
doet de verkoper immers een beroep op een veilinghuis, dat op zijn beurt vaak een expert
aanstelt ter beoordeling van de kunstvoorwerpen. Behoudens diens bedrog is het door de
betrokkenheid van deze deskundigen voor de koper bijzonder lastig enige fout in hoofde van
de verkoper/inbrenger aannemelijk te maken.1930 Dat hoeft echter niet te betekenen dat de
1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

Zonder het gedrag echt bedrieglijk te noemen, spreekt de rechter telkens over de misplaatste handelswijze van de verkoper.
CA Orléans, 21 januari 1931, D.H. 1931, 172 (Dit geschil betrof de verkoop van een Louis XV-commode.); Trib. civ.
Seine, 3 november 1930, Gaz. Pal. 1931, I, 15; Trib. civ. Seine, 21 juli 1925, D.H. 1925, 696 (Dit geschil betrof de
verkoop van een schilderij van de Nederlandse landschapsschilder Meindert Hobbema (1638-1709).); Trib. com. Seine, 20
maart 1941, Gaz. Pal. 1941, I, 540 (i.v.m. de verkoop van het schilderij “Paysage d’Ornans” als een werk van Gustave
Courbet (1819-1877)).
CA Bordeaux 13 november 1905, Gaz. Pal. 1906, I, 280 (i.v.m. 3 gravures van Janinet de Ward en Chesmann).
Voor terechte kritiek, zie ook: S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 410.
Zie bijvoorbeeld: TGI Parijs, 21 april 1976, Journ. des C.-P. 1978, 110 – bevestigd door: CA Parijs, 1e ch., 27 mei 1977,
Journ. des C.-P. 1978, 110 en Cass. Fr. 1e civ., 23 mei 1979, Journ. des C.-P. 1979, 67, noot G. GAULTIER (In deze zaak
bleek de tekening van Jean Honoré Fragonard (1732-1806), getiteld “Le coucher des ouvrières en mode” een recente
vervalsing te zijn.).
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 405; Y.-M. SERINET, Les régimes comparés
des santions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, o.c., 616.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 406.
Zie ook: CA Parijs, 1e ch., 10 maart 1955, D. 1955, 295. In deze zaak acht het Hof wel het bestaan van bedrog bewezen.
“Que [l’acquéreur] n’établit aucun prejudice qui soit en relation avec une faute quelconque des intimées; que leur bonne
foi n’est pas controuvée.[…] il ne saurait leur faire grief d’une erreur qu’il a partagée.” (CA Parijs, 22 februari 1950, D.
1950, 269); TGI Parijs, 1e ch., 14 november 1985, Journ. des C.-P. 1985, 153; TGI Parijs, 1e ch., 25 mei 1988, Journ. des
C.-P. 1989, 126; CA Parijs, 1e ch., sect. B., 25 februari 1994, Juris-Data nr. 1994-020761.
“Attendu en revanche que la responsabilité de [la venderesse] ne saurait être recherchée par le demandeur, dès lors
qu’elle n’est pas l’auteur du catalogue portant les mentions erronées et qu’elle s’est bornée à indiquer au commissairepriseur l’origine du tableau litigieux provenant de la collection “Léonce Benedite”, sans affirmer formellement
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koper in dergelijke gevallen geen aanvullende schadevergoeding kan bekomen. Niets is
minder waar, al zag hij zich daartoe moeten keren tegen het veilinghuis en de expert die als
professionele derden een cruciale rol speelden bij de totstandkoming van de
koopovereenkomst en dus de vergissing van de koper. Precies aan de (buitencontractuele)
aansprakelijkheid van die professionals is DEEL III gewijd.
Maar zelfs in het geval van een private verkoop ligt het bewijs van de fout van de verkoper
allerminst voor de hand. Dat geldt in het bijzonder wanneer de verkoper niet beroepshalve
actief is in de kunsthandel. Behoudens bedrog zal de rechter diens vergissing maar zelden als
foutief aanmerken. De onjuiste toeschrijving moet dan immers dermate flagant zijn1931, dat
GHESTIN opmerkt: “les rares décisions qui condamnent le défendeur néophyte à des
dommages-intérêts font état d’agissements indélicats ou de réticences qui, bien qu’ils ne
soient pas qualifiés de dolosifs, sont cependant à la limite du dol.”1932
Wie kocht van een antiquair of kunsthandelaar dient echter evenzeer een fout te bewijzen. In
tegenstelling tot de garantie voor verborgen gebreken bestaat er immers geen vermoeden van
fout in hoofde van de professionele verkoper.1933 Natuurlijk is de beroepsactiviteit van de
verkoper betekenisvol bij het leveren van het bewijs van de fout.1934 Theoretisch gezien mag
dat er voor de bijkomende schadevergoeding bij dwaling echter niet toe leiden elke vergissing
van de beroepsverkoper automatisch ook als fout te beschouwen.1935 Niettemin bestaan er in
de rechtspraak gevallen waarin de verkoper zelfs tot schadevergoeding wordt veroordeeld,
ofschoon hem niet meteen een aanwijsbare fout ten kwade kan worden geduid. Het loutere
feit het werk verkocht te hebben onder een verkeerde toeschrijving gaat dan door voor fout en
lijkt soms te volstaan om de verkoper tot schadevergoeding te veroordelen.1936 Deze tendens
komt meer uitvoerig aan bod in DEEL III.1937
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l’authenticité.” (TGI Parijs, 1e ch., 11 juli 1979, Journ. des C.-P. 1980, 9) ; “Considérant sur la demande de dommagesintérêts, qu’aucune faute ne peut être caractérisée à la charge de [la venderesse] alors que le tableau figurait à l’époque
de sa mise en vente dans le catalogue raisonné de Maurice Utrillo établi par Paul Petrides qui faisait autorité en la
matière et qu’aucun doute n’avait encore jamais été émis sur son authenticité en demeurant conformée par ce même Paul
Petrides quelques jours après la vente.” (CA Parijs, 1e ch., sect. B., 25 februari 1994, Juris-Data nr. 1994-020761); “Mais
attendu que ce vendeur avait pris soin de remettre le tableau au commissaire-priseur en précisant qu’il s’agissait d’une
oeuvre “attribuée à Modigliani en non d’une oeuvre de ce peintre”, qu’il y avait joint l’attestation de la fille de celui-ci.
[…] Attendu ainsi, que si [le vendeur] doit être condamné à restituer le pris et les frais comme consequence de
l’annulation et du principe de la reparation intégrale, en l’absence de faute de sa part, il convient de le décharger
entièrement du paiement des dommages et interest.” (CA Aix, 1e ch., 5 juni 1979, Journ. des C.-P. 1980, 3 – Bevestigd
door Cass. Fr. 1e civ., 28 januari 1981, Gaz. Pal. 1981, II, 199); CA Parijs, 1e ch., sect. B., 5 februari 1999, Juris-Data
1999-0203087 (Deze zaak betreft de veilingverkoop van een guéridon (rijkelijk versierd bijzettafeltje). Het was verhandeld
als het werk van één van Frankrijks meest vooraanstaande meubelmakers Martin Carlin (1730-1785), maar bleek helaas
een negentiende-eeuwse kopie te zijn.).
TGI Parijs, 1e ch., 25 mei 1988, Journ. des C.-P. 1989, 126; CA Orléans, 21 januari 1931, D.H. 1931, 172; Trib. civ.
Bayonne, 21 juli 1903, Gaz. Trib. 1904, I, 2, 59; Trib. civ. Seine, 3 november 1930, Gaz. Pal. 1931, I, 15; Trib. civ. Seine,
21 juli 1925, D.H. 1925, 696; CA Parijs, 1e ch., 10 maart 1955, D. 1955, 295.
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 124.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 407.
Zie bijvoorbeeld: CA Parijs, 1e ch., 27 mei 1977, Journ. des C.-P. 1978, 110 – bevestigd door: Cass. Fr. 1e civ., 23 mei
1979, Journ. des C.-P. 1979, 67, noot G. GAULTIER.
Cass. Fr. 1e civ., 16 april 1991, Juris-Data nr. 1991-001184.
“[…] si la bonne foi de la société venderesse a pu être entière puisqu’elle avait pris soin de demander un avis à un expert
de son choix, il n’en reste pas moins qu’ayant occasionné un préjudice, elle en doit réparation.” (Trib. com. Seine, 20
maart 1941, Gaz. Pal. 1941, I, 540); TGI Parijs, 3e ch., 30 november 1967, D. 1968, somm., 65; TGI Parijs, 30 oktober
1974, Journ. des C.-P. 1978, 97.
Infra, nrs. 423-424.
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Tot slot ontslaat de fout van zijn tegenpartij de koper niet van zijn eigen
zorgvuldigheidsplicht. De toepassing van het aansprakelijkheidsrecht kan dus ook een
beoordeling van het eigen gedrag van de koper met zich meebrengen.1938

C. DAMAGES BIJ BREACH OF CONTRACT
311. Damages: de primaire sanctie voor breach of contract – De toekenning van
schadevergoeding is ontegensprekelijk de standaardsanctie in het Anglo-Amerikaanse
contractenrecht. Bij contractbreuk kan het slachtoffer steeds aanspraak maken op een
pecuniaire schadeloosstelling.1939 De koper kan dan misschien niet altijd de beëindiging van
het contract verlangen, tot schadevergoeding is hij zowel in Engeland als in New York steeds
gerechtigd.
312. Damages bij breach of contract: over schadebegroting en remoteness – De
basisgedachte bij contractuele aansprakelijkheid bestaat erin dat de schadevergoeding de
schadelijder moet brengen, voor zover geld dat vermag, in de situatie waarin hij zich had
bevonden als de schuldenaar zijn contractueel verschuldigde prestatie zorgvuldig en tijdig zou
hebben uitgevoerd.1940 Dat betekent dat de schade van de koper die een inauthentiek werk
geleverd kreeg in principe het positieve saldo bedraagt van de waarde van het kunstvoorwerp,
zoals de verkoper dat voorstelde en de werkelijke waarde ervan toen het inauthentiek
bleek.1941
Naast de grondslag voor de schadeberekening behoeft ook het vraagstuk van de remoteness
enige verduidelijking.
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CA Parijs, 3e ch., 3 januari 1974, Gaz. Pal. 1974, II, 708; CA Aix-en-Provence, 22 oktober 1965, Bull. civ. I, 256, nr. 347.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1424; A. G. GUEST, Benjamin's sale of
goods, o.c., 603; G. TREITEL en E. PEEL, The law of contract, 2007, o.c., 992; P. S. ATIYAH en S. A. SMITH, Atiyah's
Introduction to the Law of Contract, Oxford, Clarendon Press, 2005, 371 en 396; J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO,
Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 561; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative
law, 1998, o.c., 503; J. SMITS, "De verkrijging van schadevergoeding bij niet-nakoming", in J. SMITS en S. STIJNS
(eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2000, (115) 115.
H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on Contract Law, o.c., 812-815.
Specifiek voor Engeland, zie: H. MCGREGOR, McGregor on Damages, in Common Law Library, XIX, Londen, Sweet &
Maxwell, 1997, 157; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1424; G. TREITEL en
E. PEEL, The law of contract, 2007, o.c., 1004-1005; P. S. ATIYAH en S. A. SMITH, Atiyah's Introduction to the Law of
Contract, 2005, o.c., 399.
Specifiek voor New York, zie: J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 564;
R. A. HILLMAN, Principles of Contract Law, St. Paul, Thomson West, 2004, 134; RESTATEMENT (SECOND) OF
CONTRACTS (1981), § 347: “Measure of Damages in General - Subject to the limitations stated in §§ 350-53, the
injured party has a right to damages based on his expectation interest as measured by (a) the loss in the value to him of the
other party's performance caused by its failure or deficiency, plus (b) any other loss, including incidental or consequential
loss, caused by the breach, less (c) any cost or other loss that he has avoided by not having to perform.”
H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 27-28; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 1465 en 1474.
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Remoteness is een typisch Anglo-Amerikaans concept uit het aansprakelijkheidsrecht dat een
problematiek vat die de Frans-Belgische jurist wellicht onderbrengt bij de vraag naar het causaal
verband. Om voor vergoeding in aanmerking te komen vereist het Anglo-Amerikaans contractenrecht
van de verweerder niet alleen een verwijtbaar gedrag, bovendien is het noodzakelijk dat de band tussen
schade en verwijtbaar gedrag niet te ‘los’ is. Die kwestie vat men onder het label “remoteness”. Het is
met andere woorden de “test to decide which types of loss caused may be compensated by an award of
damages”.1942 Dezelfde kwesties komen ook in de continentale jurisdicties aan bod, waar men diverse
causaliteitstheorieën onderscheidt.

De remoteness vormt geen stof tot discussie, voor zover het verwijtbare gedrag van de
verkoper de koper rechtstreeks in zijn vermogen treft ten belope van het verschil in waarde
tussen wat deze laatste dacht te verwerven en de werkelijkheid. Anders is het echter wanneer
de koper ook nog eens bijkomende schade (consequential loss) lijdt. Precies dan komt de
remoteness-test in het spel, die eigenlijk de bedoeling heeft uiterste grenzen te stellen aan de
gevolgschade waarvoor de verweerder nog aansprakelijk kan worden gehouden.1943 Precies
omdat een kleine onachtzaamheid soms onvoorstelbare gevolgen met zich mee kan brengen,
verkiest het Anglo-Amerikaanse recht om de aansprakelijkheid niet tot in het oneindige door
te trekken.
Wat betreft de remoteness bij contractuele schadeclaims, maakt Hadley v. Baxendale1944
zowel voor Engeland1945 als New York1946 nog steeds het leading precedent uit. Het
basisprincipe luidt als volgt:
“Where two parties have made a contract which one of them has broken, the damages which the other
party ought to receive in respect of such breach of contract should be such as may fairly and
reasonably be considered either arising naturally, i.e., according to the usual course of things, from
such breach of contract itself, or such as may reasonably be supposed to have been in the
contemplation of both parties, at the time they made the contract, as the probable result of the breach of
it.”1947

Aldus koppelt het contractuele aansprakelijkheidsrecht in Engeland1948 en New York1949 sinds
Hadley v. Baxendale ook een voorzienbaarheidsvereiste aan de vergoedbaarheid van de
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Meer m.b.t. die zaak over de late levering van een fabrieksdrijfas, zie: J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 General Principles, o.c., 1449-1450; A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 128 et
seq.; H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 157-159.
C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 81-83.
RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACT (1981), § 351: “Unforeseeability And Related Limitations On Damages (1) Damages are not recoverable for loss that the party in breach did not have reason to foresee as a probable result of the
breach when the contract was made. (2) Loss may be foreseeable as a probable result of a breach because it follows from
the breach (a) in the ordinary course of events, or (b) as a result of special circumstances, beyond the ordinary course of
events, that the party in breach had reason to know. (3) A court may limit damages for foreseeable loss by excluding
recovery for loss of profits, by allowing recovery only for loss incurred in reliance, or otherwise if it concludes that in the
circumstances justice so requires in order to avoid disproportionate compensation.”
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schade. Hoewel dit principe in de twintigste eeuw aanvulling en verfijning kreeg, bleef de
voorzienbaarheidsgedachte stevig overeind.1950
De algemene principes van de contractuele aansprakelijkheid in Engeland en New York
krijgen in DEEL III verdere uitdieping. In wat volgt is het de bedoeling uitsluitend in te gaan
op de contractuele aansprakelijkheid van de verkoper, wanneer het kunstwerk dat hij levert
niet authentiek blijkt te zijn.
313. Breach of contract: schadevergoeding in het Engelse kooprecht – De gedupeerde
koper kan in Engeland steeds aanspraak maken op de pecuniaire vergoeding van de schade
die hij door de inauthenticiteit van het geleverde kunstvoorwerp leed.1951 De wettelijke basis
voor die schadeclaim is gelegen in sectie 53 van de Sale of Goods Act 1979. Die bepaling
stelt:
“(1) Where there is a breach of warranty by the seller, or where the buyer elects (or is compelled) to
treat any breach of a condition on the part of the seller as a breach of warranty, the buyer is not by
reason only of such breach of warranty entitled to reject the goods; but he may – a) set up against the
seller the breach of warranty in diminution of extinction of the price, or b) maintain an action against
the seller for damages for the breach of warranty.”

Het tweede lid van deze bepaling herformuleert het uitgangspunt voor de omvang van de
contractuele schadevergoeding, conform de principes die de zaak Hadley v. Baxendale1952 in
de negentiende eeuw ontwikkelde.1953
“(2) The measure of damages for breach of warranty is the estimated loss directly and naturally
resulting, in the ordinary course of events, from the breach of warranty.”

Meteen stelt het op die manier een grens aan de berekeningsformule die in het derde lid vervat
ligt. De schade is prima facie gelijk aan het verschil tussen de waarde van de goederen ten
tijde van de levering en de waarde die deze goederen zouden gehad hebben, indien de
warranty waarheid was geweest.1954 Gelet op het uitgangspunt van Hadley v. Baxendale,
opgenomen in het tweede lid, kan het niet de bedoeling zijn de verkoper meer te laten
vergoeden dan het werkelijk verlies dat uit de contractbreuk voortvloeide.
De toepassing van deze regel van schadebegroting op de authenticiteitsproblematiek is niet zo
eenvoudig. Bij gebrek aan enige referentiewaarde moet de rechter immers puur hypothetisch
inschatten wat de waarde van het authentieke kunstwerk zou zijn geweest ten tijde van de
levering, om dan vervolgens van die som de werkelijke waarde van het goed dat de verkoper
1950

1951
1952
1953
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Koufos v. C. Czarnikow Ltd. (The Heron II) [1969] 1 A.C. 350; Victoria Laundry (Windsor) Ltd. v. Newman Industries
Ltd. [1949] 2 K.B. 528.
Meer m.b.t. die zaak over een late levering van boiler aan een wasserij, zie: J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on
contracts 1 - General Principles, o.c., 1450; A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c.,
128 et seq.; H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 159-161.
Zie bijvoorbeeld: Nicholson & Venn v. Smith Marriott (1947) 177 LT 189 en Ojjeh v. Waller [1999] C.L.Y. 4405.
Hadley v. Baxendale (1854) 9 Exch. 341.
S. 51, (2) Sale of Goods Act 1979 – Zie daarover: A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 1066-1067; M. G.
BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 591.
S. 51, (3) Sale of Goods Act 1979: “In the case of breach of warranty of quality such loss is prima facie the difference
between the value of the goods at the time of delivery to the buyer and the value they would have had if they had fulfilled
the warranty.” (Zie daarover: C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005,
o.c., 50; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 1066-1067; M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 591592).
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leverde in mindering te brengen. Bepaalde rechtspraak staat toe niet de waarde van het
authentieke goed ten tijde van de levering als referentiewaarde te hanteren, maar op het
moment van de ontdekking van inauthenticiteit.1955 Zodoende kan de koper ook aanspraak
maken op een vergoeding voor de stijging van de markt. Daarbij aansluitend geeft GUEST aan
dat de koper zelfs schadevergoeding kan bekomen voor de gederfde winst die hij had kunnen
maken door het authentieke kunstwerk op zijn beurt door te verkopen. Wellicht is dit slechts
mogelijk in geval van een verkoop tussen handelaars, aangezien de verkoper hiervoor bij de
verkoop op de hoogte diende te zijn van het voornemen van de koper om het werk op zijn
beurt te verhandelen.1956
314. Breach of contract: schadevergoeding in het Amerikaanse kooprecht – Net zoals
de Sale of Goods Act 1979 biedt de Uniform Commercial Code de koper van een inauthentiek
kunstwerk de mogelijkheid zijn schade te verhalen bij wege van een pecuniaire
schadevergoeding.1957 Wanneer de koper, zoals dat doorgaans het geval is, de inauthenticiteit
van het kunstwerk ontdekt na het werk bij de levering te hebben aanvaard, kan hij op grond
van § 2-714 UCC schadevergoeding vorderen voor breach of warranty.1958
§ 2-714 UCC: “Buyer's Damages for Breach in Regard to Accepted Goods - (1) Where the buyer has
accepted goods and given notification (subsection (3) of Section 2-607) he may recover as damages for
any non-conformity of tender the loss resulting in the ordinary course of events from the seller's breach
as determined in any manner which is reasonable.”

Het tweede lid van § 2-714 UCC bepaalt, geheel parallel met wat sectie 53 van de Sale of
Goods Act 1979 stipuleert, dat de te vergoeden schade in principe gelijk is aan het verschil
tussen de waarde van de goederen ten tijde van de levering en de waarde die deze goederen
zouden gehad hebben, indien de warranty waarheid was geweest.1959
§ 2-714 UCC: “(1) […] (2) The measure of damages for breach of warranty is the difference at the time
and place of acceptance between the value of the goods accepted and the value they would have had if
they had been as warranted, unless special circumstances show proximate damages of a different
amount.”

In het authenticiteitscontentieux impliceert deze wijze van schadebegroting dat de verkoper de
koper vergoedt ten belope van het saldo van de eigenlijke waarde en de waarde van het
kunstwerk, indien het een authentiek werk was geweest. De schadebegroting op basis van de
UCC geeft bijgevolg aanleiding tot dezelfde problemen als de schadebegroting volgens de
Sale of Goods Act 1979. Zodoende stemt de berekeningswijze van de bij contractuele
aansprakelijkheid te vergoeden schade overeen met de schadevergoeding bij bedrog. De koper
geniet in beide gevallen immers het voordeel van het contract (benefit of the bargain),
wanneer hij onder de marktprijs zou hebben gekocht.1960 De zaak Groves v. Michel, naar
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Zie daarvoor: A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 1072-1073.
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 1082-1083 en 1085.
§ 2-711 (2) UCC, dat een opsomming bevat van de diverse remedies voor de gedupeerde koper, verwijst inderdaad in lid 1,
(e) naar de schadevergoeding als vorm van rechtsherstel.
Ter illustratie daarvan, zie bijvoorbeeld: Francis C. Weber v. Ian Peck, 1999 WL 493383 (S.D.N.Y. 1999).
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 374-375. L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a
nutshell, o.c., 71-72; K. SIEHR, "International Art Trade and the Law", l.c., 32.
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 376-377.
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 376.
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aanleiding van de verhandeling van een collectie antiek-Russische Fabergé-juwelen vormt
daarvan de perfecte illustratie.1961
Bovendien kan conform § 2-714, (3) en § 2-715 UCC ook gevolgschade voor vergoeding in
aanmerking komen.1962 De koper kan met andere woorden ook de eventuele kosten van de
expertise, de bewaring, het vervoer of de restauratie van het werk vergoed krijgen, alsook
bijzondere verliezen waarvan de verkoper bij de contractsluiting weet had of tenminste moest
hebben.1963 Naar aanleiding van de verkoop van een vermeend zelfportret van de Ierse
kunstenaar Francis Bacon overwoog Judge BATTS in David Rogath v. Werner E. R.
Siebenmann immers:
“The Court finds that Plaintiff is entitled to damages for the breach of warranty […] Plaintiff seeks to
recover $ 950,000.00 in damages from Defendant for the breach of warranty. This amount represents
the price Plaintiff lost in the aborted sale to Acquavella. "Under New York law, breach of warranty
damages are usually measured by the benefit of the bargain rule" […] The damages claimed "must be
measurable with a reasonable degree of certainty and must be adequately proven." […] Further,
consequential damages are recoverable for "any loss resulting from general or particular requirements
and needs of which the seller at the time of contracting had reason to know and which could not
reasonably be prevented by cover or otherwise. […] In the case at bar, Plaintiff provides copies of
checks and receipts for the sale of the Painting to Acquavella for $ 950,000.00. […] Defendant does not
dispute that the sale and subsequent rescission of the sale took place. As a result, the damages suffered
by Plaintiff are "reasonably measurable" and have been adequately proven. Defendant does not dispute
that the rescission resulted from the Marlborough's concerns about the authenticity of the Painting.
That there were no known challenges to the authenticity of the Painting was a particular requirement of
which the Defendant had knowledge. Accordingly, it is reasonable that Defendant should have known
any subsequent buyer learning of the challenges would seek redress, and hence any lost profits could be
recoverable from the Defendant. Further, the loss to Plaintiff could not have been prevented by "cover
or otherwise." Accordingly, Plaintiff is entitled to damages in the sum of $ 950,000.00 from Defendant.
Plaintiff must return the Painting to the Defendant in order to avoid duplicative recovery.”1964
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Groves v. Michel, uittreksel opgenomen in F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993
Supplement, 1993, o.c., 309 (“The measure of damages for breach of warranty is the difference between the value of the
goods accepted and the value they would have had if they had been as warranted. Thus, the calulation is the same as for
that for damages under the actual fraud claim.” In verband met dat bedrog overwoog de rechter: “Mrs. Groves is entitled
to compensatory damages in the amount of the difference between what she paid and the value of the items.” ).
§ 2-714, (3) UCC: “In a proper case any incidental and consequential damages under the next section may also be
recovered.”
§ 2-715 UCC: “(1) Incidental damages resulting from the seller's breach include expenses reasonably incurred in
inspection, receipt, transportation and care and custody of goods rightfully rejected, any commercially reasonable
charges, expenses or commissions in connection with effecting cover and any other reasonable expense incident to the
delay or other breach. (2) Consequential damages resulting from the seller's breach include (a) any loss resulting from
general or particular requirements and needs of which the seller at the time of contracting had reason to know and which
could not reasonably be prevented by cover or otherwise; and (b) injury to person or property proximately resulting from
any breach of warranty.”
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 381-382.
Meer hierover, zie: J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 437-438; J. J.
WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 313-317; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell,
o.c., 71; K. SIEHR, "International Art Trade and the Law", l.c., 32.
David Rogath v. Werner E. R. Siebenmann, 941 F. Supp. 416 (S.D.N.Y. 1996) p. 425-426.
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D. DAMAGES BIJ MISREPRESENTATION
315. Damages bij misrepresentation: geen automatisme – Waar elke misrepresentation in
beginsel kan resulteren in rescission, geldt niet hetzelfde voor de schadevergoeding.1965 Het
welslagen van de vordering tot schadevergoeding wordt immers in verregaande mate bepaald
door het type van misrepresentation dat zich aandient. Zo kan de eiser op grond van het
common tort law uitsluitend in de gevallen van negligent en fraudulent misrepresentation een
waarachtig recht op schadevergoeding laten gelden. Dat is echter buiten het effect van de
Misrepresentation Act gerekend, waardoor de rechter in bepaalde gevallen van innocent
misrepresentation toch ook een schadevergoeding kan toekennen.
316. Damages bij misrepresentation: een complexe, disparate regeling – Een korte blik
op de historische ontwikkeling van de rechtsfiguur misrepresentation, laat toe de complexiteit
van de schaderegeling voor misrepresentation te vatten. Oorspronkelijk stond het common
law slechts schadevergoeding toe voor de gevallen van fraudulent misrepresentation. Voor de
komst van de Hedley Byrne-rechtspraak was de categorie van de negligent misrepresentation
immers onbestaande en scheerde men de negligent misrepresentation over dezelfde kam als
de innocent misrepresentation. Door het ongelukkige naast elkaar bestaan van de
Misrepresentation Act 1967 en de leer van de negligent misstatements op basis van de Hedley
Byrne-rechtspraak is de schadevergoedingsregeling echter op korte tijd tot een bont en
disparaat geheel verworden.
Vooral de schaderegeling voor negligent misrepresentations lijkt bijzonder complex. Hier laat
het conglomeraat van de twee aansprakelijkheidssystemen (common tort law en statute law)
zich het sterkst gevoelen. Naast de invoering van de Misrepresentation Act in 1967 bleef ook
het aansprakelijkheidsrecht naar common law zich gestaag verder ontwikkelen. Beide
evoluties zijn op een weinig georkestreerde wijze komen ingrijpen op de toenmalige regeling
van common law, die tot voor de zestiger jaren geen negligent misrepresentation kende.
In wat volgt besteden wij vooral aandacht aan de wijze waarop de inwerkingtreding van de
Misrepresentation Act 1967 de pecuniaire aansprakelijkheid voor misrepresentation in
Engeland hertekende. Voor de schadevergoeding bij fraudulent en negligent
misrepresentation is het echter cruciaal in te zien dat de gedupeerde koper, naast de vordering
op grond van de Misrepresentation Act 1967, ook een buitencontractuele
aansprakelijkheidsvordering kan instellen ter vergoeding van zijn schade. Hetzelfde geldt
voor de schadevergoeding voor misrepresentation in New York. Aangezien de wetgever daar
geen parallel systeem uitbouwde, geschiedt elke schadevergoeding bij misrepresentation daar
op basis van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (tort law). Aangezien heel DEEL
III aan de authenticiteitsproblematiek in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht is
gewijd, volstaat het hier van de tort-claims voor fraudulent en negligent misrepresentation
louter de essentie aan te geven.

1965

G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, M. P. FURMSTON e.a., Cheshire, Fifoot and Furmston’s law of contract, Londen,
Butterworths, 2001, 320.
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317. Fraudulent misrepresentation: aansprakelijkheid in tort – Een partij die door
frauduleuze verklaringen tot contracteren werd verleid, kan zowel in New York als in
Engeland een aanspraak maken op een schadevergoeding. Hiertoe stelt zij een tort-claim in op
grond van deceit.1966 Hoewel de fraude zich hier in een contractueel kader voordoet, berekent
men de vergoedbare schade inderdaad op een tort-basis. Dit betekent dat het “out of the
pocket”-verlies moet worden vergoed. Claims in tort hebben immers de bedoeling de
misrepresentee door middel van de schadevergoeding terug te brengen in de positie waarin hij
zich zou bevinden, indien de onjuiste representation niet was gemaakt. In geval van
misrepresentation betekent dit dat de schadelijder zich na betaling van de schadevergoeding
moet bevinden in zijn positie van op het moment dat hij het contract aanging.1967 In Doyle v.
Olby (Ironmongers) Ltd. overwoog Lord DENNING immers:
“On principle the distinction seems to be this: in contract, the defendant has made a promise and
broken it. The object of damages is to put the plaintiff in as good a position, as far as money can do it,
as if the promise had been performed. In fraud, the defendant has been guilty of a deliberate wrong by
inducing the plaintiff to act to his detriment. The object of damages is to compensate the plaintiff for all
the loss he has suffered, so far, again, as money can do it.”1968

De schade is zodoende gelijk aan het saldo van de prijs die de representee betaalde en de
werkelijke waarde van het aangekochte goed. Op die manier beperkt de vergoeding zich tot de
som die door de onjuistheid van de verklaring uit het vermogen van de representee
verdwenen is; hij krijgt uitsluitend vergoed wat hij door de ongunstige overeenkomst heeft
verloren. Wie de schade zou bepalen door het verschil te maken tussen de beweerde waarde
en de werkelijke marktwaarde, hanteert een contractueel schadeconcept en beschouwt de
onjuiste representations ten onrechte als contractuele clausule.1969 Dergelijke
schadevergoeding zou niet voor effect hebben de schadelijder te plaatsen in de positie waarin
deze zich zou hebben bevonden indien de foutieve representation in het geheel niet was
gemaakt, maar tracht hem daarentegen alsnog te brengen tot wat zijn vermogenstoestand zou
zijn geweest, indien de onjuiste informatie toch aan de waarheid beantwoordde.1970
Wat betreft de remoteness stelt men in het verlengde van Clark v. Urquart gemeenzaam dat
het slachtoffer van een fraudulent misrepresentation aanspraak kan maken op een
schadevergoeding voor “the actual damage directly flowing from the fraudulent intent”. 1971
Meteen is duidelijk dat in tort een schadevergoeding voor gederfde winst naar Engels recht
geen haalbare kaart is. Deze vloeit immers niet rechtstreeks voort uit het bedrog.
Deze basisopvattingen over schadebegroting en remoteness behoeven echter nog enkele
verfijningen. Zo dienen we er al meteen op te wijzen dat de Engelse en Amerikaanse
1966
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B. M. MARKESINIS, S. DEAKIN, en A. JOHNSTON, Tort Law, Oxford, Clarendon Press, 2007, 569; J. F. CLERK, W.
H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1099; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation,
mistake and non-disclosure, o.c., 129.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 455; J. BEATSON, Anson's Law of
Contract, 2002, o.c., 245; D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 42-43; A. J. OAKLEY, "Measure of damages for
misrepresentation", C.L.J. 1992, (9) 9-10; J. MARKS, "Loss of Profits in Damages for Deceit", L.Q.R. 1992, (386) 387388.
Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd. [1969] 2 Q.B. 158, p. 167.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 246.
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 359-360; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk &
Lindsell on Torts, o.c., 1100.
Clark v. Urquart [1930] A.C. 28, p. 68. – Zie voor meer over deze zaak: P. A. CHANDLER, "Fraud: Damages and
Opportunity Costs", L.Q.R. 1994, (35) 35; R. HALSON, "Damages for the tort of deceit", L.M.C.L.Q. 1997, (423) 425.
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opvattingen over de te verhalen schade na deceit uit elkaar zijn gegroeid. Slechts een kleine
minderheid van de rechtbanken in de Verenigde Staten volgt immers de Engelse rechtspraak
die louter aan het “out-of-pocket” verlies wenst tegemoet te komen. De meerderheid verkiest
daarentegen in gevallen van intentionele schade de “loss-of-bargain” te vergoeden, wat strikt
genomen in een contractuele context thuishoort.1972 Voor de ruimere context en verdere
nuances verwijzen we echter naar DEEL III.1973 Hier dienen we in hoofdzaak te onthouden
dat de gedupeerde koper bij bedrog via een tort-claim op grond van deceit een geldelijke
schadevergoeding kan bekomen.
318. Schadevergoeding bij negligent misrepresentation: aansprakelijkheid in tort –
Voor 1963 bestond negligent misrepresentation als zodanig niet. Case law en doctrine
maakten uitsluitend het onderscheid tussen fraudulent en non-fraudulent (i.e. innocent én
negligent) misrepresentation. De eerste categorie kon aanleiding geven tot een claim voor
schadevergoeding op grond van deceit, de laatste echter niet. Deze asymmetrie zette de hoven
en rechtbanken er herhaaldelijk toe aan verklaringen die strikt genomen niet meer dan zuivere
representations waren, niettemin als contractuele clausules te beschouwen. Deze lieten
natuurlijk wel een vordering tot schadevergoeding toe, zij het op grond van een contractuele
wanprestatie. Op die manier kon de eiser, mits een welwillende rechter, via de contractuele
omweg alsnog aanspraak maken op een geldelijke schadevergoeding.1974
De verdere ontwikkeling van de tort of negligence bracht daarin verandering, toen deze met
de uitspraak in de zaak Hedley Byrne het toepassingsgebied van de negligence uitbreidde tot
misstatements tussen partijen die in een special relationship ten aanzien van elkaar staan. De
partij kan schadevergoeding eisen van een tegenpartij die gebonden is door een duty of care,
en hem schade berokkent doordat deze die zorgvuldigheidsplicht niet nakomt.
Vanzelfsprekend dient de eiser een causaal verband aan te tonen tussen de onjuiste verklaring
en de schade die hij beweert te lijden. De verweerder is immers uitsluitend aansprakelijk voor
de schade die hij door zijn onzorgvuldigheid werkelijk veroorzaakte.1975 De precieze
toepassingsvoorwaarden komen in DEEL III meer uitvoerig aan bod, alsook de analyse van
de Hedley Byrne-zaak en haar contextualisering.1976 Hier beperken we ons tot enkele
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RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS §549: “Measure Of Damages For Fraudulent Misrepresentation – (1) The
recipient of a fraudulent misrepresentation is entitled to recover as damages in an action of deceit against the maker the
pecuniary loss to him of which the misrepresentation is a legal cause, including (a) the difference between the value of
what he has received in the transaction and its purchase price or other value given for it; and (b) pecuniary loss suffered
otherwise as a consequence of the recipient's reliance upon the misrepresentation. (2) The recipient of a fraudulent
misrepresentation in a business transaction is also entitled to recover additional damages sufficient to give him the benefit
of his contract with the maker, if these damages are proved with reasonable certainty.”
D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1380-1381; R. A. EPSTEIN, Cases and materials on torts, 2004, o.c., 1131-1132;
W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 767-768.
Geeft niettemin blijk van de minderheidsopvatting die zich beperkt tot de vergoeding van het “out-of-pocket”-verlies:
Nacht v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 100938-98 (Sup. Ct. N.Y.County, 14 april 1999). Meer hierover: infra, nrs.
562-563.
In Australië sluit men dan weer aan bij de Engelse visie. Zie daarover: J. G. FLEMING, The Law of Torts, 1998, o.c., 703.
1973
Infra, nrs. 395 et seq., en in het bijzonder nr. 431.
1974
E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 691; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 328-329.
Zie erg uitgebreid over deze ‘omweg’: G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 352-357; J. CARTWRIGHT,
Misrepresentation, 2002, o.c., 193-223; D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 97-123.
1975
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 185.
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Infra, nrs. 433-444.
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noodzakelijke verduidelijkingen over het oorzakelijk verband, de remoteness en de grondslag
van de schadebegroting die zowel voor Engeland als de staat New York gelden.
Vooreerst plegen de case law en de rechtsleer, wat de causaliteit betreft, vast te houden
aan de regel van de “effective cause”, om zo de verhaalbare schade enigszins in te perken.
Alvorens te besluiten dat een onjuiste verklaring de economische schade van de eiser
veroorzaakte, gaat de rechter na of het verzuim aan de zorgvuldigheidsplicht wel degelijk
de voornaamste reden voor de schade was en niet zomaar incidenteel daarmee is
verbonden.1977
Aansluitend hierbij kan de verweerder alleen aansprakelijk zijn voor de schade die toe te
rekenen is aan het verzuim van zijn zorgvuldigheidsplicht. Daartoe moet men bij de
schadebegroting steeds terugkoppelen naar de concrete “duty of care” en zich afvragen
wat de bedoeling daarvan was. De verweerder kan immers uitsluitend aansprakelijk
worden gesteld voor de schade waarvoor hij de eiser moest behoeden.1978 Dit principe
mocht duidelijk blijken in de zaak South Australia Asset Management Corporation v. York
Montague Ltd. 1979
Zoals vele tort-claims hanteert de vordering voor negligent misstatement als remotenessprincipe dat schade slechts vergoedbaar kan zijn, voor zover men deze redelijkerwijze kon
voorzien op het ogenblik van het verzuim aan de zorgvuldigheidsplicht.1980 Verdere
gevolgschade komt zodoende niet voor vergoeding in aanmerking.
Tot slot rest de vraag naar de grondslag van de schadeberekening. De vordering op grond
van negligent misstatement is een vordering in tort. Dit betekent dat de vergoedbare
schade op een tort-basis dient te worden bepaald. Voor vergoeding komt dus in
aanmerking het “out-of-the-pocket-verlies”: het verlies dat uit de onzorgvuldigheid
voortvloeit.1981 Vermits de schade voor vergoeding in aanmerking komt zodra ze geleden
wordt, neemt men dit moment als referentiepunt voor de schadebegroting. Dit betekent dat
de rechter de schade van de misleidde koper bepaalt als het saldo tussen de betaalde prijs
en de marktwaarde van het inauthentieke kunstwerk op het moment van de aankoop.
Gederfde winst komt volgens deze principes ook bij de common law-claim voor negligent
misstatement niet voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding van gederfde winsten
blijft het primaat van de contractuele aansprakelijkheid.1982 Geconfronteerd met een
aansprakelijkheidsclaim voor negligent misstatement, kan de verweerder zich succesvol
1977

J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 185.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 248; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 186.
1979
South Australia Asset Management Corporation v. York Montague Ltd. [1997] A.C. 191.
Zie voor meer over deze zaak: J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 186; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, M.
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Law, 2004, o.c., 340.
1980
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247; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, M. P. FURMSTON e.a., Cheshire, Fifoot and Furmston’s law of contract,
2001, o.c., 323; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 187-188.
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H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 474; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c.,
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verschuilen achter de eigen fout van de schadelijder. Dit vertaalt zich dan in een reductie
van de aansprakelijkheid van de verweerder.1983
319. Schadevergoeding bij negligent misrepresentation: aansprakelijkheid op grond
van de Misrepresentation Act 1967 – Naast de vorderingsmogelijkheid op grond van
common tort law, roept ook sectie 2(1) van de Misrepresentation Act 1967 (MA) een
aansprakelijkheid voor negligent misrepresentations in het leven. De context waarin dit
gebeurde kwam eerder al uitgebreid aan bod.1984 Hier volgt de analyse van de
aansprakelijkheidsprincipes op grond van sectie 2(1) MA. De tekst luidt als volgt:
“Where a person has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him by another
party thereto and as a result thereof he has suffered loss, then, if the person making the
misrepresentation would be liable to damages in respect thereof had the misrepresentation been made
fraudulently, that person shall be so liable notwithstanding that the misrepresentation was not made
fraudulently, unless he proves that he had reasonable ground to believe and did believe up to the time
the contract was made that the facts represented were true.”

Aandachtige lectuur van deze sectie wijst uit dat de schaderegeling voor negligent
misrepresentations, in tegenstelling tot de aansprakelijkheid voor common law negligence,
beperkt is tot de onjuiste verklaringen die een partij ertoe brachten een contract aan te gaan:
de zogenaamde precontractuele misrepresentation. Bovendien moeten die representations
uitgaan van de tegenpartij aan het contract. De wettekst spreekt immers van “where a person
has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him by another party
thereto […]”. Wie, vertrouwend op achteloze verklaringen van een derde, een contract
aangaat ziet zijn verhaalsmogelijkheden beperkt tot de voormelde common law negligence.1985
Verder herhalen we nogmaals dat misrepresentation gaat om actieve gedragingen.
Tekortkomingen van een partij aan zijn informatieverplichting vallen niet onder het
toepassingsgebied van sectie 2(1) MA. De tekst spreekt immers duidelijk van
“representations made to him”. Tot slot moet de misrepresentation resulteren in een schade,
wat de eiser dan ook moet bewijzen. De misrepresentation roept immers een pecuniaire
aansprakelijkheid in het leven, zodat het bewijs van de schade een erg logische
toepassingsvoorwaarde uitmaakt.
320. Schadevergoeding op grond van sectie 2(1) van de Misrepresentation Act 1967: de
fiction of fraud – De originaliteit van de schaderegeling van sectie 2(1) MA ligt in de ‘fiction
of fraud’. Zo geeft de wet aan dat de representor aansprakelijk is voor negligent
misrepresentation als hij “would be liable to damages in respect thereof had the
misrepresentation been made fraudulently”. De wettelijke aansprakelijkheidsregeling voor
negligent misrepresentation vertrekt van de bestaande tort-aansprakelijkheid voor deceit. Hier
blijkt duidelijk hoe de Misrepresentation Act geen tabula rasa maakt door een geheel nieuw
systeem van misrepresentation op poten te zetten, maar zich ent op het bestaande, zij het
lacunair aansprakelijkheidsregime in tort.
1983
1984
1985

Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945, s. 1(1).
Supra, nr. 173.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 249; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 467; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 227; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c.,
351; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 331.
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De oorsprong van deze “fiction of fraud” is historisch te verklaren. De redactie van de
bepaling geschiedde naar analogie van de sectie 3 van de Directors Liability Act 1880, die net
na de uitspraak van de House of Lords in Derry v. Peek1986 een bestuurdersaansprakelijkheid
in het leven riep, naar het voorbeeld van de regeling voor deceit, maar zonder de noodzaak het
bewijs van fraude te leveren.1987 In zekere zin is het verwonderlijk dat de Law Reform
Committee zoals bij de vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsregeling wederom
refereert aan de regeling voor deceit, daar sinds de zaak Hedley Byrne in 1963 het recent
ontwikkelde aansprakelijkheidsregime voor negligent misstatements meer voor de hand
liggend ware geweest. Toch hoeft dit niet te verbazen wanneer men in het achterhoofd houdt
dat toen de de Law Reform Committee haar rapport finaliseerde, dat de grondslag vormde
voor de wetgevende interventie van 1967, de Hedley Byrne-case nog steeds sub iudice was.
De fictie vertaalt zich in een voor de eiser buitengewoon gunstig aansprakelijkheidsregime.
De verkoper wordt immers vermoed aansprakelijk te zijn wanneer de koper bewijst dat de
toepassingsvoorwaarden voor de vordering op grond van deceit vervuld zijn, met dien
verstande dat hij van het bewijs van de kwade trouw van de verkoper is vrijgesteld. Dit heeft
voor gevolg dat de bewijslast van de eiser nagenoeg uitsluitend erop neerkomt aan te tonen
dat enerzijds de verkoper de bedoeling had zijn tegenpartij door zijn verklaringen tot
contracteren te verleiden en anderzijds dat hij zich effectief op grond daarvan verbond.1988
Vanuit de analyse van de rechtsfiguur van deceit onthouden we dat de onjuiste verklaring niet
noodzakelijk de enige reden voor de koper moet zijn geweest om het contract aan te gaan.1989
Op grond van sectie 2(1) MA wordt de verkoper geacht aansprakelijk te zijn wanneer de
koper erin slaagt aan te tonen dat hij zich contractueel verbond in vertrouwen op de juistheid
van de representation uitgaande van zijn tegenpartij. Bovendien moet hij bewijzen dat deze
laatste de bedoeling had hem met de representation tot contracteren te overhalen. Dit
vermoeden is evenwel weerlegbaar, zoals reeds blijkt uit de bewoordingen van sectie 2(1):
“[…] unless he proves that he had reasonable ground to believe and did believe up to the time
the contract was made that the facts represented were true.” Om het vermoeden van
aansprakelijkheid te weerleggen moet de verkoper aantonen dat hij redelijke gronden had om
te geloven dat zijn toeschrijving juist was. Dit tegenbewijs ligt allerminst voor de hand, zelfs
al wordt het in concreto beoordeeld1990, zoals volgt uit de zaak Howard Marine and Dredging
Co Ltd. v. A Ogden & Sons (Excavations) Ltd.1991
Zonder deze beperking zou elke misrepresentation tot schadevergoeding leiden. De
verweerder kan het vermoeden van aansprakelijkheid weerleggen door het bewijs te leveren
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Derry v. Peek (1889) 14 App.Cas. 337, p. 374.
Meer over de rol van Derry v. Peek in de ontwikkeling van de tort of deceit, zie: supra, nr. 170.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 232-233.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 464; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation,
2002, o.c., 234-235; P. S. ATIYAH en G. TREITEL, "Misrepresentation Act 1967", M.L.R. 1967, (369) 374-375.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 464; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation,
2002, o.c., 235.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 237; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 467.
Howard Marine and Dredging Co Ltd. v. A Ogden & Sons (Excavations) Ltd. [1978] QB 574.
Meer over deze zaak, zie in het bijzonder: E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 696 et seq.; D. K. ALLEN,
Misrepresentation, o.c., 46 et seq.
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van zorgvuldig gedrag. Bijgevolg komen de innocent misrepresentations niet voor
schadevergoeding in aanmerking, althans voor zover de verkoper slaagt in het tegenbewijs.
Het is belangrijk in te zien dat de Misrepresentation Act 1967 niet als zodanig een
aansprakelijkheid voor negligent misrepresentation in het leven roept, waarbij de eiser het
bewijs van negligence levert. De aansprakelijkheid voor negligent misrepresentation vloeit
omgekeerd voort uit de gevallen waarin de verweerder er niet in slaagt het tegenbewijs te
leveren.
321. Vergelijking van de schadevergoeding voor negligent misrepresentation in
common tort law en in statute law – De aansprakelijkheid voor negligent misrepresentation
verschilt essentieel van de common law aansprakelijk voor negligent misstatement. In de
eerste plaats heeft de fiction of fraud voor gevolg dat het bewijs van de “special relationship”
voor de aansprakelijkheid op grond van de misrepresentation Act niet meer vereist is.
Bovendien keert de wettelijke regeling de bewijslast om, zodat, in tegenstelling tot wat geldt
bij de tort of negligence, het bewijs van de schending van de zorgvuldigheidspicht bij de
wettelijke aansprakelijkheid niet door de eiser dient te gebeuren.1992 De vordering op grond
van de Misrepresentation Act maakt voor de eiser dus een bijzonder slagkrachtige sanctie uit.
Het verdient dan ook aanbeveling als eiser zijn vordering waar mogelijk op die leest te
schoeien, gelet op het extreem gunstig bewijsregime.1993
322. Schadebegroting bij negligent misrepresentation – Eens de aansprakelijkheid
vaststaat, dient de rechter de schade te begroten. Na enige aarzeling in de vroegere
rechtspraak1994, lijdt het inmiddels geen twijfel dat de aansprakelijkheidsvordering op grond
van sectie 2(1) MA ook aan de wetmatigheden van de tort-claims gehoorzaamt. Zodoende
bedraagt de schade voor negligent misrepresentation ook het ‘out of the pocket’-verlies.1995
De referentie aan de schaderegeling voor deceit, die in tort geschiedt, pleitte volgens de Court
of Appeal ervoor ook de schade volgens tort-principes te begroten.
“[Damages] should be assessed in a case like the present one on the same principles as damages are
assessed in tort. The subsection itself says: 'if the person making the misrepresentation would be liable
to damages in respect thereof had the misrepresentation been made fraudulently, that person shall be so
liable ...' By 'so liable' I take it to mean liable as he would be if the misrepresentation had been made
fraudulently." In view of the wording of the subsection it is difficult to see how the measure of damages
under it could be other than the tortious measure and, despite the initial aberrations referred to above,
that is now generally accepted.”1996

Het House of Lords kreeg recent meermaals de kans deze werkwijze goed te keuren.1997
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G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 350; P. S. ATIYAH en G. TREITEL, "Misrepresentation Act 1967", l.c.,
373; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 249.
E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 702; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 463.
Zie bijvoorbeeld: Gosling v. Anderson [1972] E.G.D. 709, p. 717; Davis & Co. (Wines) Ltd. v. Afa-Minerva (E.M.I.) Ltd.
[1974] 2 Lloyd’s Rep. 27, p 32.
Aanvankelijk meende men de schadebegroting voor sectie 2(1) MA op een contractuele leest te moeten schoeien, naar het
model van de schadebegroting bij breach of contract.
Voor een bespreking van deze oude rechtspraak, zie: D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 49 et seq.
J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 340-341; R. HOOLEY, "Damages and the Misrepresentation Act 1967",
L.Q.R. 1991, (547) 549.
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323. Remoteness bij negligent misrepresentation – Eens de grondslag van de
schadebegroting is bepaald, rest tot slot nog de remoteness-kwestie. De verschillende torts
durven op dat vlak immers van elkaar verschillen, zodat niet zozeer de grondslag van
schadebegroting belangrijk is, maar het resultaat vooral bepaald wordt door de toepasselijke
remoteness-test. We weten inmiddels dat de remoteness-test voor common law negligence
uitgaat van de redelijke voorzienbaarheid van de schade (reasonable foreseeability), terwijl
deceit resulteert in een schadevergoeding voor alle schade die rechtstreeks uit het bedrog
voortvloeit, ongeacht of die voorzienbaar was of niet (all losses directly flowing from the
fraudulent intent). Men zou verwachten dat een vordering op grond van sectie 2(1) MA
parallel met de claim voor negligent misstatement volgens de test van “reasonable
foreseeability” zou worden beoordeeld.1998 De parallel met deceit zou minstens op morele
gronden betwistbaar zijn, daar dit ertoe zou leiden dat negligent misrepresentations en
gevallen van bedrog op dezelfde wijze zouden worden behandeld. Kort gesteld: “the effect is
to treat the foolish but honest man as if he were dishonest”.1999 De kwade trouw van de
representor verklaart de meer verregaande remoteness-test bij deceit. Het is bovendien weinig
logisch gevallen van negligence verschillend te behandelen, afhankelijk van het feit of de
vordering op grond van common law werd ingesteld, dan wel op grond van de
Misrepresentation Act. Uiteindelijk gaat het immers om dezelfde gedraging. De toepassing
van de remoteness-test van deceit komt bijgevolg ook de logische coherentie allerminst ten
goede.
Niettemin oordeelde de Court of Appeal in de bijzonder controversiële zaak omtrent de
huurkoop van een wagen Royscot Trust v. Rogerson 2000 dat de schadebegroting niet alleen
volgens de tort-logica dient te geschieden. Het Hof voegde daar bovendien aan toe dat de
vordering op grond van sectie 2(1) MA op de deceit-leest is geschoeid. BALCOMBE LJ
overwoog:
“The first main issue before us was: accepting that the tortious measure is the right measure, is it the
measure where the tort is that of fraudulent misrepresentation, or is it the measure where the tort is
negligence at common law? The difference is that in cases of fraud a plaintiff is entitled to any loss
which flowed from the defendant's fraud, even if the loss could not have been foreseen […]. In my
judgment the wording of the subsection is clear: the person making the innocent misrepresentation shall
be "so liable," i.e., liable to damages as if the representation had been made fraudulently. This was the
conclusion to which Walton J. came in F. & B. Entertainments Ltd. v. Leisure Enterprises Ltd. […] the
judge held that the basis for the assessment of damages under section 2(1) of the Act of 1967 is that
established in Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd. This is also the effect of the judgment of Eveleigh L.J.
in Chesneau v. Interhome Ltd. already cited: "By ' so liable' I take it to mean liable as he would be if the
misrepresentation had been made fraudulently.”2001
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324. Remoteness bij negligent misrepresentation: kritiek – De beoordeling volgens het
deceit-model is om voormelde redenen terecht het voorwerp van heftige kritiek. Kritische
stemmen klonken reeds op het moment van de uitspraak in de Royscot-zaak. BALCOMBE LJ
geeft er zelfs blijk van in zijn oordeelsvorming. Zo overweegt hij:
Professor Treitel has since changed his view. In Treitel, The Law of Contract, 7th ed. (1987), p. 278, he
says: "Where the action is brought under section 2(1) of the Misrepresentation Act, one possible view is
that the deceit rule will be applied by virtue of the fiction of fraud. But the preferable view is that the
severity of the deceit rule can only be justified in cases of actual fraud and that remoteness under
section 2(1) should depend, as in actions based on negligence, on the test of foreseeability." The only
authority cited in support of the "preferable" view is Shepheard v. Broome [1904] A.C. 342, a case
under section 38 of the Companies Act 1867, which provided that in certain circumstances a company
director, although not in fact fraudulent, should be "deemed to be fraudulent." As Lord Lindley said, at
p. 346: "To be compelled by Act of Parliament to treat an honest man as if he were fraudulent is at all
times painful," but he went on to say: "but the repugnance which is naturally felt against being
compelled to do so will not justify your Lordships in refusing to hold the appellant responsible for acts
for which an Act of Parliament clearly declares he is to be held liable.” The House of Lords so held. It
seems to me that that case, far from supporting Professor Treitel's view, is authority for the proposition
that we must follow the literal wording of section 2(1), even though that has the effect of treating, so far
as the measure of damages is concerned, an innocent person as if he were fraudulent.”2002

Desondanks besluit BALCOMBE LJ:
“With all respect to the various learned authors whose works I have cited above, it seems to me that to
suggest that a different measure of damage applies to an action for innocent misrepresentation under
the section than that which applies to an action for fraudulent misrepresentation (deceit) at common
law is to ignore the plain words of the subsection and is inconsistent with the cases to which I have
referred.”2003

De storm van kritiek is sindsdien gelukkig niet gaan liggen.2004 Wij zijn immers evenzeer van
oordeel dat de ‘fiction of fraud’ bij de toepassingsvoorwaarden voor de
aansprakelijkheidsvordering op grond van sectie 2(1) MA, niet automatsich hoeft te resulteren
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Zie evenwel contra: A. J. OAKLEY, "Measure of damages for misrepresentation", l.c., 10.
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in de aanwending van het deceit-model bij de schadebegroting en de remoteness. Een
bijkomend argument dat ons inziens pleit voor het hanteren van het negligence-model is dat
de vordering voor fraudulent misrepresentation op grond van deceit sterk op de helling wordt
gezet wanneer de vordering op grond van sectie 2(1) MA ook bij de begroting van de
vergoedbare schade uitgaat van het deceit-model. Waarom als eiser immers zelf het moeilijke
bewijs van bedrog leveren? De schade komt immers in gelijke mate voor vergoeding in
aanmerking wanneer men vordert op grond van sectie 2(1) MA, wat de eiser het grote
voordeel biedt dat hij gelet op de ‘fiction of fraud’ de kwade trouw niet moet bewijzen.
Ondanks alle voormelde bezwaren, geldt Royscot v. Rogerson nog steeds al precedent en acht
de rechter zich ertoe gebonden.2005 De situatie wordt echter bijzonder precair daar het House
of Lords bij monde van Lord BROWNE-WILKINSON en Lord STEYN al ernstig in twijfel
trok of de beslissing in de zaak Royscot v. Rogerson wel de juiste was.2006 Toch werd Royscot
vooralsnog niet overruled, zodat de huidige stand van het recht het bestaan van de link tussen
sectie 2(1) MA en deceit volhoudt.2007
Tot slot illustreren ook de contributory negligence en de verjaring hoe het deceit-schoentje
wringt bij de toepassing van sectie 2(1) MA. Wie de deceit-principes huldigt moet bekennen
dat de nalatigheid van de schadelijder in principe geen effect kan hebben op de
aansprakelijkheid van de representor. De beslissing in Gran Gelato Ltd. v. Richcliff (Group)
Ltd. op dit vlak de parallel met de vordering voor deceit niet door te trekken, is bijzonder
inconsistent en toont weer hoezeer de link tussen sectie 2(1) MA en deceit onder druk
staat.2008
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Zie bijvoorbeeld: Spice Girls Ltd. v. Aprilla World Service BV [2001] EMLR 8, § 13-14. Daar overweegt J. ARDEN: “As I
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misrepresentation has been made to him by another party thereto and as a result thereof he has suffered loss, then, if the
person making the misrepresentation would be liable to damages in respect thereof had the misrepresentation been made
fraudulently, that person shall be so liable notwithstanding that the misrepresentation was not made fraudulently, unless
he proves that he had reasonable grounds to believe and did believe up to the time the contract was made that the facts
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of section 2(1), this measures applies also to damages under that section, even though the wrong relied on was not
fraudulent. Furthermore the basis on which damages are to be awarded in this action is that AWS is entitled to be
compensated for its loss on the basis that an agreement would not have been made.”
Smith New Court Securities Ltd. v. Scrimgeour Vickers (Assets Management) Ltd. [1997] A.C. 254, p. 267 en 283.
Een en ander heeft voor gevolg, het deceit-model indachtig, dat verdere gevolgschade op grond van sectie 2(1) MA,
conform de rechtspraak in East v. Maurer (East v. Maurer [1991] 1 W.L.R. 461) en Smith New Court Securities Ltd. v.
Scrimgeour Vickers (Asset Management) Ltd. (Smith New Court Securities Ltd. v. Scrimgeour Vickers (Assets
Management) Ltd. [1997] A.C. 254. – Infra, nr. 431), vooralsnog voor vergoeding in aanmerking komt. Waardedalingen
zijn hetzelfde lot beschoren (J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 465).
Bovendien zal de opportuniteitskost vergoedbaar zijn, zo de eiser erin slaagt deze met zekerheid aan te tonen (J.
CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 250).
“Thus, in short, liability under the Misrepresentation Act 1967 is essentially founded on negligence, in the sense that the
defendant, the representor, did not have reasonable grounds to believe that the facts represented were true. (Of course, if
he did not believe the facts represented were true he will be liable for fraud.) This being so, it would be very odd if the
defence of contributory negligence were not available to a claim under that Act. It would be very odd if contributory
negligence were available as a defence to a claim for damages based on a breach of a duty to take care in and about the
making of a particular representation, but not available to a claim for damages under the Act in respect of the same
representation.” (Gran Gelato Ltd. v. Richcliff (Group) Ltd. [1992] Ch. 560, p. 572).
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Dezelfde anomalie komt aan het licht wanneer we de verjaringsregeling nader beschouwen.
Men zou verwachten dat voor sectie 2(1) MA ook een beroep kan gedaan worden op de
discovery-rule van sectie 32(1)a van de Limitation Act, die bij bedrog in een verlenging van
de verjaringstermijn voorziet door de termijn slechts te laten aanvangen op het moment dat de
fraude aan het licht kwam. Aangezien er echter geen fraude te ontdekken valt bij de
toepassing van sectie 2(1) MA, kan de voormelde regel logischerwijze geen uitwerking
vinden.2009
325. Geen schadevergoeding bij innocent misrepresentation op grond van common tort
law – Tort law laat niet toe een schadevergoeding toe te kennen ten laste van de verkoper bij
innocent misrepresentation. Op dit beginsel bestaat evenwel één uitzondering. Wanneer de
representation onderdeel is gaan uitmaken van het contract, kan deze alsnog aanleiding geven
tot de toekenning van een geldelijke schadevergoeding, zij het dat dit dan dient te geschieden
op grond van breach of contract.2010 Het verhaal van de onfortuinlijke koper op grond van
misrepresentation bestaat immers alleen in rescission. De verkoper op grond van common tort
law tot schadevergoeding verplichten, is geen optie. Men wou de verkoper beschermen,
aangezien hem geen tekortkoming kon worden verweten.
326. Schadevergoeding voor innocent misrepresentation op grond van de
Misrepresentation Act: damages in lieu of rescission – Deze situatie was evenwel weinig
bevredigend. Er waren heel wat gevallen denkbaar waarin het echt voordeliger zou zijn de
overeenkomst in stand te houden en, in plaats van rescission, de verkoper tot
schadevergoeding te veroordelen. De rescission deed beide partijen immers het gehele
voordeel van de transactie verliezen, wat in bepaalde gevallen niet wenselijk is.2011 Vanuit die
gedachte achtte het Law Reform Committee het raadzaam meer flexibiliteit in de toekenning
van de rescission in te bouwen.2012 Section 2(2) luidt:
“Where a person has entered into a contract after a misrepresentation has been made to him otherwise
than fraudulently, and he would be entitled, by reason of the misrepresentation, to rescind the contract,
then, if it is claimed, in any proceedings arising out of the contract, that the contract ought to be or has
been rescinded, the court or arbitrator may declare the contract subsisting and award damages in lieu
of rescission, if of opinion that it would be equitable to do so, having regard to the nature of the
misrepresentation and the loss that would be caused by it if the contract were upheld, as well as to the
loss that rescission would cause to the other party.”

In oorsprong beoogde sectie 2(2) MA in de eerste plaats de bescherming van de belangen van
de representor door de overeenkomst niet in zijn geheel ter zijde te schuiven, wanneer de
representee ook met een pecuniaire schadevergoeding schadeloos kan worden gesteld.
Niettemin kan zij in bepaalde gevallen ook ten volle aan de representee tegemoet komen.2013
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Meer over deze zaak en de contributory negligence, zie: A. CHANDLER en S. HIGGINS, "Contributory negligence and
the Misrepresentation Act 1967, S. 2(1)", l.c., 327 et seq.; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 466; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 239-240.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 466; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation,
2002, o.c., 240-242.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 476.
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 357 et seq.; P. S. ATIYAH en G. TREITEL, "Misrepresentation Act 1967",
l.c., 375.
D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 52-53.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 477.
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De bevoegdheid schadevergoeding toe te kennen, in plaats van rescission uit te spreken, is
discretionair van aard. De maatregel is evenwel uitgesloten in gevallen van fraudulent
misrepresentation. Daar kan de rechter de vordering voor rescission niet ombuigen in een
vervangende schadevergoeding. Bijgevolg zal een fraudulent misrepresentation nagenoeg
immer resulteren in de rescission van de overeenkomst, gecombineerd met een
schadevergoeding op grond van deceit.
De rechtsfiguur van sectie 2(2) MA pleegt men in de rechtsleer de ‘damages in lieu of
rescission’ te noemen. Deze uitdrukking maakt meteen duidelijk dat de sanctie onder sectie
2(2) MA geen autonome remedy is, maar slechts een vervangende sanctie in plaats van
rescission. Dit betekent dat wanneer rescission niet meer tot de mogelijkheden behoort ter
vrijwaring van de rechten van derden, omwille van een zeker tijdsverloop of ten gevolge van
de bevestiging van overeenkomst door de representee, elke schadevergoeding op grond van
sectie 2(2) MA eveneens uitgesloten is.2014 In deze twee laatste gevallen lijkt dit ons
inderdaad perfect verdedigbaar. Anderzijds zijn wij van mening dat wanneer rescission niet
meer mogelijk is ter bescherming van de belangen van derden, dit niet hoeft te betekenen dat
de vervangende schadevergoeding ten laste van de representor dat ook is, vermits derden
daardoor geenszins worden geraakt.2015
De vervanging van de rescission door schadevergoeding is een discretionaire maatregel. De
uitoefening van deze bevoegdheid staat de rechtbank toe de concrete omstandigheden in
rekening te brengen. De ernst van de misrepresentation is natuurlijk een belangrijke factor.
Daarnaast beïnvloedt de wetenschap dat de representor onschuldig dan wel nalatig handelde
ook de beslissing. Verder moet de rechtbank de afweging maken of het de toekenning van de
schadevergoeding in de plaats van rescission, noch de representee, noch de representor op
een onredelijke manier treft.2016
327. Damages in lieu of rescission: omvang van de schadevergoeding – Tot slot rest de
vraag naar de omvang van de schadevergoeding. Sectie 2(2) MA brengt op dat vlak weinig
verduidelijking. Ook de case law en de doctrine zijn allerminst eensluidend. Een belangrijke
aanwijzing vinden we in sectie 2(3) MA die luidt als volgt:
“Damages may be awarded against a person under subsection (2) of this section whether or not he is
liable to damages under subsection (1) thereof, but where he is so liable any award under the said
subsection (2) shall be taken into account in assessing his liability under the said subsection (1).”

Dit principe lijkt te impliceren dat de schadevergoeding onder 2(2) MA beperkter uitvalt dan
die onder 2(1) MA.2017 Meer bepaald op het vlak van de vergoedbaarheid van de
gevolgschade zou er een verschil bestaan tussen sectie 2(1) en 2(2) MA. Deze zou op grond
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Voor een fraaie illustratie, zie: E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 688-691.
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 358; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 258; P. S. ATIYAH
en G. TREITEL, "Misrepresentation Act 1967", l.c., 375 en 377.
G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 359.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 93-94; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 343; J.
BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 257; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 358.
William Sindall plc. v. Cambridgeshire County Council [1994] 1 WLR 1016.
Voor meer over deze zaak, zie: E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 705-709; J. CHITTY en H. G. BEALE,
Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 480.
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van 2(2) MA niet voor vergoeding in aanmerking komen.2018 Op zich valt daar iets voor te
zeggen, aangezien de representor onder sectie 2(2) MA geheel onschuldig kan zijn, in
tegenstelling tot wat geldt onder sectie 2(1) MA.
Het lijkt ons echter weinig zinvol te beweren dat de schadevergoeding op grond van sectie
2(2) MA de berekeningslogica voor contractuele, dan wel buitencontractuele
schadevergoeding hanteert, waar die in de praktijk aan geen van beide principes op
consistente wijze gehoorzaamt. De schadevergoeding onder 2(2) MA is onzes inziens dan ook
sui generis van aard.2019 De Court of Appeal lijkt evenwel een voorkeur uit te spreken voor
een contractuele basis, hoewel de redenering geenszins sluitend is.2020 Best lijkt het ons dan
ook zich te beperken tot de letterlijke woorden van het Hof en het erop te houden dat de
representee moet worden vergoed voor “the damage caused by the property not being what it
was represented to be”, in tegenstelling tot de schadevergoeding onder sectie 2(1) MA die
beoogt de schade te vergoeden die voortvloeit uit het feit door een onjuiste toeschrijving het
contract te zijn aangegaan.2021

§ III. PRIJSVERMINDERING – REDUCTION OF THE PURCHASE PRICE
328. Conceptuele verduidelijking en overzicht van de rechtsmiddelen – Vergeleken met
de algemeen verbintenisrechtelijke figuren lijkt het logisch ten aanzien van de
verhaalsmiddelen uit het kooprecht grotere verwachtingen te koesteren. Aangezien hun
regeling beperkt kan blijven tot de koopovereenkomsten, is het mogelijk de vormen van
rechtsherstel die zij kunnen bieden beter te laten aansluiten op de noden van het kooprecht.
Wanneer de koper door de inauthenticiteit van het kunstwerk niet de kwaliteit geleverd kreeg
die hij meende te mogen verwachten, lijkt een prijsvermindering soms een aanvaardbare
uitweg te kunnen bieden. Vooral wanneer het kunstwerk de koper bevalt en hij het wenst te
behouden, ondanks de authenticiteitsperikelen, biedt een prijsvermindering interessante
perspectieven.2022 De nietigheid en ontbinding van de koopovereenkomst zouden hem immers
tot restitutie van het werk verplichten.
In het Frans-Belgische kooprecht is de prijsvermindering een van de typische sancties in geval
van verborgen gebreken. De gebreksgarantie biedt de koper immers de keuze om de
2018
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Men leze de overwegingen van HOFFMANN LJ in William Sindall plc. v. Cambridgeshire County Council [1994] 1 WLR
1016.
Zo vinden ook TREITEL (G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 366) en BEALE (J. CHITTY en H. G. BEALE,
Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 479-480). Meer ambigue is CARTWRIGHT (J. CARTWRIGHT,
Misrepresentation, 2002, o.c., 95) die enerzijds TREITEL te grote voortvarendheid verwijt in zijn keuze voor het sui
generis-standpunt, maar anderzijds zelf aantoont dat noch de contractuele, noch de buitencontractuele grondslag sluitend
zijn.
William Sindall plc. v. Cambridgeshire County Council [1994] 1 WLR 1016, p 1037-1038 en 1044-1046. De passages zijn
evenwel obiter dicta, daar de feiten in casu uitwezen niet voor rescission in aanmerking te komen. Op die manier was de
toepassing van sectie 2(2) MA dan ook geheel uitgesloten. POOLE leest in hetzelfde arrest dan weer een voorkeur voor een
tort-basis. Een en ander illustreert al dat de sui generis-basis verkieslijk is, daar noch duidelijk de contractuele, noch de
buitencontractuele berekeningswijze wordt gehanteerd.
William Sindall plc. v. Cambridgeshire County Council [1994] 1 WLR 1016 - E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005,
o.c., 706.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 394.
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koopovereenkomst te laten ontbinden (actio redhibitoria), dan wel het goed te behouden en
zich een gedeelte van de prijs (dat door deskundigen kan worden bepaald) te doen
terugbetalen (A).
Lange tijd was de prijsvermindering als sanctie een onbekende in het Anglo-Amerikaanse
kooprecht. Noch de Sale of Goods Act 1979, noch de Uniform Commercial Code erkenden –
laat staan regelden – dergelijk verhaal. Daarin kwam de voorbije decennia verandering onder
impuls van supranationale ontwikkelingen. De prijsvermindering staat zowel in het Weens
Koopverdrag (artikel 50 CISG), als in de Europese Richtlijn Consumentenkoop ingeschreven.
Aangezien de Verenigde Staten partij zijn bij het Weens Koopverdrag, sijpelde de
prijsvermindering langs die weg het kooprecht van de Staat New York binnen. Hoewel
Engeland het Weens koopverdrag niet ratificeerde, moet het door de omzetting van de
Europese Richtlijn 1999/44/EG sinds enige tijd toch de prijsvermindering als sanctie in het
Common law dulden.2023 Op het niveau van de sancties bezorgden beide supranationale
koopregimes de continentale jurisdicties als België en Frankrijk minder kopzorgen (B).

A. PRIJSVERMINDERING ALS SANCTIE VAN DE GEBREKSGARANTIE
329. Prijsvermindering: principe – Slaagt de koper erin aan te tonen dat het voorwerp dat
de verkoper hem leverde behept was met een verborgen gebrek, dan kan hij op grond van
artikel 1644 B.W. onder meer aanspraak maken op een prijsvermindering. Eerder
verduidelijkte dit proefschrift dat de koper net zo goed de ontbinding van de
koopovereenkomst kan vorderen, als die sanctie hem meer gepast lijkt. Artikel 1644 B.W.
biedt de koper immers een keuzerecht, waarvan hij op discretionaire wijze kan gebruikmaken.
Is teruggave evenwel onmogelijk, dan is de koper noodzakelijkerwijs aangewezen op de
vordering tot prijsvermindering die men naar Romeinsrechtelijke traditie actio aestimatoria of
actio quanti minoris noemt.2024 Vanzelfsprekend vormt de bepaling van de omvang van de
prijsvermindering het heikele punt bij de keuze voor de actio aestimatoria. De
prijsvermindering dient overeen te stemmen met het gedeelte van de prijs dat de koper niet
zou betaald hebben, indien hij het gebrek had gekend. Veelal zal de rechter voor de
berekening van de minderwaarde resulterend uit het gebrek een beroep moeten doen op een
deskundige.2025 Dat zal niet anders zijn in het authenticiteitscontentieux.
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Zie daarover: P. ROTT en C. TWIGG-FLESNER, "No closer to Harmonisation? The Implementation of Directive
199/44/EC into English and German Law Three Years On", in G. HOWELLS, A. NORDHAUSEN, D. PARRY e.a. (eds.),
The Yearbook of Consumer Law 2007, Aldershot, Ashgate Publishing, 2007, (121) 121-152.
V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, o.c., 145; P.-A. FORIERS, "Conformité
et garantie dans la vente", l.c., 35-36; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 314; P.-H. ANTONMATTEI en J.
RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 170-171; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE,
Contrats civils et commerciaux, 2004, o.c., 254-255; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats
spéciaux, 2005, o.c., 245; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 164.
V. SAGAERT, B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Vermogensrecht in kort bestek, o.c., 145; P.-A. FORIERS, "Conformité
et garantie dans la vente", l.c., 37; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 316; S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 397.
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330. Prijsvermindering: een originele sanctie? – Op het eerste gezicht lijkt de
prijsvermindering als sanctie op de vrijwaringsplicht een aantrekkelijke en originele vorm van
rechtsherstel te zijn. Het is de rechter principieel immers niet toegestaan de inhoud van het
contract te wijzigen, en dus ook niet de verkoopprijs. Toch moet men die originaliteit wat
relativeren. Zonet mocht per slot van rekening blijken dat de rechter wel schadevergoeding
kan toekennen wanneer de wanprestatie naar zijn oordeel niet voldoende ernstig is om
ontbinding op grond van artikel 1184 B.W. toe te laten. Dergelijke schadevergoeding heeft
een vergelijkbaar effect als de actio aestimatoria.2026 Het bijzondere van de vrijwaringsplicht
voor verborgen gebreken lijkt dan niet langer te liggen in de aard van de sanctie maar veeleer
in de mogelijkheid als eiser, door de uitoefening van zijn keuzerecht, de rechter te verplichten
een bepaalde vorm van rechtsherstel toe te kennen.
In bepaalde gevallen kan ook de nietigheidssanctie bij wilsgebreken vergelijkbare resultaten
geven. We beschreven eerder immers hoe bij de verkoop van samengestelde loten de rechter
de nietigheid kan beperken tot van de koopovereenkomst afscheidbare componenten.
Dergelijke partiële annulatie kan soms verrassend veel lijken op een vermomde
prijsvermindering.
331. Prijsvermindering: een troef voor de authenticiteitsproblematiek? – Als de
authenticiteitsproblematiek zich al zou lenen tot een verhaal op grond van de vrijwaring voor
verborgen gebreken (wat wij overigens betwisten), lijkt het belang daarvan er vooral in te
bestaan dat de koper met de vordering voor prijsvermindering op een bijkomende, soepele
sanctie aanspraak kan maken. Toch zal de prijsvermindering in heel wat gevallen van
inauthenticiteit niet meteen een bevredigend verhaal bieden. Vaak worden kunstvoorwerpen
immers in hoofdzaak gekocht omwille van hun authenticiteit. Wanneer deze ontbreekt, lijkt
het twijfelachtig dat de koper zich überhaupt tevredenstelt met een prijsvermindering. Hij
kocht immers niet meteen iets van mindere kwaliteit maar veeleer iets anders… Wij durven
betwijfelen of een prijsvermindering genoegdoening kan bieden in een handel gericht op het
hypersinguliere.2027 Het is trouwens opvallend dat in het verleden, in de zeldzame gevallen
waarin de koper van een inauthentiek kunstvoorwerp de verkoper meende te moeten
aanspreken in vrijwaring voor verborgen gebreken, deze er kennelijk voor kiest de
koopovereenkomst te laten ontbinden.2028 Die tendens lijkt zich overigens ook buiten de
kunsthandel af te tekenen, aangezien HUET besluit:
“Cette résolution est la sanction privilégiée de la garantie dans la pratique judiciaire: elle est beaucoup
plus souvent appliquée que la diminution du prix.”2029

B. PRIJSVERMINDERING ONDER SUPRANATIONALE IMPULS
332. Prijsvermindering als sanctie in het Weens Koopverdrag – Een van de troeven van
de Uniform Commercial Code bestaat erin de verhaalsmogelijkheden van de partijen op erg
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J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 314; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres
d'art, o.c., 394.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 397.
Trib. civ. Seine, 23 maart 1888, S. 1890, II, 133.
J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 310.
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gedetailleerde wijze van een wettelijke regeling te hebben voorzien.2030 Hoewel § 2-711 (2)
UCC de gedupeerde koper een hele waaier aan verhaalsmiddelen verzekert, stelt men
niettemin vast dat de wetgever de prijsvermindering als sanctie kennelijk over het hoofd
zag.2031 Niettemin is het naar Amerikaanse kooprecht inmiddels ook mogelijk als gedupeerde
koper een prijsvermindering te vorderen. Deze mogelijkheid hoort echter niet thuis in het
gemeenrechtelijk koopregime van de UCC, maar in de specifieke context van de
internationale handelskoop. Toen het Weens Koopverdrag op 1 januari 1988 in de Verenigde
Staten in werking trad, sijpelden typische Continentaal-Europese verhaalsmiddelen het
Amerikaanse kooprecht binnen. Waar in de rechtsvergelijkende conclusie van de conceptuele
analyse mocht blijken dat de conformiteitsnotie sterk Anglo-Amerikaans geïnspireerd is2032,
lijkt de Continentaal-Europese bijdrage eerder op het niveau van de sancties te liggen.
Toch verschilt de prijsvermindering in het Weens Koopverdrag van de Frans-Belgische
variant. Indien de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst en ongeacht of de prijs reeds
is betaald, kan de koper volgens artikel 50 CISG door een eenvoudige unilaterale verklaring
de prijs verlagen in dezelfde verhouding als waarin de waarde die de feitelijk afgeleverde
zaken hadden op het tijdstip van aflevering staat tot de waarde die wel met de overeenkomst
conforme zaken op dat tijdstip zouden hebben gehad.2033 Hij is daar evenwel niet toe
gerechtigd, indien de verkoper in overeenstemming met artikel 37 of artikel 48 CISG een
tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen herstelt of indien de koper weigert
nakoming door de verkoper in overeenstemming met die artikelen te aanvaarden.
333. Prijsvermindering als sanctie in de consumentenkoop – Aangezien Engeland geen
verdragspartij is bij het Weens Koopverdrag, bleef de vordering voor prijsvermindering het
Engelse kooprecht nog een tijd bespaard. Vermits de Europese Richtlijn 1999/44/EG bij het
uittekenen van een beschermingsregime voor de consumentenkoop zijn inspiratie zocht in het
Weens Koopverdrag, was de introductie van de prijsvermindering als sanctie ook in het
Engelse recht onafwendbaar. Toch wijkt het gehele sanctieregime op beduidende wijze af van
wat het Weens Koopverdrag bepaalt, door de duidelijke hiërarchie die de richtlijn tussen de
remedies inbouwt. Artikel 3, §2 van de Richtlijn Consumentenkoop voorziet vier remedies bij
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Meer uitgebreid over het prijsverminderingsrecht, zie: F. J. A. VAN DER VELDEN, Het Weense Koopverdrag 1980 en
zijn rechtsmiddelen, 1988, o.c., 343 et seq.; B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, o.c., 133-136.
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non-conformiteit.2034 Een daarvan is de prijsvermindering. Vergeleken met het FransBelgische gemeenrecht neemt deze echter een subsidiaire positie in.2035 De koper kan immers
pas aanspraak maken op een prijsvermindering wanneer het goed niet vervangen of hersteld
kan worden. Aansluitend zal blijken dat deze twee sancties voor de
authenticiteitsproblematiek betekenisloos zijn, zodat de prijsvermindering, naast de
ontbinding de facto wel een primaire rol kan spelen. Andermaal kan men zich echter de vraag
stellen of de prijsvermindering door de ontbinding niet zal verdrongen worden, wat op het
vlak van de kunsthandel naar onze mening zeker binnen de verwachtingen ligt.
België nam de sanctieregeling uit artikel 3 van de Richtlijn Consumentenkoop quasi letterlijk
over in het Belgische recht. Artikel 1649quinquies, § 3 B.W. behield de hiërarchie, zodat het
recht op een passende prijsvermindering officieel de tweederangsremedie blijft.2036 Hetzelfde
gebeurde in Frankrijk met de Ordonnantie van 17 februari 20052037 tot omzetting van de
Europese Richtlijn. Inmiddels bevindt het subsidiair recht op prijsvermindering zich in artikel
L211-10 van de Code de Consommation.2038 Ook in Engeland geschiedde een gelijkaardige
operatie. Artikel 48C SGA regelt daar het recht op prijsvermindering.2039

§ IV. UITVOERING OF HERSTEL IN NATURA
334. Een inadequate sanctie in het authenticiteitscontentieux – Hoewel elk van de
jurisdicties uit deze studie een zekere vorm van uitvoering of herstel in natura als
privaatrechtelijke sanctie kent2040, en ofschoon zij in de regel als een van de meest belangrijke
wordt ervaren, achten wij het toch niet nodig de uitvoering of het herstel in natura hier verder
2034

2035

2036

2037
2038

2039

2040

S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 16; S. STIJNS, "De remedies van de koper bij nietconformiteit", in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) 77; J. HUET,
Les principaux contrats spéciaux, o.c., 369.
S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 16; S. STIJNS, "De remedies van de koper bij nietconformiteit", l.c., 77; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties", l.c., 242; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op
de consumentenkoop", l.c., 829; S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 175; S. STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud
B.W.? Sophie's choice", l.c., 407.
S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 16; S. STIJNS, "De remedies van de koper bij nietconformiteit", l.c., 77; R. STEENNOT, "Consumentenkoop en garanties", l.c., 242; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op
de consumentenkoop", l.c., 829; S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 175; S. STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud
B.W.? Sophie's choice", l.c., 407.
Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005, JORF 18 februari 2005.
L211-10 C.Consom.: “Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se
faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte: 1º Si la
solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai
d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur; 2º Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci
compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si
le défaut de conformité est mineur.”
A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 650-652. Uitvoerig over de nieuwe sancties in het Engelse recht, zie: C.
TWIGG-FLESNER, "New Remedies for Consumer Sales Transactions: A Change for the Worse?", J. Obligations &
Remedies 2003, (5) 5-23.
Zie omtrent uitvoering in natura bij verborgen gebreken: P. WÉRY, "Réflexions comparatives sur la réparation et le
remplacement de la chose vendue affectée d’un défaut de conformité ou d’un vice caché", Mélanges offerts à Marcel
Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, (569) 569 et seq.; F. GLANSDORFF, "Garantie des vices cachés: quid de la réparation
ou du remplacement", Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, (417) 417-427.
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te onderzoeken. Deze sanctie lijkt voor de authenticiteitsproblematiek immers geheel
inadequaat. Aangezien geen van de partijen enige vat heeft op de authenticiteit van het
verkochte werk, komt die kwaliteit niet voor herstel in aanmerking. Bovendien lijkt het
nagenoeg ondenkbaar dat de verkoper alsnog zijn engagement kan nakomen door het
authentieke kunstwerk te leveren, waarvan hij de koper in een eerste fase slechts met een
inauthentieke versie opzadelde. In een wereld waarin er uitsluitend unieke en onvervangbare
werken bestaan, lijkt uitvoering of herstel in natura geen plaats te hebben.2041
In het eerste deel verwees dit proefschrift naar de bevindingen van WALTER BENJAMIN die de
betekenis van de technische reproduceerbaarheid van kunstwerken op de beleving ervan
trachtte te vatten.2042 Door het in zwang geraken van allerhande reproductietechnieken,
bestaat er thans in de markt grafisch werk in beperkte oplage. Voor grafiek is het voor de
verkoper niet langer onmogelijk een herstel in natura te bieden. Wij zijn echter van mening
dat uitvoering in natura ook in dergelijk geval niet het aangewezen rechtsherstel vormt, en
verwijzen hiervoor naar David Tunick, Inc. v. Galerie Kornfeld und Cie.
Ook binnen het kooprecht van de Uniform Commercial Code vormt het herstel in natura
normalerwijze een van de meest courante verhaalsmiddelen. Bij de verkoop van
consumptiegoederen beschikt de verkoper immers conform § 2-508 UCC standaard over de
mogelijkheid aan zijn gebrekkige levering te verhelpen door levering van een goed dat wel
aan de afspraken voldoet.2043 In David Tunick, Inc. v. Galerie Kornfeld und Cie moest de New
Yorkse District Court beslissen of § 2-508 UCC evenzeer op de kunsthandel van toepassing
was?
In juni 1990 kocht de New Yorkse topgalerie David Tunick Inc., exclusief gespecialiseerd in de
verhandeling van tekeningen en grafiek van grote meesters, bij de gezaghebbende Zwitserse Galerie
Kornfeld een druk van Picasso. Het werk was gesigneerd en getiteld “Minotaurmachie”. Tunick
betaalde $ 1.400.000 voor de Picasso-print. Na de verkoop begon Tunick echter ernstig te twijfelen aan
de authenticiteit. Hij informeerde Kornfeld van zijn vermoeden en verzocht hem de prijs terug te betalen
in ruil voor de druk. Kornfeld weigerde echter de overeenkomst te ontbinden, maar bood Tunick een
andere druk uit de reeks “Minotaurmachie” aan, die eveneens de handtekening van Picasso droeg.
Tunick wou daar evenwel niet van weten en ziet zich uiteindelijk gedwongen schadevergoeding en
ontbinding te vorderen, onder meer op grond van breach of contract.2044

De zaak David Tunick, Inc. v. Galerie Kornfeld und Cie illustreert als geen ander de diverse
verhaalsmiddelen van de koper bij inauthenticiteit. Aangezien Tunick de authenticiteit van de
print ernstig in vraag stelt nadat hij het het werk aanvaardde, vorderde hij voor de rechtbank
de herroeping van de aanvaarding conform § 2-608 UCC. Die procedure plaatst de partijen
echter in dezelfde positie als wanneer de koper de goederen onmiddellijk bij levering had
geweigerd.
“Defendants' second contention, that even if the Signature is not authentic, plaintiff's refusal to accept a
replacement print of Le Minotauromachie defeats plaintiff's ability to recover for breach of warranty,
appears to raise an issue of first impression. Plaintiff claims that, immediately upon learning that the
2041
2042
2043

2044

S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 399-400.
Supra, nrs. 53-58.
§ 2-508, (2) UCC: “Where the buyer rejects a non-conforming tender which the seller had reasonable grounds to believe
would be acceptable with or without money allowance the seller may if he seasonably notifies the buyer have a further
reasonable time to substitute a conforming tender.”
David Tunick, Inc. v. Galerie Kornfeld und Cie, 838 F.Supp. 848 (S.D.N.Y. 1993).
Meer details over deze zaak, zie: L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 72; R. LERNER en J. BRESLER,
Art law, I, 2005, o.c., 78-80; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-75.
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Signature was forged, it demanded rescission of the sale and tendered the Print to defendants. Plaintiff
thus revoked acceptance of the Print in accordance with Section 2-608 of the Uniform Commercial
Code as enacted in New York (“N.Y.U.C.C.”). Under the N.Y.U.C.C., a purchaser who in good faith
revokes his acceptance of goods, has the same rights and duties with regard to the goods involved as if
he had rejected them. […] One duty imposed upon the buyer pursuant to N.Y.U.C.C. Section 2-508 is
that: (1) Where any tender or delivery by the seller is rejected because non-conforming and the time for
performance has not yet expired, the seller may seasonably notify the buyer of his intention to cure and
may then within the contract time make a conforming delivery. (2) Where the buyer rejects a nonconforming tender which the seller had reasonable grounds to believe would be acceptable with or
without money allowance the seller may if he seasonably notifies the buyer have a further reasonable
time to substitute a conforming tender.”2045

Bijgevolg heeft de verkoper de mogelijkheid zich op § 2-508 UCC te beroepen en door de
levering van een authentieke Picasso het probleem te verhelpen. Dergelijk herstel in natura
weigerde Tunick echter. Terecht, zo blijkt, want JUDGE EDELSTEIN van de New York District
Court overwoog in dat verband:
“No court in this Circuit or in New York appears to have been presented with the question of whether a
non-conforming tender of a work of art may be cured by an offer of a different but similar work.
Furthermore, the legislative history of the relevant Uniform Commercial Code section is of no aid in
answering this question. Indeed, this issue requires consideration of whether prints are substitutable for
one another: Are two prints, printed from the same plates and by the same artist, sufficiently similar
that one can be said to be a perfect substitute for another? Moreover, is any such similarity sufficient to
burden a good faith purchaser of a print with the duty to accept, as fulfillment of a contract to purchase
that print, another print that the purchaser did not view or bid upon? After carefully considering this
issue, I find that two prints, by the same artist and from the same plates, are not interchangeable. As
such, N.Y.U.C.C. Section 2-508 does not, as a matter of law, obligate a buyer to accept in lieu of a nonconforming print, a substitute print from the same series of prints. First, two prints from a series
produced by an artist each possess distinctive qualities that may impact their aesthetic and economic
value. Often, differences in the quality of impressions are observable as the plate used to make the
prints wears during the course of printing. […] Second, prints, like other types of artwork, are fragile
and their value can be diminished by the manner in which they are treated over time. Prints that are
improperly stored easily can become damaged, fade or blur. […] Third, prints, unlike petroleum or
produce, are not purchased for strictly utilitarian reasons. A print is selected by a purchaser because
the traits of that print please the purchaser's aesthetic sensibilities. Thus, whether prints in a series are
largely similar or slightly different is of no critical importance. The real fact to be considered is that the
purchaser chose a given print because he viewed it as uniquely beautiful, interesting, or well suited to
his collection or gallery. Nothing else will satisfy that collector but that which he bought. For these
reasons, prints are not interchangeable. In the case at bar, plaintiff did not enter into a contract to
purchase a print of Le Minotauromachie signed by Picasso; rather, plaintiff bid for and purchased the
specific print of Le Minotauromachie that Mr. Tunick viewed prior to the auction, which was signed by
Picasso and in the condition Mr. Tunick observed at the time of purchase. […] Because prints are
unique-both as a result of differences in impression quality and condition-N.Y.U.C.C. Section 2-508 is
not applicable to prints.”2046

2045
2046

David Tunick, Inc. v. Galerie Kornfeld und Cie, 838 F.Supp. 848 (S.D.N.Y. 1993) p. 850-851
David Tunick, Inc. v. Galerie Kornfeld und Cie, 838 F.Supp. 848 (S.D.N.Y. 1993) p. 851-852.

448

Afdeling 4. Conclusie
335. Weging van de verhaalsmiddelen: over wat is en zou moeten zijn… – In dit eerste
hoofdstuk onderzochten we de diverse verhaalsmiddelen op hun waarde in het licht van drie
kerncriteria voor de beoordeling van elke vorm van rechtsherstel: het wie, het wanneer en het
wat. In een eerste stap bestudeerden we immers de personele aspecten van de vorderingen
door voor elk van de verhaalsmiddelen na te gaan of zij zowel de koper als de verkoper bij
inauthenticiteit bescherming kunnen bieden. Vervolgens kwamen de temporele aspecten aan
bod. Hier gaven we voor elk van de verhaalsmiddelen de vigerende verjaringstermijnen aan
en voorzagen die van de nodige toelichting. Tot slot verbonden we de verhaalsmiddelen met
hun sancties en verduidelijkten zo wat elk van hen de eiser in de praktijk kan opleveren.
Tot dusver bleef de studie voor elk van de criteria evenwel beperkt tot een analyse de lege
lata. Zij sprak zich niet of nauwelijks uit over de wenselijkheid of de redelijkheid van de
resultaten in het licht van de noden van de sector, ter realisatie of bevordering van een fiabele,
doch florissante kunsthandel. Die opportuniteitsanalyse maakt de hoofdmoot uit van deze
conclusie. Daartoe brengen we voor elk van de drie criteria de bevindingen binnen de FransBelgische en de Anglo-Amerikaanse groep samen, vergelijken de mogelijkheden en bepalen
de wenselijkheden.
336. WIE? Personele aspecten van de vordering: superioriteit van de
dwalingsvordering – Wijzigingen in de toeschrijving van een kunstwerk treffen niet alleen
de koper. Verkopers kunnen daarvan evenzeer schade ondervinden. Het onderzoek toonde aan
dat vooral de particuliere verkopers daar niet immuun voor zijn. Vaak is hun vergissing
minstens even oprecht als die van een koper wiens aankoop op een teleurstelling uitloopt. Dat
is in het bijzonder zo, wanneer de verkoper zich vergiste op aangeven van een expert, die hij
als zorgzaam burger precies had ingeschakeld om de toeschrijving te verzorgen en aan zijn
eigen onkunde te verhelpen. Ervan overtuigd dat dergelijke onfortuinlijke verkopers evenzeer
bescherming verdienen, onderzochten we in een eerste stap hoe het mogelijk is de
bescherming voor de verkoper te realiseren op basis van de verhaalsmiddelen die we in de
conceptuele analyse als betekenisvol weerhielden.
Aangezien de verhaalsmiddelen uit het kooprecht, zowel uit het dualistische als de
monistische koopregimes, uitsluitend op de kwaliteitsaanspraken van de koper gericht zijn,
kwam men in Frankrijk en België automatisch terecht bij de algemeen verbintenisrechtelijke
figuren als dwaling en bedrog. Zij dragen wel de noodzakelijke wederkerigheid in zich, omdat
zij gericht zijn op de errans, die zowel de koper als de verkoper kan zijn. De
toepassingsvoorwaarden kunnen onveranderd blijven en ook beleidsmatig biedt de dwaling
perspectieven. Het verschoonbaarheidsvereiste maakt het mogelijk de stringente
annulatiepolitiek te voeren die verkopersdwaling behoeft. Caveat venditor is de regel, de
vernietiging van de koopovereenkomst de uitzondering. Behoudens bedrog voldoet de
vergissing van een beroepsverkoper wellicht niet aan het verschoonbaarheidsvereiste.
Uitsluitend wanneer hij zich verregaand informeerde, geheel op het oordeel van de expert(en)
was aangewezen en zij bovendien over hun toeschrijving geen twijfel lieten bestaan, lijkt
verkopersdwaling voor de beroepsverkoper aanvaardbaar. Bij occasionele verkopers ligt de
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drempel natuurlijk wat lager, al dienen ook zij aan te tonen op het deskundige oordeel van een
expert te hebben vertrouwd of geenszins de ware identiteit van het kunstwerk te (kunnen)
hebben vermoed.
Binnen de Anglo-Amerikaanse groep dragen uitsluitend de figuren mistake en
mispresentation de vereiste wederkerigheid in zich om bij inauthenticiteit onverschillig ten
aanzien van koper en verkoper bescherming te kunnen bieden. Toch is een succesvolle
vordering voor misrepresentation ten aanzien van de verkoper erg weinig waarschijnlijk.
Vereist is dan immers dat de koper een verkeerde toeschrijving gaf aan het kunstwerk en dat
de verkoper daarop vertrouwend verkocht. De koper die meent zijn slag te kunnen slaan zal
zich doorgaans echter hullen in stilzwijgen. Behoudens bedrog is het bovendien weinig
aannemelijk dat de verkoper op de koper vertrouwde voor de toeschrijving, zonder zich
daarover eerst zelf een oordeel te hebben gevormd en dat te hebben geformuleerd.
Verkopersmistake is natuurlijk wel mogelijk, op voorwaarde koper én verkoper beiden
contracteerden op basis van een verkeerde overtuiging. Wie daarbij echter in rekening brengt
dat authenticiteitsproblemen zich, zeker volgens de vigerende, uiterst rigide invulling van het
Engelse common law, niet of slechts in een heel beperkt aantal gevallen tot de toepassing van
mistake lenen, begrijpt de werkelijke draagwijdte van caveat venditor in de AngloAmerikaanse kunsthandel.
In vergelijking tot de Anglo-Amerikaanse politiek van caveat venditor toont het FransBelgische recht zich in de bescherming van de verkoper bij inauthenticiteit oneindig veel
royaler. Behoudens bedrog lijkt het niet misplaatst te stellen dat het Anglo-Amerikaanse
rechter nagenoeg nooit bereid zal zijn de koopovereenkomst omwille van de vergissing van de
verkoper ten koste van de koper te vernietigen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat wij,
noch in de Engelse rechtspraak, noch in de meer soepele rechtspraak van de staat New York
één enkel dergelijk geval konden vinden. Uit deze vaststelling mag men evenwel niet afleiden
dat de gedupeerde verkoper in beide jurisdicties voor dergelijke schadegevallen nooit enig
rechtsherstel kan bekomen. In DEEL III zal dit proefschrift immers aantonen dat het
aansprakelijkheidsrecht daarvoor de nodige perspectieven biedt. Dat neemt niet weg dat de
kwestie van de vergissing van de verkoper nogmaals de aversie van het Anglo-Amerikaanse
contractenrecht illustreert om een bestaande en op zich uitvoerbare overeenkomst te gaan
vernietigen op grond van billijkheidsmotieven.
337. WANNEER? Temporele aspecten van de vordering: superioriteit van de
dwalingsvordering – Verjaring vormt voor het authenticiteitscontentieux een reëel probleem,
zeker voor de privé-verzamelaar. Vaak gaan jaren voorbij alvorens de partijen erin slagen de
ware identiteit van de werken te achterhalen, zodat ze vaak decennialang in de overtuiging
leven dat zij jegens elkaar geen aanspraken meer hoeven te laten gelden. Bovendien
verdwijnen kunstvoorwerpen, in tegenstelling tot reguliere consumptiegoederen,
normalerwijze niet uit het rechtsverkeer. Met de goederen dreigen ook de aanspraken tussen
partijen onbeperkt in leven te blijven, wat naar onze mening niet wenselijk is. Een op de
kunsthandel afgestemde verjaringsregeling dient met beide aspecten rekening te houden.
Vlottende verjaringstermijnen kunnen op gepaste wijze het hoofd bieden aan de
authenticiteitsproblematiek, omdat zij toelaten de verjaring te laten lopen vanaf het moment
dat de inauthenticiteit aan het licht komt en tegelijkertijd de eiser ertoe kunnen verplichten
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met bekwame spoed te handelen eens de ware toedracht hem duidelijk werd. Als zodanig is
een vlottende termijn te verkiezen boven een vaste, zij het erg lange termijn. Korte termijnen
mogen misschien wel nuttig zijn voor de verhandeling van reguliere consumptiegoederen
waarbij het normale gebruik het gebrek in kwaliteit op afzienbare tijd aan het licht brengt,
voor de authenticiteitsproblematiek zijn zij echter vaak onaangepast.
Op grond van deze analyse gaan de resultaten in Frankrijk en België in dezelfde richting en
pleiten andermaal voor een veralgemeend gebruik van de dwaling (en het bedrog) in het
authenticiteitscontentieux. Artikel 1304 B.W. laat in beide jurisdicties de termijn van de
vordering voor wilsgebreken slechts een aanvang nemen bij de ontdekking van de vergissing.
De wettelijke duur van de termijn verschilt echter wel. In België bedraagt hij tien jaar, in
Frankrijk met vijf jaar slechts de helft, wat onzes inziens moet volstaan en om de aangegeven
reden meer wenselijk is.
In geen van beide jurisdicties is de vordering op grond van de leveringsplicht aan een
vlottende termijn onderworpen. De Belgische termijn voor contractuele vorderingen bedraagt
krachtens artikel 2262bis B.W. tien jaar. Datzelfde geldt in Frankrijk, althans tussen
handelaars. De vorderingsmogelijkheden van particulieren botsen daar nog steeds op de
gemeenrechtelijke termijn van dertig jaar. De tienjarige vorderingstermijn is naar onze
mening te beperkt gelet op de complexiteit van de toeschrijvingsproblematiek. Inauthenticiteit
komt immers bij uitstek aan het licht wanneer het werk van eigenaar wisselt. Waar dat tussen
handelaars (zoals in Frankrijk) eventueel nog kan werken, is de tienjarige termijn voor
particulieren zeker te kort. Toch lijkt het ons niet aangewezen hier een onderscheid te maken
al naargelang de koper als handelaar, dan wel als particulier handelde. Wij zijn immers van
oordeel dat de handelaar in de regel op zijn beurt een verhaal verdient tegen zijn verkoper,
wanneer hij pas na tien jaar door zijn koper wordt aangesproken. Ongelijke termijnen kunnen
daar tot moeilijkheden aanleiding geven, al kan de handelaar dankzij de vlottende termijnen
natuurlijk steeds op grond van dwaling vorderen, wat onzes inziens sowieso meer aangewezen
is.
Als we de tienjarige termijn zo-even als te kort afwezen, dan geldt dat a fortiori voor de
kortere vrijwaringstermijn voor verborgen gebreken en voor conformiteit in de
consumentenkoop. Beide garanties zijn niet met het oog op de kunsthandel en de
authenticiteitsproblematiek geconcipieerd, maar veel meer gericht op de handel in
dagdagelijkse goederen waarvan de kwaliteitsgebreken snel aan het licht komen. De
kwaliteitsaanspraken van internationale handelskoper zijn evenzeer aan korte termijnen
onderworpen, zodat deze verhaalsmiddelen, zo zij al van toepassing zouden zijn op het
authenticiteitscontentieux, vaak om verjaringsredenen hun beschermend opzet niet meer
kunnen waarmaken.
Algemeen stelt men vast dat het rechtsherstel in de Anglo-Amerikaanse wereld temporeel op
een merkelijk strakkere leest is geschoeid. De gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor
contractuele vorderingen op grond van de Engelse Sale of Goods Act 1979 bedraagt zes jaar.
Ook Engeland kent een vlottende verjaringstermijnen voor mistake en fraud. Door de
discovery-rule begint de termijn evenwel pas te lopen zodra de inauthenticiteit aan het licht
kwam of redelijkerwijze moest komen. Als equitable remedy is de vordering voor rescission
bij misrepresentation niet onderworpen aan een vaste termijn, maar aan de doctrine van
laches. Zodoende dient de rechter de tijdigheid van het verhaal naar redelijkheid te
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beoordelen. De vorderingen voor schadevergoeding bij misrepresentation zijn aan de
gemeenrechtelijke termijnen voor claims in tort onderworpen.
Net als Engeland hanteert de staat New York krachtens § 213 van de New York Civil Practice
Law and Rules een zesjarige gemeenrechtelijke verjaringstermijn waaraan de vorderingen
voor mistake en misrepresentation onderworpen zijn. De warranty-vorderingen op grond van
de UCC dienen zelfs binnen vier jaar te worden ingesteld. Anders dan in Engeland is de
zesjarige periode voor de mistake-vordering echter een vaste termijn. Bij fraud daarentegen
verschuift de termijn in New York ook in functie van het moment waarop het bedrog aan het
licht kwam. Bovendien zien de New Yorkse rechtbanken ook zonder wettelijke basis
mogelijkheden om bij misrepresentation het startpunt van de termijn uit te stellen.
In vergelijking met de Frans-Belgische verhaalsmogelijkheden zijn de Anglo-Amerikaanse
verjaringstermijnen ronduit kort. Vaak te kort zelf, zo blijkt wanneer men de rechtspraak erop
naslaat. Het probleem bestaat er vooral in dat de verhaalsmiddelen die conceptueel het best
zijn afgesteld op de authenticiteitsproblematiek niet of onvoldoende opereren op basis van
vlottende verjaringstermijnen. Een van de gevolgen daarvan is dat de eiser in New York of
Engeland zijn verhaal vaak noodgedwongen op fraud zal dienen te baseren, als hij geruime
tijd na de datum van verkoop nog enige kans wil maken op rechtsherstel. Nochtans voorziet
de New Yorkse wetgeving via de warranty of future performance in een
uitzonderingsmogelijkheid die de rechter eventueel kan toelaten ook bij warranty-claims
vlottende termijnen te hanteren. Vooralsnog weigerde de rechtspraak terecht op deze invitatie
in te gaan, al kwam de zorg voor de coherentie van het systeem soms wel in botsing met het
billijkheidsgevoel van het concrete geval. Zodoende lijkt het ons wenselijk dat de wetgever
tussenkomt om ten behoeve van de kunsthandel en de authenticiteitsproblematiek in een
aangepaste termijnregeling te voorzien, met een vlottende verjaringstermijn.
Naar Anglo-Amerikaans recht blijven de onderlinge verschillen tussen de vorderingen
anderzijds wel beperkt. In se leiden de termijnen van zes of vier jaar allebei immers tot
dezelfde conclusie. Voor de Engelse en Amerikaanse koper komt het er vooral op aan het
kunstwerk meteen na de aankoop op diepgaande wijze op zijn authenticiteit te laten
onderzoeken. Wie onmiddellijk klaagt heeft immers een goede kans op succes. De FransBelgische koper kan zich wat dat betreft zonder twijfel een meer afwachtende houding
veroorloven. Dit verschil is andermaal tekenend voor de Anglo-Amerikaanse en de FransBelgische filosofie achter contracteren. De Anglo-Amerikaanse koper zorgt in de eerste plaats
voor zichzelf, wat zich ook tot in de uitvoeringsfase laat gevoelen. Voor de Frans-Belgische
wordt meer gezorgd… Dat laatste mag evenwel niet verzinken in immobilisme en
rechtsonzekerheid. Daartoe dient de wetgever de vlottende verjaringstermijnen te begrenzen.
Zodoende lijkt het ons aangewezen ook in België en Frankrijk de vlottende termijn van artikel
1304 B.W. te beperkten door een absolute grens. De dertigjarige termijn als langste
verjaringstermijn uit het privaatrecht lijkt ons daartoe het best geschikt.
338. WAT? Aard van de sanctie: superioriteit van de dwalingsvordering – Door de
verhaalsmiddelen voor inauthenticiteit die dit proefschrift in het eerste onderdeel weerhield te
verbinden met hun respectievelijke sanctiemogelijkheden bracht het onderzoek de
voornaamste privaatrechtelijke sancties in beeld.
De uitvoering of het herstel in natura, dat normalerwijze in het (Frans-Belgisch)
overeenkomstenrecht en in het bijzonder in het consumentenrecht een van de primaire vormen

452

van rechtsherstel uitmaakt, bleek voor de authenticiteitsproblematiek betekenisloos. De
authenticiteit is immers een gegeven dat geheel bepaald wordt door de onveranderlijke
identiteit van het kunstwerk, zodat de verkoper zijn verbintenis niet in natura kan nakomen
door een ander kunstwerk te leveren.
Hoewel die de nodige flexibiliteit lijkt te bezitten, wordt de prijsvermindering als sanctie uit
het gemeen kooprecht (verborgen gebreken) en het consumentenrecht in de praktijk toch
veeleer als onvolkomen beschouwd. Partijen verkiezen doorgaans immers de
koopovereenkomst te ontbinden in plaats van het goed te behouden, mits terugbetaling van de
minderwaarde. Dat lijkt nog des te meer waarschijnlijk in de kunsthandel, aangezien
kunstvoorwerpen doorgaans immers precies omwille van hun authenticiteit gekocht worden.
Voor een handel gericht op het hypersinguliere durven wij zodoende betwijfelen of een
prijsvermindering genoegdoening kan bieden. De koper kreeg immers niet meteen iets van
mindere kwaliteit maar veeleer gewoon iets anders…
Meteen reduceerden we het spectrum van sancties tot twee resterende mogelijkheden. De
eerste bestaat erin de overeenkomst uit te wissen door de vernietiging of ontbinding van het
contract. De tweede betreft de pecuniaire schadevergoeding. Beide zijn zowel in het AngloAmerikaanse als het Frans-Belgische contractenrecht mogelijk, al draagt de schadevergoeding
de voorkeur weg van het Anglo-Amerikaanse systeem, terwijl de vernietiging of ontbinding in
Frankrijk en België een meer prominente plaats inneemt. Andermaal stelt men vast dat het
Anglo-Amerikaanse contractenrecht veeleer geneigd is de overeenkomst te behouden om ze
desnoods langs pecuniaire weg te laten uitvoeren, terwijl het Frans-Belgische systeem niet
dezelfde aversie voelt voor sanctievormen die het contract laten verdwijnen.
Ik ben van mening dat bij inauthenticiteit het tenietdoen van de koopovereenkomst,
desgevallend gecombineerd met schadevergoeding de meest adequate vorm van rechtsherstel
uitmaakt en te verkiezen valt boven de loutere schadevergoeding. Door de koopovereenkomst
teniet te doen, zijn de partijen gehouden tot wederzijdse restitutieverplichtingen. De koper
bezorgt het inauthentieke kunstwerk terug aan de verkoper en recupereert de koopprijs. Door
deze operatie wordt al een belangrijk deel van de schade op eenvoudige, doch precieze wijze
ongedaan gemaakt. Het problematische aan schadevergoeding is immers de schadebegroting.
Door de koopovereenkomst teniet te doen en de partijen tot restitutie te verplichten vermijdt
men dat de rechter een schadevergoeding zou moeten bepalen die per definitie hypothetisch
is. De rechter moet voor de schadevergoeding immers de reële waarde van het inauthentieke
kunstvoorwerp inschatten, alsook de waarde die het had als het authentiek was geweest. Waar
dergelijke hypothetische schadebegroting op zich al onbevredigend is, geldt dat in de
kunsthandel bij gebrek aan enige referentiewaarde nog veel meer.
Men kan het tenietdoen van de koopovereenkomst desgevallend laten gepaard gaan met een
pecuniaire schadevergoeding voor de schade die onhersteld bleef. Deze dient naar onze
mening op buitencontractuele leest te zijn geschoeid. Het opzet ervan moet immers zijn de
koper geheel te herstellen in de toestand waarin die zich voor het sluiten van de
koopovereenkomst bevond, zo de restitutie dat niet vermag. Gelet op de complexiteit van de
toeschrijvingsproblematiek mag de toekenning van een bijkomende schadevergoeding zelfs
ten aanzien van de beroepsverkoper geen automatisme zijn. De eiser dient daartoe het bewijs
van diens fout te leveren. Indien de verkoper geen aanwijsbare onzorgvuldigheid beging,
hoeft hij ook niet op te draaien voor de eventuele bijkomende schade van de koper.
Kunstvoorwerpen zijn wat dat betreft risicoproducten.
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Meteen is duidelijk dat in Frankrijk en België andermaal de figuur van de dwaling het best
deze doelstellingen behartigt. Zij brengt immers de retroactieve vernietiging van de
koopovereenkomst met zich mee en loopt zo uit op een restitutio in integrum. Mits het bewijs
van een aanwijsbare tekortkoming van de verkoper, kan de koper op grond van 1382 B.W. op
een schadevergoeding aanspraak maken, die de contractskosten alsook de opportuniteitskost
van de aankoop van het kunstwerk kan omvatten. Hoewel de verhaalsmiddelen uit het
kooprecht in de regel ook toelaten de overeenkomst retroactief uit te wissen, zijn zij voor de
authenticiteitsproblematiek toch minder geschikt. De gebreksgarantie brengt een automatische
aansprakelijkheid met zich mee voor de contractskosten. Bovendien belast zij de
beroepsverkoper (zeker in Frankrijk) met een aansprakelijkheid voor de damnum emergens en
de lucrum cessans, wat gelet op de complexiteit van de authenticiteitsproblematiek te
verregaand is. Door de schadevergoeding op buitencontractuele leest te schoeien, vermijdt
men de koper het positieve contractsvoordeel te vergoeden, wat andermaal op de vergoeding
van zuiver hypothetische schade zou neerkomen. De exacte begroting hiervan is om de
gekende reden bovendien problematisch.
In het Anglo-Amerikaanse recht is het ook mogelijk het contract teniet te doen bij
contractbreuk (termination by breach), op voorwaarde dat de rechter de authenticiteit van het
werk als condition/resp. de contractbreuk als voldoende ernstig beschouwt. De bijkomende
schadevergoeding lijkt echter verder te gaan, aangezien zij de koper het positieve
contractsvoordeel vergoedt. Meteen is duidelijk waarom in het Anglo-Amerikaanse recht de
verjaring aan zulke korte termijnen is gebonden. Door de termijn voor de vordering op grond
van breach of contract/warrany zo kort te houden, vermijdt men dat dit positieve
contractsvoordeel onverwacht grote proporties aanneemt.
339. Pleidooi voor gebruik dwaling en breach of contract – Alle factoren in acht
genomen wijst de balans onmiskenbaar in het voordeel van de dwaling, als functioneel meest
aangewezen verhaalsmiddel voor inauthenticiteit. Bovendien merkte dit proefschrift de
dwaling al aan als conceptueel het best aangepast aan het authenticiteitsbegrip en de
diversiteit van het kunstvoorwerp. Voor het Anglo-Amerikaanse systeem bleek mistake veelal
conceptueel onaangepast. Zodoende dient de koper zijn rechtsbescherming veeleer te zoeken
in verhaalsmiddelen als breach of contract/condition/warranty of misrepresentation. Op het
vlak van de verjaring bestaan er geen significante verschillen. Op het vlak van het
rechtsherstel kunnen beide resulteren in de ontbinding van de koopovereenkomst met
bijhorende restitutieverplichting en desgevallend een schadevergoeding. De Engelse wetgever
voorzag de misrepresentation in 1967 van het noodzakelijk wettelijk kader waardoor de
figuur in Engeland voor de authenticiteitsproblematiek interessantere perspectieven biedt dan
de vordering voor breach of contract. Toen de wetgever in New York het nodig achtte ten
behoeve van de kunsthandel te legifereren, koos hij ervoor het verhaal voor breach of
warranty krachtens de UCC te optimaliseren. Toen de Franse wetgever een vergelijkbaar
opzet koesterde, was de keuze snel gemaakt via corrigerende wetgeving de rechtsbescherming
op grond van dwaling performanter te maken. Beide ontwikkelingen vormen de thematiek van
hoofdstuk II, dat de tegenstelling tussen de liberale en de gereguleerde markt verder uitdiept.

454

HOOFDSTUK II. GEREGULEERDE V. LIBERALE MARKT: WEGING
VAN VERHAALSMIDDELEN IN HET LICHT VAN BIJZONDERE
BESCHERMENDE WETGEVING

- - - “Necesse est autem levius
ad animum pervenire destitutae
cupiditatis
dolorem,
cui
successum
non
utique
2047
promiseris.“
- - -

340. De ratio legis voor een wettelijk kader ter sanering van de kunsthandel – Het
vorige hoofdstuk argumenteerde dat de dwalingsvordering voor authenticiteitsproblemen in
de Franse en de Belgische kunsthandel niet alleen conceptueel het best aangepast is, maar ook
functioneel, wat betreft de sancties, de verjaring en de rechtsbescherming van de verkoper, de
meest wenselijke resultaten kan voorleggen.2048 In het New Yorkse en Engelse
authenticiteitscontentieux blijken figuren als breach of contract en misrepresentation
conceptueel het meest aangewezen. Al naargelang men de toeschrijving als integraal deel van
het contract of louter als precontractuele representation beschouwde, zou de ene, dan wel de
andere figuur van toepassing zijn.
Als algemeen verbintenisrechtelijke en contractrechtelijke figuren zijn deze verhaalsmiddelen
natuurlijk niet specifiek gericht op de noden en eigenheden van de authenticiteitsproblematiek
in de kunsthandel, zodat de aanwending ervan op het niveau van de toepassingsvoorwaarden
vaak niet zonder problemen verloopt, of op het niveau van de rechtsgevolgen niet altijd leidt
tot de meest wenselijke resultaten.
In de eerste plaats bezorgt het bewijs van (in)authenticiteit de eiser voor elk van de
verhaalsmiddelen heel wat kopzorgen. Bovendien is de precieze betekenis van de
toeschrijvingsformules vaak niet duidelijk. De verhandeling van zogenaamde “multiples”
vormt wat dat betreft een bijzonder teer punt. Vooral in de Anglo-Amerikaanse kunsthandel
hypothekeert de opinion-defence op haar beurt aanzienlijk de verhaalskansen voor
vorderingen op grond van breach of contract en misrepresentation. In het verlengde daarvan
2047

2048

“De teleurstelling is minder groot voor wie op voorhand geen succes was beloofd.” (L. A. SENECA, De tranquillitate
animi, 63, XIII, vers 3).
Supra, nr. 339.
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krijgt de koper, zowel in Frankrijk en België als op de Anglo-Amerikaanse markt te kampen
met exoneratieclausules en disclaimers. Die geven uitdrukkelijk aan dat de kunstwerken
verkocht worden zonder enige authenticiteitsgarantie en in de staat waarin de koper ze zelf
heeft kunnen zien. Vermits de verkoper zijn cliënteel de gelegenheid bood de kunstwerken
voor het sluiten van de koopovereenkomst zelf te onderzoeken, zou de koper nadien slechts
gedurende een erg korte termijn of zelfs nooit enige klacht kunnen formuleren. Wat betreft de
rechtsgevolgen resulteren niet alle vorderingen in het aangewezen rechtsherstel of geeft de
operationalisatie daarvan aanleiding tot moeilijkheden.
341. Bijzondere wetgeving voor een meer afdoende rechtsbescherming: de
gereguleerde v. de liberale kunstmarkt – In het licht van de voormelde problemen
oordeelden de New Yorkse en Franse wetgever het aangewezen, ter bescherming van de
consument en ter sanering van de kunsthandel, te legifereren. Beide landen hebben de
verhandeling van kunstvoorwerpen van een specifiek wettelijk kader voorzien. In de twee
jurisdicties ent dit zich op de bestaande rechtsbescherming op grond van de
dwalingsvordering of de warranty-regeling van de UCC. Beide regelingen hebben op hun
typische manier de rechtsbescherming van de onervaren koper trachten te verhogen door in de
mate van het mogelijke te verhelpen aan de pijnpunten waarmee respectievelijk het New
Yorkse en het Franse systeem te kampen hadden. In Engeland en België ontbreekt het aan
dergelijke sectorspecifieke wetgeving, zodat de voormelde moeilijkheden, namelijk de
toepassingproblemen van de algemeen contractrechtelijke verhaalsmiddelen op de
kunsthandel, en in het bijzonder op het authenticiteitscontentieux, de gedupeerde koper in
beide landen met liberale kunsthandel blijven parten spelen.
342. Overzicht – Dit hoofdstuk illustreert het belang van de Franse en de New Yorkse
wetgeving voor de rechtsbescherming tegen inauthenticiteit. In het licht van de aangegeven
problemen verduidelijken we de wijze waarop de wetgever in beide landen heeft getracht deze
te pareren. Voor de analyse van het wetgevend kader weerhouden we drie deelaspecten die we
achtereenvolgens van duiding voorzien. In een eerste stap onderzoeken we diverse
ontwikkelingen op het vlak van de contractsinterpretatie en het bewijsrecht. Dat laat ons toe
de krachtlijnen van de Franse en New Yorkse wetgeving te schetsen (Afdeling 1).
Aansluitend komt het onderzoek aan bod naar het probleem van de ongebreidelde exoneraties.
Hier illustreren we hoe de Franse en New Yorkse wetgeving zich op dit vlak laten gevoelen
en bepaalde bevrijdingsbedingen aan banden leggen (Afdeling 2). Afsluitend belichten we
kort de specifieke maatregelen ter bescherming van de consument bij de verhandeling van
multiples of seriewerk die sinds de zeventiger jaren in de Verenigde Staten en in mindere
mate in Frankrijk tot ontwikkeling kwamen (Afdeling 3). Tot slot volgen enkele conclusies
(Afdeling 4).
De rode draad doorheen heel dit bijzonder beschermingsregime is de gedachte dat de
kunsthandelaar de koper afdoende moet informeren over de aard van de kunstvoorwerpen en
de toeschrijving waaronder zij verhandeld worden, zonder naderhand zijn opgenomen
engagementen te kunnen ontlopen door zich te beroepen op een slinkse exoneratieclausule,
door zich op misplaatste wijze te verschuilen achter de opinion-defence of door de ambiguïteit
van het toeschrijvingsapparaat te exploiteren. Duidelijke engagementen zijn immers
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bevorderlijk voor de gemoedsrust, dat schreef Seneca zo’n tweeduizend jaar geleden al in zijn
De tranquillitate animi. De teleurstelling is inderdaad minder groot voor wie op voorhand
geen succes was beloofd…

Afdeling 1. Wettelijke uitbouw van een garantiesysteem: ontwikkelingen
op het vlak van de contractsinterpretatie en het bewijsrecht
343. Probleemstelling & overzicht – Wat betreft de toepassingsvoorwaarden resulteren de
verhaalsmiddelen in het authenticiteitscontentieux in bewijs- of interpretatieproblemen. Zo
verduidelijkte het eerste onderdeel dat de toepassing van dwaling vereist dat de errans het
bewijs levert van het substantiële en verschoonbare karakter van zijn dwaling.
In de eerste plaats vergt de toepassing van de figuur echter dat de errans aantoont dat het
kunstwerk dat de verkoper hem leverde niet authentiek is. Hoewel cruciaal, is dat bewijs niet
eenvoudig. Herhaaldelijk slaagt de koper niet in dat opzet, aangezien hij niet verder geraakt
dan het bewijs van twijfels over de toeschrijving. Meestal loopt de zaak uit op de inschakeling
van een legertje van experten en een polemiek tussen de “believers” en de “non-believers”.
Het daadwerkelijk bewijs van de inauthenticiteit is dan vaak een onhaalbare kaart en
bijgevolg komt elk verhaal van de koper op de helling te staan.2049 Deze moeilijkheid is niet
alleen voor de dwalingsvordering een probleem, maar speelt ook de andere verhaalsmiddelen
parten.2050
Als de koper de inauthenticiteit van het kunstwerk moet bewijzen, dan dient de precieze
betekenis van de toeschrijvingsformule waarmee de verkoper het kunstwerk karakteriseerde,
duidelijk te zijn. Helaas is dat niet altijd het geval. Wat mag de koper verwachten wanneer hij
een schilderij “van P.P. Rubens” kocht, of “toegeschreven aan Rubens”. Wat betekenen de
vermeldingen “gesigneerd P. Rubens”, “stijl van Rubens”, “school van Rubens”, “atelier van
Rubens”? Garandeert de verkoper dat het Antwerpse genie de schilder was? Betreft die
garantie het gehele schilderij of volstaat het dat een deel door hem werd geschilderd? Moet de
koper genoegen nemen met de wetenschap dat de artistieke productie onder de artistieke
leiding van de meester stond? Is studiowerk dat zijn handtekening draagt voldoende of
volstaat Rubens manifeste invloed om van “een Rubens” te kunnen spreken? Het is inderdaad
lang niet altijd duidelijk – zeker voor de occasionele koper – hoe dergelijke formules moeten
worden geïnterpreteerd. Vele beschrijvingen uit de kunsthandel lijken te ambigu om zonder
meer een rechtlijnige, heldere handel mogelijk te maken. Niettemin is duidelijkheid op dat
vlak cruciaal, aangezien de authenticiteit van een werk erdoor staat of valt.
Een derde moeilijkheid hypothekeert vooral de verhaalskansen in de Anglo-Amerikaanse
kunsthandel voor breach of contract en misrepresentation. In het eerste onderdeel wezen we
erop hoe de verkoper doorgaans als verweer opwerpt dat hij met de toeschrijving niet meer
dan een onverbindende opinie uitte, waarvoor hij zich niet had menen te verbinden. Wanneer
de rechter die opinion-defence honoreert, maakt de toeschrijving noch condition, noch
2049
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Zie bijvoorbeeld recent nog: Gent 21 november 2007, (Houtappel/N.V. Galerij De Vuyst) 2006/AR/1625, onuitg.; Brussel
(16e aanvullende kamer) 20 juni 2007, (Blanpain/Platteau & S.A. Hotel des Ventes Horta) R.G. nr. 2005/AR/3334, onuitg.;
CA Parijs, 1e ch., 19 oktober 1954, D. 1954, 759 – of wat langer geleden: Brussel 29 november 1895, Pas. 1896, II, 97.
Zie bijvoorbeeld: Kh. Gent 18 januari 2007, (De cock/N.V. D.V.C.) A/05/05486, onuitg.
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warranty, noch actionable representation uit en kan zij derhalve niet tot enige
aansprakelijkheid leiden.
Wat betreft de rechtsgevolgen spraken wij in het vorige hoofdstuk onze voorkeur uit voor een
sanctionering onder de vorm van een vernietiging/ontbinding van de koopovereenkomst,
aangezien die door de wederzijdse restitutieverplichtingen op een eenvoudige doch precieze
wijze een belangrijk deel van de schade herstelt. In het Anglo-Amerikaanse contractenrecht
kan evenwel niet elke vordering voor breach of contract tot de ontbinding van de
overeenkomst leiden. Daartoe dient de toeschrijving als condition gekwalificeerd te kunnen
worden (in Engeland), dan wel het authenticiteitsprobleem als voldoende ernstig te worden
beschouwd (in New York). Ook de begroting van de bijkomende schade blijft soms
problematisch.
Wat volgt illustreert hoe achtereenvolgens de Franse en New Yorkse wetgeving heeft getracht
aan (sommige van) de voormelde pijnpunten te verhelpen. Wat betreft Frankrijk vertaalt dit
opzet zich in de analyse van het decreet van 3 maart 1981 dat voor de Franse kunsthandel één
van de fundamentele teksten is (§ I). Vervolgens lichten we voor het authenticiteitscontentieux de betekenis toe van de New York Arts and Cultural Affairs Law (§ II).

§ I. HET BESCHERMINGSREGIME VAN HET DECREET VAN 3 MAART 1981:
EEN GEREGULEERDE KUNSTHANDEL IN FRANKRIJK
A. TOESCHRIJVINGSNOMENCLATUUR
344. Enigmatische toeschrijvingen via een sibillijns jargon – De kunsthandel hanteert
voor de toeschrijvingen een typisch, ietwat sibillijns jargon. Via geëigende
toeschrijvingsformules kan de verkoper impliciet aangeven op welke kwaliteit de koper
aanspraak mag maken. Deze enigmatische nomenclatuur liet de handel toe om in bedekte
termen de mate van zekerheid van de toeschrijving aan te geven. Dit gebeurde echter op een
ongecontroleerde manier. Het grote nadeel van die praktijk was echter dat zij “aan handige
malafide verkopers toestond hun kopers te laten geloven dat ze een antiek werk kochten,
terwijl het in werkelijkheid slechts een kopie betrof.”2051 Een voorbeeld maakt een en ander
duidelijk. In het hoofd van de handelaar bestaat er een essentieel verschil tussen een
“commode met vergulde bronzen garnituur, Louis XV” en een “commode Louis XV, met
vergulde bronzen garnituur”2052 Helaas begreep de koper op basis van dergelijke
2051
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In de toelichting bij zijn wetsvoorstel uit 1974 laakte M. MARCUS het “flou artistique” dat rond de gebruikelijke
toeschrijvingsformules hing, omdat het “peut permettre à des vendeurs de mauvaise foi de faire croire à leurs acheteurs
qu’ils achètent une oeuvre ancienne alors qu’il s’agit d’une copie”. Proposition de loi nationale n° 1224, 8 octobre 1974.
FAUCHERE J., "Les faux en matière de peinture et oeuvres d'art (partie I)", l.c., 102; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J.
CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 125-128.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 261.
Voor een gelijkaardige zaak, zie: CA Versailles, 3e ch., 17 februari 1994, geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 262; Trib. civ. Seine, 21 februari 1913, Gaz. Trib. 1913, 1e sem., II, 126.
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toeschrijving vaak niet dat alleen in het eerste geval zowel de kast als de versiersels van onder
de heerschappij van Lodewijk XV dateren, terwijl dat bij de tweede kast geenszins voor de
ornamenten geldt. En wat te denken van het zeegezicht waarvan de veilingcatalogus
vermeldde: “peinture marine, signée G. Courbet, attribuée à G. Courbet”? De koper was
nogal wat beteuterd toen het werk helemaal niet van de hand van Gustave Courbet (18191877) bleek. Tot overmaat van ramp liet het Franse Hof van Cassatie hem zelfs zonder
verhaal achter door botweg te overwegen: “[l’acquéreur] ne pouvait ignorer que la mention
“signé Courbet” ne s’appliquait qu’à la matérialité de la signature figurant sur le
tableau”.2053 Aangezien de toeschrijvingsformules geen eenduidige betekenis hadden, leidde
dat in de rechtspraak tot contradictorische uitspraken. Zo hoefde een “terracotta groep van
Clodion” volgens de ene rechter niet noodzakelijk een werk te zijn van de Franse rococobeeldhouwer Clodion, terwijl dat voor tekeningen van Panini en Boucher of bustes van Varin,
Coysevox of Houdon wel scheen te gelden.2054
345. De verborgen agenda van de Franse overheid – Teneinde dit soort verwarring tot
een minimum te beperken en op het vlak van de toeschrijvingen de noodzakelijke
eenvormigheid te kunnen bieden, kregen de verschillende toeschrijvingsformules in Frankrijk
een decretaal kleedje aangemeten. Zodoende kwamen de precieze betekenissen ervan vast te
liggen voor de Franse handel. Logischerwijze nam de Franse decreetgever hierbij de
bestaande praktijk als uitgangspunt, zodat de nomenclatuur niet bepaald een revolutionair stuk
regelgeving is. Toch kan men het belang ervan moeilijk overschatten. In de eerste plaats
omdat de uitgewerkte nomenclatuur de rechtspraak toestond op basis van een duidelijk
toeschrijvingskader een verstrengde koers te varen. Daarenboven trachtte Frankrijk zich met
het decreet te positioneren als meest fiabele handel. De verborgen agenda die daarachter
schuilging werd evenwel gedicteerd door de stille hoop te verhelpen aan de neergang van de
Franse kunstmarkt door de zekerheid van de transacties op te krikken.2055
346. De nomenclatuur van het decreet van 3 maart 1981 – Het decreet van 3 maart 1981
sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de
collection2056 legt aan de verkoper (beroeps- zowel als gelegenheidsverkoper) of diens
vertegenwoordiger in geval van transacties met kunstvoorwerpen en verzamelobjecten de
verplichting op om de koper op diens verzoek een document af te leveren dat de specificaties
van de verkochte zaak (aard, ouderdom, oorsprong en compositie) herneemt, die in het bestek
van de verkoop reeds werden vermeld.2057 Op veilinghouders, openbare ambtenaren of
ministerieel officiers bevoegd om openbare verkopingen te organiseren, rust dezelfde
2053
2054

2055

2056

2057

Cass. Fr. 1e civ, 16 december 1964, D 1965, 137.
Vergelijk immers: Trib. civ. Troyes 18 november 1886, La Loi 12 mei 1887; Trib. Dijon, 8 december 1930, geciteerd in
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 171 of Trib. com.
Marseille, 30 november 1911, Journ. Jur. Com. Mar. 1912, I, 109.
Y. GAILLARD, Le marché de l'art français aux enchères, 2000, o.c., 166. Zie in dat verband ook de twee rapporten van
A. CHANDERNAGOR (Rapport sur les conditions du développement du marché de l'art en France – augustus 1992 en maart
1998) en het rapport van M. AICARDI (Rapport de la Commission d'études pour la défense et l'enrichissement du
patrimoine national et le développement du marché de l'art).
Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de
collection, JORF 20 maart 1981 (voortaan verkort Decreet van 3 maart 1981)
CA Nîmes, ch. civ. 2 A, 27 april 2004, Juris-Data nr. 2004-250419; CA Douai, 1e ch., 1e sect., 25 oktober 2004, JurisData nr. 2004-266902.
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verplichting.2058 Precies ten behoeve van deze verplichting legt het decreet voor werken van
beeldende en toegepaste kunst de inhoudelijke draagwijdte van de toeschrijvingsformules
vast.2059
SITUERING IN TIJD – Aan het ene uiteinde van het spectrum bevinden zich de
toeschrijvingsformules die de grootste mate van precisie en zekerheid in zich dragen.
Wanneer de verkoper kunstvoorwerpen verhandelt en die onmiddellijk vergezeld laat gaan
van een simpele referentie aan een historische periode, een eeuw of een ander tijdvak (zoals
de heerschappij van een monarch) dan garandeert hij de koper conform artikel 2 van het
decreet dat de kunstvoorwerpen daadwerkelijk tijdens de aangegeven periode werden
gecreëerd.2060 Vertaald in termen van dwaling impliceert deze garantie, of beter gezegd deze
wijze van presenteren dat de partijen de gemeenschappelijke bedoeling hadden de datering
van het werk als substantieel te beschouwen.2061
Zo hoeft de koper van een Egyptisch beeldje van Sesostris III dat hij kocht op basis van de
catalogusvermelding “Middenrijk (XII dynastie 1878-1843 v.Chr.) geen genoegen te nemen
met een andere tijdsperiode, zelfs al blijkt het beeldje wel degelijk Sesostris III voor te stellen,
wel degelijk oud-Egyptisch te zijn, maar uit een meer recente dynastie te dateren.2062
Hetzelfde geldt voor de koper van een Hollands barokschilderij dat uit het einde van de
zeventiende of het begin van de achttiende eeuw had moeten stammen2063, of van een spiegel
d’époque révolutionnaire die niets te zien had met het Frankrijk van de revolutie, laat staan
met het einde van de achttiende eeuw2064. Dat laatste geval kan perfect illustreren dat de
referentie aan een bepaald tijdvak of een bepaalde heerschappij niet alleen een situering in de
tijd behelst, maar het kunstvoorwerp ook impliciet in de ruimte situeert.2065 In bepaalde
gevallen kan de aard van het voorwerp ook een situering in de tijd impliceren. Wie
daguerreotypie koopt mag verwachten dat het plaatje negentiende-eeuws is. De techniek die

2058

2059

2060

2061
2062

2063
2064
2065

“Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les
officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si
l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente
publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de
la chose vendue.” (Decreet van 3 maart 1981, art 1.)
Zie daarover: M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 112.
Decreet van 3 maart 1981, art 2-7. Zie daarover: M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées,
2004, o.c., 112-116; O. DE NARP, Etre Collectionneur - Petit guide pratique, Parijs, Editions Séguier, 2000, 110-112; G.
LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 75; N. FERRY-MACCARIO en O. SILHOL, Droit de l'art,
o.c., 81; F. CHAUDENSON, A qui appartient l'oeuvre d'art?, 2007, o.c., 138-139; H. MAHÉ DE BOISLANDELLE,
Marché de l'Art et Gestion de Patrimoine, in Y. SIMON (ed.), Connaissance de la Gestion, XX, Parijs, Economica, 2005,
305; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 109; P. O'KEEFE en L.
PROTT, Movement, o.c., 284; K. SIEHR, "International Art Trade and the Law", l.c., 31.
“La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une
période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au
cours de la période de référence.” (Decreet 3 maart 1981, art. 2). Duiding daarbij, zie: F. CHATELAIN, C. PATTYN, en
J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 130; F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 262; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 161-162.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 103.
Cass. Fr. 1e civ., 27 februari 2007, D. 2007, 1632, noot P.-Y. GAULTIER.
Andere voorbeelden: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 29 juni 1989, Juris-Data nr. 1989-023260; CA Douai, 1e ch., 1e sect., 25
oktober 2004, Juris-Data nr. 2004-266902.
CA Parijs 1e ch., sect. urg., 24 september 1987, Juris-Data nr. 025961.
CA Parijs, 25e ch., sect. A, 11 januari 1990, Juris-Data nr. 1990-020029.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 161.
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Louis Daguerre ontwikkelde rond 1837 verdween in de tweede helft van de negentiende eeuw
omwille van de hoge productiekost zelfs van het high-society-toneel.2066
TOESCHRIJVING AAN EEN BEPAALDE KUNSTENAAR – Waar de toeschrijving bij voorwerpen van
toegepaste kunst meestal noodgedwongen beperkt blijft tot een situering in de tijd, hoeft die
bij schilderijen en beeldhouwwerken vaak niet anoniem te blijven. De toeschrijving is er dan
meestal op gericht het kunstwerk te verbinden met de persoon van de kunstenaar. In bepaalde
gevallen is dat zelfs ook mogelijk bij werken uit toegepaste kunsten. Voor het identificeren
van edelsmeden, meubelmakers of instrumentenbouwers vormen keurmerken, zegels en
stempels de cruciale aanwijzingen, terwijl de signatuur bij werken van beeldende kunst die
functie waarneemt. Artikel 3 van het decreet bevestigt deze aanwijzingen in hun rol, waar het
stelt dat de verkoper behoort te garanderen dat de aangegeven kunstenaar ook daadwerkelijk
het werk creëerde, wanneer hij vermeldt dat het diens handtekening draagt.2067 Hetzelfde is
waar wanneer hij op de titel van het werk onmiddellijk de naam van de kunstenaar laat
volgen, of desgevallend vergezeld van de vermelding “door …” ("par…") of “van …” ("de
…").2068 De zegel, het keurmerk of de stempel bij werken van toegepaste kunst vervult een
vergelijkbare functie als de handtekening.2069 De verkoper kan de garantieplicht echter
ontlopen door bij de toeschrijving onmiddellijk een expliciete en duidelijke reserve te
maken.2070 Dit ligt echter niet voor de hand, zoals aansluitend bij het onderzoek naar de
exoneraties nog uitgebreid zal blijken.2071

2066

2067

2068

2069

2070

2071

CA Parijs, 29 november 1993, D. 1994, som. com., 235, noot O. TOURNAFOND. In deze zaak was de koper nogal wat
ontgoocheld toen de zilverplaatjes van recente makelij bleken. Het Parijse Hof vernietigde de koop wegens substantiële
dwaling.
Zo overwoog het Hof van Cassatie naar aanleiding van de verkoop van een werk van de Frans-Russische expressionist
Chaïm Soutine (1893-1943):“Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la mise en vente sans réserves d’une oeuvre d’art
portant une signature constitue une affirmation d’authenticité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.” (Cass. Fr. 1e
civ., 7 maart 2006, Juris-Data nr. 2006-032544); Cass. Fr. 1e civ., 7 november 1995, RTD civ. 1997, 113, noot J. MESTRE
– vernietiging van het arrest dat voorhield dat “le seul fait que le tableau soit signé ne peut pas constituer, à lui seul,
l’engagement du [vendeur] d’en garantir l’authenticité ni même écarter tout aléa sur cette authenticité, ainsi que le
prétend à tort l’appellante” (CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19 november 1992, Juris-Data 1992-024415).
In dezelfde zin bij de verkoop van enkele werken van Marcel Gromaire (1892-1971) “Attendu, selon ce texte, qu’à moins
qu’elle soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la
signature d’une artiste entraîne la garantie que l‘artiste mentionné en est effectivement l’auteur, ce qui exclut le caractère
aléatoire du contrat” (CA Nîmes, Ch. civ. 2 A, 27 april 2004, Juris-Data nr. 2004-250419); CA Aix-en-Provence, 1e ch.
B, 10 oktober 2001, Juris-Data nr. 157599; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 12 oktober 1999, Juris-Data nr. 1999-100597; CA
Parijs, 1e ch., sect. A, 18 oktober 1999, Juris-Data nr. 1999-100447; CA Nancy, 2e ch., 5 februari 1997, Juris-Data nr.
1997-044061; “En indiquant dans le catalogue de la vente que le tableau portait la signature de l’artiste, [le commissairepriseur] a, aux termes de l’article 3 du décret du 3 mars 1981 […], garanti qu’il s’agissait d’une oeuvre authentique de
l’artiste.” (CA Parijs, 27 april 1994, Edidata nr. 20671).
Cass. Fr. 1e civ., 15 november 2005, D. 2006, 1116; Cass Fr. 1e civ., 3 april 2002, Juris-Data nr. 2002-013789 – Dit arrest
casseert CA Aix-en-Provence, 1e ch. B, 22 april 1999, Juris-Data nr. 1999-041199; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26 maart
1996, Juris-Data nr. 1996-020673.
CA Parijs, 5e ch., sect. C, 22 september 1995, Juris-Data nr. 1995-022720; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 9 juli 1992, JurisData 1992-045994 (Deze zaak betrof de verhandeling van een bergère, Louis XV die volgens de veilingcatalogus het
keurmerk van de hofleverancier Jean-Baptiste Tilliard (1723-1798) droeg.).
“A moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet
porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur. Le
même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivi de la désignation de l'auteur. Il en va de même lorsque le nom
de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre.” (Decreet 3 maart 1981, art. 3). Duiding
daarbij, zie: F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français,
1997, o.c., 129; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 262; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL,
L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 103-106.
CA Nïmes, ch. réun., 3 mei 2005, Juris-Data nr. 2005-287136. (Infra, nr. 358 et seq.).
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GARANTIELOZE TOESCHRIJVINGSFORMULES – Aan het andere uiteinde van het
attributiespectrum bevinden zich omschrijvingen als “in de stijl van”, in de aard van”, “in de
smaak van”, “volgens (de manier van)” “naar het voorbeeld van” (“dans le goût de”, "style",
"manière de", "genre de", "d'après", "façon de") die niet de minste garantie verlenen voor de
identiteit van de kunstenaar of de datering.2072 Zodoende dragen ze in zich de totale
ontkenning van het substantieel karakter van de toeschrijving bij het afsluiten van de
koopovereenkomst.2073 Bijgevolg kon de koper van de veduta2074, “marine vénitienne, genre
de Marieschi” de koopovereenkomst niet laten vernietigen toen hij ontdekte dat het niet van
de hand van Marieschi stamde. De toeschrijving gaf immers geen enkele garantie, zodat dit
niet substantieel kon zijn bij het aangaan van de koopovereenkomst.2075
TOESCHRIJVINGSFORMULES MET ALEATOIR ELEMENT – Hoewel deze nomenclatuur er primair
op gericht is het kunstwerk met variërende graad van precisie te verbinden met zijn
ontstaanscontext (auteur en tijd/ruimte) en hiervoor in zekere mate garantie te bieden, is de
keerzijde daarvan echter dat bepaalde formules tegelijk ook aangeven waarop men als koper
van het beschreven kunstvoorwerp precies niet mag rekenen of dat ze bepaalde elementen bij
gebrek aan meer specifieke informatie algemeen omschrijven. Het resultaat is dus dat
sommige formules, naast het feit dat ze in bepaalde mate een zekerheid kunnen bieden voor
de koper, meteen ook een aleatoir element in de transactie inbouwen.2076 Men dient ze met
andere woorden tegelijk als garantie- én exoneratiebeding te begrijpen.
“TOEGESCHREVEN AAN …” (“ATTRIBUÉ À…”) - Het meest treffend in dat verband is de
aanduiding “toegeschreven aan…” die de identiteit van de kunstenaar waarschijnlijk
maakt, maar hierover niettemin enige twijfel laat bestaan.2077 Zo overweegt het Franse Hof
van Cassatie dan ook dat “l’expression attribué à laisse planer un doute sur l’authenticité
de l’oeuvre, mais n’en exclut pas la possibilité.”2078 Zodoende wordt een aleatoir element
in het contractuele veld geïntroduceerd.2079 Anderzijds garandeert dergelijke
2072
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2075
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2079

Dat bijvoorbeeld “style transition” verschilt van “époque transition” mag blijken uit: "que la commode vendue aux époux
Luciani n’est pas d’époque transition mais de style transition." (CA Parijs, 5e ch., sect. C, 22 september 1995, Juris-Data
nr. 1995-022720). De transition wijst op de overgangsperiode tussen de frivoliteit van het Louis XV-rocaillemeubilair en
de terugkeer naar de meer klassieke, door de antieke oudheid geïnspireerde vormentaal van de Louis XVI-stijl. De
blootlegging van Pompei en Herculaneum in de eerste helft van de 18e eeuw is aan die ‘revival’ niet vreemd.
“Les expressions "dans le goût de", "style", "manière de", "genre de", "d'après", "façon de", ne confèrent aucune garantie
particulière d'identité d'artiste, de date de l'oeuvre, ou d'école authenticité - ancienneté.” (Decreet 3 maart 1981, art. 7)
Meer daarover, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 262-263; S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 103; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres
d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 130.
De veduta is de Italiaanse benaming voor een typisch erg gedetailleerd schilderij van een stadsgezicht of vergezicht.
Venetianen warens meesters in het vakgebied, met ronkende namen als Canalleto (1697-1768) en Guardi (1712-1793),
maar ook wat mindere goden als Michele Marieschi (1710-1743).
TGI Parijs, 7 mei 1975, D. 1976, 605, noot W. JEANDIDIER.
“[…] il est pourtant d’usage, lorsqu’une incertitude subsiste sur la paternité d’une oeuvre d’art, d’employer des formulas
telles que “signé de…, attribué à…, école de…, style…, genre… manière…” […]” (CA Versailles, 7 januari 1987, D.
1987, 485, noot, L. AUBERT). Het Hof is hier evenwel verstrooid en neemt om duistere redenen ook “signé de” op,
hoewel die formule volgens artikel 3 van het decreet zekerheid impliceert. Helaas kunnen we het Parijse Hof van Beroep er
ook een enkele keer (n.a.v. de verkoop van een vermeend werk van Maurice Utrillo) op betrappen het Hof van Cassatie al
te slaafs te volgen door de “signé de” op te nemen is de lijst die voor het overige wel perfect de redenering weergeeft (CA
Parijs, 1e ch., sect. B, 25 februari 1994, Juris-Data nr. 1994-053074).
CA Dijon, 7 februari 1962, Journ. des C.-P. 1962, 13, bevestigd in Cass. Fr. 1e civ. 16 december 1964, D. 1965, jur., 136.
Cass. Fr. 1e civ., 24 maart 1987, D. 1987, 489, noot J.-L. AUBERT.
Cass Fr. 1e civ., 26 januari 1982, Bull. civ., 1982, I, nr. 42 (Het schilderij in kwestie was ten onrechte als een werk van de
Franse pointillist Maximilien Luce (1858-1941) verkocht.)
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toeschrijvingsformule dat het werk in kwestie in elk geval gecreëerd werd tijdens de
periode dat de vermelde kunstenaar actief was, zodat tenminste op dat vlak de gegeven
toeschrijving mogelijk is. Het Franse decreet verwoordt het als volgt: “L'emploi du terme
"attribué à" suivi d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant
la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses
désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable”.2080 Dat de vermelding “attribué à…”
voor de verkoper dus geen algehele vrijbrief betekent, kwam recent in de rechtspraak nog
duidelijk tot uiting.2081
“ATELIER VAN …” (“ATELIER DE…”) schept voor de verkoper ook enige beweegruimte.
Gebruikt hij deze formule dan garandeert hij dat het werk tot stand kwam in het atelier van
de meester of onder zijn leiding.2082 Dergelijke toeschrijving behoeft bijkomend nog een
datum in het geval het werk uit een familieatelier stamt dat verscheidene generaties actief
was (o.a. de ateliers van Breughel, Teniers, …).2083 Atelierstukken kunnen niet van de
hand van de meester zelf zijn. In dat geval gebruikt men immers “van…” of “door…”.2084
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Decreet 3 maart 1981, art 4. Meer daarover, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 263; F.
CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 129;
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 113.
“Qu’en outre, est vain l’argument tiré de la mention “attribué à” Jean-Baptiste Blin de Fontenay ne donne aucune
garantie d’authenticité au sens du décret du 3 mars 1981, dès lors l’article 4 de ce décret précise que l’emploi du terme
“attribué à” suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste
mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable, que tel n’est manifestement
pas le cas en l’espèce, puisque d’une part, il n’est pas contesté que les tableaux en cause sont le résultat du découpage
d’une toile ancienne et d’une recomposition de morceaux découpés avec des insertions postérieures et, d’autre part, que
[l’expert] ne démontre pas que la comparaison des tableaux en cause avec ceux présentés dans l’ouvrage de référence de
Michel Faré cité par l’expert judiciaire permettait une présomption sérieuse d’attribution des tableaux à Jean-Baptiste
Blin de Fontenay.” (CA Parijs, 25e ch., sect. B., 6 oktober 2006, Juris-Data nr. 2006-313152).
CA Parijs, 25e ch., sect. B, 3 maart 2006, Juris-Data nr. 2006-304031.
“L'emploi des termes "atelier de" suivis d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité
ou sous sa direction. La mention d'un atelier est obligatoirement suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier
familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.” (Decreet 3 maart 1981, art 5).
Meer daarover, zie: M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 113-114; F.
DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 263; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des
oeuvres d'art, o.c., 117-118.
“Attendu que dans ces conditions l’incertitude quant à l’attribution de l’oeuvre dont il s’agit, mais parallèlement la qualité
incontestée de celle-ci qui laissait entendre que le maître pouvait n’être pas entièrement étranger à son exécution,
expliquent le choix pour désigner le tableau de l’expression “de l’atelier de”, qui siginifie que “l’oeuvre a été exécutée
dans l’atelier “du maître cité ou sous sa direction” (art. 4 du décret du 3 mars 1981) et qui vient immédiatement après
celle “attribué à”, dans l’étalonnage décroissant des garanties données quant au rattachement d’une oeuvre à un artiste,
aux termes du texte rappelé.” (TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 30 oktober 1996, Juris-Data nr. 1996-046359); “Que “l’emploi
des termes “atelier de” suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous
sa direction”; que l’utilisation du mot “atelier” (qui n’importe pas, selon cette définition, que le maître a nécessairement
eu une véritable “atelier” mais que l’oeuvre a pu être faite sous sa direction, rendant ainsi inopérantes les observations
relatives à l’existence ou non d’un atelier de Poussin) implique donc que le maître n’a pas lui-même peint le tableau; que,
de plus, l’intervention du maître donne lieu, en application du décret, à l’utilisation d’autres termes selon qu’il est garanti
soit que l’artiste est effectivement l’auteur de l’oeuvre (emploi des mots “par” ou “de” suivi du nom de l’auteur, article
3), soit que l’oeuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions
sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable (“attribué à”, article 4); qu’il s’ensuit nécessairement que
l’expression “atelier de Nicolas Poussin” exclut que le maître aît lui-même réalisé l’oeuvre ou que des présomptions
sérieuses le désignent comme l’auteur véritable.” (CA Parijs, 1e ch., sect. B., 27 februari 1998, Juris-Data nr. 1998023257) De cassatievoorziening tegen dit arrest werd verworpen (Cass. Fr. 1e civ., 27 juni 2000, Juris-Data nr. 2000002800).
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“SCHOOL VAN …” (“ÉCOLE DE …”) smokkelt nog wat meer vaagheid binnen in het
contractuele veld.2085 De omschrijving impliceert dat de kunstenaar die het werk schiep
leerling was van de genoemde meester, kennelijk zijn invloed heeft ondergaan of van zijn
techniek gebruik heeft gemaakt. Voor de precieze identiteit van de maker wil men zich
echter niet engageren. Voor het atelier van Rubens kan dit net zo goed de jonge Antoon
van Dijck zijn als de minder bekende Jan Baptist Borrekens. In elk geval garandeert
dergelijke toeschrijving wel dat het werk uitgevoerd werd tijdens het professionele leven
van de meester, of ten laatste 50 jaar na diens dood.2086 “School van …” garandeert dus
slechts een tijd en een omgeving of klimaat van artistieke productie.2087
De toeschrijving “school van” kan ook gevolgd worden door een toponiem. In dat geval
verwijst ze naar de aangegeven kunstenaarsbeweging. Zo verbindt de formule “school van
Fontainebleau (ca. 1530-1560)” het werk met de Italiaanse kunstenaars in dienst van de
Franse Renaissancevorst François I, zoals Rosso, Primaticcio of Dell'Abbate2088; de
“School van Barbizon (ca. 1830-1870)” verwijst naar de beweging landschapsschilders
(o.a. Corot, Millet, Rousseau) uit het midden van de negentiende eeuw, die als
inspiratiebron de luwte van het landschap rondom het pittoreske dorpje Barbizon
opzochten. Wederom wenst de verkoper zich niet voor de precieze identiteit van de
kunstenaar te engageren, al garandeert dergelijke toeschrijving wel dat het werk gecreëerd
werd door een lid van de voormelde beweging.2089
RESTAURATIES: EEN ACTIEVE INFORMATIEPLICHT – Het decreet gaat evenwel verder dan de
uitbouw van een precies toeschrijvingsapparaat, door daar op bepaalde vlakken een meer
actieve invulling aan te geven. Het belast de verkoper immers ook met een actieve
informatieplicht. Dat is in de eerste plaats het geval bij de verhandeling van multiples, waarop
we verder nog dieper ingaan (Afdeling 3), maar ook wat betreft restauratiewerkzaamheden.
Artikel 2 van het decreet verplicht de verkoper immers toe te lichten of het werk wijzigingen
onderging of welke delen van recentere makelij zijn ten gevolge van restauraties.2090 Doet de
verkoper dat niet, dan kan men zijn houding als een omstandig stilzwijgen kwalificeren, wat
voor een sanctionering op grond van bedrog in aanmerking komt.2091 Op zich volstaat het die

2085

2086

2087
2088

2089

2090

2091

Dit komt mooi tot uiting in de schatting van de expert die het verschil in waarde raamt tussen ‘atelier van Rubens’ en
‘school van Rubens’ (CA Parijs, 25e ch., sect. B, 3 maart 2006, Juris-Data nr. 2006-304031).
“L'emploi des termes "école de" suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'oeuvre a été l'élève du
maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une
oeuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.” (Decreet 3 maart 1981, art
6, lid 1)
CA Bordeaux, 1e ch., sect. B, 23 februari 1999, Juris-Data nr. 1999-040365.
Er bestaat overigens nog een tweede school van Fontainebleau die verbonden is met de heerschappij van Henri IV. In
tegenstelling tot de eerste school die Italiaans geïnspireerd was, getuigt deze tweede eerder van een Franse en Vlaamse
invloed. De bekendste namen zijn hier Dubreuil, Dubois of Fréminet.
“Lorsqu'il se réfère à un lieu précis, l'emploi du terme "école de" garantit que l'oeuvre a été exécutée pendant la durée
d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce
mouvement.” (Decreet 3 maart 1981, art. 6, lid 2) Meer hierover, zie: M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit,
oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 114; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 263; S. LEQUETTEDE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 117-118.
“Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.”
(Decreet 3 maart 1981, art. 2, lid 2) Meer duiding hierover, zie: M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres
d'art et musées, 2004, o.c., 114-115; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 143.
Voor een prima toepassing naar aanleiding van de verkoop van een vergulde bronzen pendule, zie: CA Parijs, 1e ch., sect.
B, 29 juni 1989, Juris-Data nr. 1989-023260.
CA Parijs, 25e ch., sect. B, 28 april 2000, D. 2000 I.R., 157. In dit geval verzweeg de verkoper van een commode LouisXIV dat het marmeren bovenblad helemaal niet uit die tijd stamde.
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mededeling slechts mondeling te doen, al spreekt het voor zich dat het gebruik van een
geschrift bewijsproblemen vermijdt. Bovendien is men bij de veilingverkoop met telefonische
of geschreven biedingen niet zeker dat eenieder van de mondelinge opmerkingen op de
hoogte was.2092 Zoals dat overigens voor heel het decreet van maart 1981 geldt, rust de
informatieplicht niet alleen op de verkoper, maar ook op zijn vertegenwoordiger of de
veilinghouder. Ten aanzien van die laatsten dient men voor de beoordeling van het stilzwijgen
en de vereiste precisie van de mededeling wel rekening te houden met de uitgebreidheid van
het onderzoeksmandaat dat ze van de verkoper/inbrenger hadden gekregen.2093

B. DWALING EN TWIJFEL
347. Twijfel: het zand in de machine… – Dwaling definieerden we eerder als een onjuiste
voorstelling van zaken bij het sluiten van de overeenkomst: het verschil in hoofde van een
contractpartij tussen de realiteit en de wijze waarop hij zich een essentieel element van de
overeenkomst voorstelt.2094 Wie zich in het authenticiteitscontentieux op dwaling wenst te
beroepen dient bijgevolg te bewijzen dat het kunstwerk dat hij op het ogenblik van het sluiten
van de overeenkomst voor authentiek hield, dat naderhand niet blijkt te zijn. De factor twijfel
is niets anders dan het zand in de dwalingsmachine dat de traditionele schema’s in de war
stuurt. Wie twijfelt, dwaalt immers niet, zo gaat het aforisme.2095
De onzekerheid kan echter op twee momenten in het traditionele schema inwerken: op het
ogenblik van de sluiting van de overeenkomst enerzijds, en op het moment van de ontdekking
van de realiteit anderzijds. We belichten de impact ervan op beide ogenblikken.
348. Twijfel op het moment van het sluiten van de overeenkomst – Dwaling kan zich
maar voordoen wanneer de errans (koper of verkoper) op het moment van contracteren ervan
overtuigd was (en ook mocht zijn) dat de wijze zoals hij zich de zaken voorstelde ook met de
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Ook de CA Toulouse noemt het stilzwijgen van de verkoper over de restauratiewerken aan een Jukebox met grote
verzamelwaarde op grond van artikel 2 van het decreet van 1981 bedrog, net als de TGI in eerste aanleg al had gedaan (CA
Toulouse, 2e ch., 1e sect., 7 juni 1999, Juris-Data nr. 1999-042464).
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 23 mei 1990, Juris-Data nr. 1990-044104. Voor de verkoop van het vermeende schilderij van
Ferdinand du Puigaudeau (1864-1930) kon het proces-verbaal van de openbare verkoop bevestigen dat de commissairepriseur het publiek op de restauraties gewezen had.
CA Parijs, 13 februari 1985, Journ. des C.-P. 1987, 73 noot G. GAULTIER. Het Hof van Cassatie verwerpt de
cassatievoorziening die de koper tegen dit arrest instelde (Cass. Fr. 1e civ., 31 maart 1987, Journ. des C.-P. 1987, 73, noot
G. GAULTIER).
F. CHABAS, Obligations - théorie générale, o.c., 149; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1961, o.c.,
48-49; A. DE BOECK, "De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag - responsabilisering en ankerplaats voor de
precontractuele informatieverplichting", l.c., 42; G. VIVIEN, "De l'erreur déterminante et substantielle", l.c., 308; M.
FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 271-275.
Trib. civ. Loiret, 12 december 1927, Journ. des C.-P. 1928, 207; CA Aix-en-Provence, 1e ch., sect. B, 22 april 1999, JurisData nr. 1999-041199. M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 274-275; M. DAMBRE, "Informatieplicht en
actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen", l.c., 43; G. VIVIEN, "De l'erreur déterminante et
substantielle", l.c., 315; A. DE BOECK, "De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag - responsabilisering en ankerplaats
voor de precontractuele informatieverplichting", l.c., 67; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de
totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en sancties, 2000, o.c., 248.

465

realiteit overeenstemde. De rechter dient voor de toepassing van de dwalingsleer dus in de
eerste plaats op zoek te gaan naar de overtuiging van de errans op het ogenblik van
contracteren.2096 Was die overtuiging er één van zekerheid, dan liggen de kaarten eenvoudig
en heeft de errans de eerste bewijsrechtelijke horde genomen. Twijfelde hij echter ten tijde
van de verkoop, zodat zijn stellige overtuiging eigenlijk veeleer een hoop was, belet zulks de
nietigverklaring.2097 We merken op dat uitsluitend de mentale toestand op het ogenblik van
het sluiten van de koopovereenkomst bepalend is. Het is bijgevolg van geen tel of de errans
vóór de verkoop jarenlang in twijfel leefde of zelfs van het tegendeel overtuigd was. Het
enige wat voor de toepassing van de dwalingsleer van belang is, is de overtuiging op het
ogenblik van het aangaan van de overeenkomst.2098
Om de vernietiging van de koopovereenkomst wegens inauthenticiteit te kunnen bekomen
dient de errans echter wel die mentale toestand te bewijzen. Hij dient de rechter immers te
overtuigen dat hij als koper of verkoper daadwerkelijk dwaalde over de authenticiteit van het
voorwerp of het gebrek daaraan, en dat hij meende wat dat betreft geen risico te hebben lopen.
De errans moet met andere woorden bewijzen dat de zekerheid van de authenticiteit van het
kunstvoorwerp voor hem de substantiële kwaliteit ervan uitmaakte. Verankerden de partijen
echter een aleatoir element in de overeenkomst, sluit dit uit dat ze dwaalden.2099 GHESTIN
verwoordt dan ook perfect het vigerende standpunt: “Celui qui accepte un aléa en
connaissance de cause, l’intégrant ainsi dans le champ contractuel ou dans la définition
contractuelle de l’objet, ne peut invoquer ensuite son erreur, une fois l’incertitude
dissipée”.2100
Meteen is duidelijk dat de contractuele omschrijving van het aleatoir element voor het
welslagen van de dwalingsvordering allesbepalend is. Precies op dat vlak speelt het decreet
van 3 maart 1981 een prominente rol. Het gebruik van de decretale nomenclatuur staat toe de
overtuiging van de partijen met betrekking tot de geviseerde kwaliteiten op het ogenblik van
het sluiten van de koopovereenkomst vast te stellen. Wanneer de partijen het kunstvoorwerp
in kwestie verhandelden op basis van één van de toeschrijvingsformules van artikel 2 en 3 van
het Decreet van 1981, toont dat aan dat de partijen bij het contracteren ervan overtuigd waren
dat het kunstwerk met zekerheid authentiek was.2101 Bijgevolg twijfelde de errans niet, zodat
dwaling niet is uitgesloten. Verhandelden de partijen het kunstwerk op basis van de
uitdrukking “attribué à”, dan geven zij op het ogenblik van contractsluiting te kennen niet
2096

2097
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2101

Enkele voorbeelden: CA Parijs 1e ch., sect. A, 7 mei 2001, Juris-Data nr. 2001-145335; Cass. Fr. 1e civ., 27 juni 2000,
Juris-Data nr. 2000-002800 – bevestiging van: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 27 februari 1998, Juris-Data nr. 1998-023257;
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 25 februari 1994, Juris-Data nr. 1994-053074; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 18 maart 1998, JurisData nr. 1998-041658.
Zie bijvoorbeeld: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 27 februari 1998, Juris-Data nr. 1998-023257; CA Parijs, 3 november 1988,
Juris-Data nr. 1988-026274.
CA Versailles, ch. réun., 7 januari 1987, D. 1987, 485, noot, L. AUBERT ; “[C]’est à leur opinion au moment de la vente,
et à elle seule, qu’il convient de se référer.” (TGI Parijs, 13 december 1972, D. 1973, 412).
“Qu’en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur
l’authenticité de l’oeuvre, que les héritiers [du vendeur] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a
consenti à la vente de son tableau sous l’empire d’une conviction erronée quant à l’auteur de celui-ci. […] que, ainsi
accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’oeuvre avait été dans le champ contractuel; qu’en conséquence,
aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et
notamment pas le vendeur ni ses ayants cause en cas d’authenticité devenue certaine.” (Cass. Fr. 1e civ., 24 maart 1987, D.
1987, 489, noot J.-L. AUBERT – bevestiging van CA Parijs, 12 juni 1985, onuitg.).
J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 494.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 318.
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zeker te zijn, wat de dwaling belet. Artikel 4 van het Decreet van 1981 vormt wat dat betreft
de officiële bevestiging van een lange traditie in de rechtspraak.2102 Zonet verduidelijkten we
echter dat formules als “atelier de” of “école de ” zoals gedefinieerd door artikel 5 en 6 van
het decreet evenzeer een aleatoir element in zich dragen2103, alleen verschilt de draagwijdte
daarvan telkens. Bovendien is het cruciaal te begrijpen dat elk van hen geen totale
onzekerheid impliceren, maar de toeschrijving telkens in de tijd mogelijk moet zijn.2104
Zodoende geldt het aleatoir element uitsluitend voor de precieze kwaliteit waarop het
betrekking heeft. Meteen past het hier komaf te maken met de, in bepaalde middens
hardnekkige gedachte dat de verhandeling van kunst steeds en algeheel op aleatoire basis zou
gebeuren. Bijgevolg zou een vernietigingsvordering op grond van substantiële dwaling in elk
geval uitgesloten zijn. Wij weigeren mee te gaan in die redenering. De verkoop van kunst
gebeurt immers slechts op aleatoire basis voor zover en in de mate dat de partijen effectief een
kans in het contractuele veld integreerden.2105
349. Twijfel over de realiteit van de inauthenticiteit – Er kan pas sprake zijn van
dwaling als de errans zich vergiste. Dat betekent dat hij dient aan te tonen dat de voorstelling
die hij zich ten tijde van het contracteren maakte, verschilt van de realiteit.2106 Hoewel de
ware identiteit van het kunstvoorwerp op zich een objectief gegeven is, laat die zich toch lang
niet altijd gemakkelijk vaststellen. In de regel is dergelijke vaststelling het resultaat van een
expertise, waartoe de errans een deskundige aanstelt. Met de aanstelling van een expert is in
het merendeel van de gevallen van dwaling de kous voor de errans af. De expertise brengt
immers op eenduidige wijze de vergissing aan het licht, zodat de discrepantie tussen de
realiteit en de mentale voorstelling van de errans ten tijde van het contracteren aan het licht
komt.
In het authenticiteitscontentieux blijkt dit paradigma echter vaak te simplistisch. Hoewel
wetenschappelijke spitstechnologie of indrukwekkend kunsthistorisch onderzoek in bepaalde
gevallen toelaat een werk met zekerheid als inauthentiek te ontmaskeren2107, botst men daar
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“[L]oin d’être présenté comme étant “attribué à” tel peintre, ce qui aurait laissé planer un doute excluant l’erreur sur
l’identité du peintre, le tableau était désigné sans équivoque comme étant l’oeuvre de ce peintre dont le cachet figurait, à
défaut de sa signature, au bas et à droite du tableau en question, présentation qui ne pouvait que susciter la confiance et
l’attrait dans l’esprit d’amateurs d’art aiguillonnés par l’authenticité de l’oeuvre, élement déterminant de leur
acquisition.” (CA Lyon, 1e ch., 28 september 1989, D. 1989, I.R., 301); Cass. Fr. 1e civ., 20 maart 2001, JCP 2001, II,
10090, noot J.-F. CESARO; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 25 februari 1994, Juris-Data nr. 1994-053074.
Vóór het decreet in 1981 de toeschrijvingsformules kwam definiëren, begreep de rechtspraak “attribué à” ook al als de
introductie van een aleatoir element in de koopovereenkomst. Zie daarvoor onder meer: “[…] cette indication laisse à
l’acheteur la libre appréciation à ses risques et périls de la valeur du tableau.” (Trib. civ. Seine, 14 maart 1866, Ann.
Prop. Ind. 1867, 412).
Zie bijvoorbeeld: CA Parijs, 2 november 1976, Journ. des C.-P. 1978, 137, noot G. GAULTIER. Het Parijse Hof
overwoog in verband met deze verkoop van een werk “école de Guardi” dat de koper: “ne peut invoquer comme erreur
ayant vicié son consentement le fait d’avoir été déçu dans son espoir d’y découvrir une oeuvre autre et de plus grande
valeur que celle annoncée par le catalogue.”; TGI Parijs, 21 januari 1976, D. 1977, 478, noot P. MALINVAUD.
CA Parijs, 25e ch., sect. B., 6 oktober 2006, Juris-Data nr. 2006-313152; CA Bordeaux, 1e ch., sect. B, 23 februari 1999,
Juris-Data nr. 1999-040365; CA Parijs, 1e ch., sect. B., 27 februari 1998, Juris-Data nr. 1998-023257.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 72-73; S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 321.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 70.
“[L]es opérations d’expertise diligentées, comportant notamment une recherche très approfondie sur le plan technique et
utilisant les procédés les plus modernes existant actuellement, ont permis d’établir de manière certaine que le tableau
litigieux était affecté d’un défaut d’authenticité absolument redhibitoire.” (TGI Parijs, 29 juni 1992, Journ. des C.-P. 2000,
17); CA Parijs, 29 maart 1978, Journ. des C.-P. 1978, 127. In dit geschil aangaande de verkoop van een vermeend werk
van de Franse symbolist Odilon Redon (1840-1916) was het Hof van oordeel dat de argumentatie van de experten “ne
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toch vaak op de grenzen van het haalbare.2108 Meer nog dan de weerlegging van een
toeschrijving is het problematisch op positieve wijze te bewijzen dat een schilderij niet van de
hand van de meester stamt, maar van die van zijn leerling. Authenticiteit en inauthenticiteit
van een kunstvoorwerp laten zich in de regel niet waterdicht bewijzen. Vaak berusten ze ten
dele op geloof2109, zodat de zekerheden op dat vlak in de regel relatief zijn. “Si proche à la
réalité soit-on et indépendamment des qualités scientifiques des expertises, c’est plutôt sur le
terrain des convictions, des interprétations, et non sur celui de la vérité que s’apprécie
l’authenticité.”2110 Bijgevolg slaagt de errans er regelmatig niet in daadwerkelijk de
inauthenticiteit van zijn aankoop te bewijzen2111, wat de rechter strikt genomen belet
toepassing te maken van de dwalingsleer. Immers AUBERT stelt kernachtig dat dwaling
“[laisse] entendre qu’il y a référence à une réalité découverte avec certitude.”2112
Toch vormt de structurele onzekerheid in het authenticiteitscontentieux in Frankrijk geen
onoverkomelijke hindernis voor een verhaal op grond van dwaling.2113 De verklaring
daarvoor ligt andermaal in het decreet van 3 maart 1981, al bouwt deze regeling in hoofdzaak
voort op negentiende-eeuwse fundamenten. In haar doctorale studie uit 1936 ontleedt
MARTHE FOURNIER de rechtspraak op het vlak van onzekere toeschrijvingen.2114 Ze beschrijft
terecht hoe de Franse rechtspraak een duidelijk onderscheid maakt tussen twee gevallen.2115 In
de regel weigert de rechter de koop te vernietigen wanneer er naderhand louter onzekerheid
bestaat over de authenticiteit van het kunstwerk.2116 Garandeerde de verkoper ten tijde van de
verkoop echter uitdrukkelijk de authenticiteit ervan, dan volstaat latere onzekerheid over de
toeschrijving om alsnog op grond van dwaling de koopovereenkomst te kunnen
vernietigen.2117 Nadien zette deze tweedeling zich (niet immer even eenduidig) voort2118, zij
het dat de rechtspraak niet altijd een formele authenticiteitsgarantie vereiste om bij
onzekerheid over de toeschrijving alsnog tot de vernietiging van de koopovereenkomst te
kunnen besluiten.2119
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laisse pas place au moindre doute et qu’il est désormais établi avec certitude que le tableau vendu n’est pas l‘oeuvre de O.
Redon.”; TGI Parijs, 21 januari 1976, D. 1977, 478, noot P. MALINVAUD.
“N’est-il pas ainsi, d’ailleurs, pour une grande partie des oeuvres d’art, et ne doit-on admettre qu’il existe, sur le marché
du tableau, une part d’incertain et d’aléatoire.” M. HOUPERT, concl. onder CA Amiens, aud. sol., 1 februari 1982, Gaz.
Pal. 1982, I, (134) 135; CA Parijs, 1e ch., 19 oktober 1954, D. 1954, 759.
“[L’attribution] tient beaucoup plus en la croyance en une réputation qu’à des caractéristiques objectives prêtant à une
démonstration rigoureuse.” (J. CHATELAIN, "Objet d'art, objet de droit", l.c., 64).
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 70-71.
Zie bijvoorbeeld: “Que ce laboratoire a répondu, après examen, qu’il était impossible, pour diverses raisons techniques,
de conclure “sur l’authenticité de la pièce dans un sens ou dans l’autre.” (Cass. Fr. 1e civ, 26 februari 1980, Bull. civ.
1980, I, 54, nr. 66); Cass. Fr. 1e civ., 2 juni 1981, Bull. civ. 1981, I, 154, nr. 188.
J.-L. AUBERT, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 22 februari 1978, Defrénois 1978, art. 31860, 1347.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 71; F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 276-280; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 326.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 292-298.
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 293.
Cass. Fr. ch. req., 3 juni 1919, Gaz. Trib. 13 juli 1919; Trib. civ. Troyes 18 november 1886, La Loi 12 mei 1887. Die
houding treffen we overigens evenzeer aan in de Belgische rechtspraak uit dezelfde periode. Zie bijvoorbeeld: Brussel, 29
november 1895, Pas. 1896, II, 97.
Trib. civ. Seine, 2 november 1905, Gaz. Trib. 1906, 1e sem., II, 106; Trib. civ. Troyes 18 november 1886, La Loi 12 mei
1887. Ook op dit vlak bestond dezelfde houding in België: Brussel 8 januari 1892, Pas. 1892, II, 323.
Contra: Trib. com. Seine, 30 augustus 1923, Ann. Prop. Ind. 1929, 24.
CA Parijs, 21 februari 1980, Journ. des C.-P. 1982, 65 – bevestigd door Cass. Fr. 1e civ., 2 juni 1981, Bull. civ. 1981, I,
154, nr. 188. Verhelderend zijn ook de bedenkingen van AUBERT bij dit arrest (Cass. Fr. 1e civ., 2 juni 1981, Defrénois
1982, art. 32905, 998).
Cass. Fr. 1e civ., 22 februari 1978, Defrénois 1978, art. 31860, noot J.-L. AUBERT. Tegen de zin van advocaat-generaal
LINDON vernietigde het Hof het arrest a quo dat geweigerd had de koopovereenkomst te vernietigen wegens niet bewezen
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350. Bepaalde decretale toeschrijvingsformules zijn in feite garanties - Met behulp van
het decreet van 3 maart 1981 is de Franse rechtspraak erin geslaagd onzekerheid op het vlak
van de realiteit geheel te integreren in de dwalingsleer. De invulling die het decreet aan de
nomenclatuur geeft, bevat immers telkens een zekerheidsaspect. Bijgevolg zijn de
toeschrijvingsformules uit artikel 2 en 3, die het werk verbinden met een bepaalde periode of
kunstenaar op te vatten als impliciete garanties. Een vernietiging van de koopovereenkomst
omwille van latere twijfels over de authenticiteit ligt dan ook perfect in de lijn van de
negentiende-eeuwse traditie. Het decreet van 1981 bestendigde deze oplossing op grote schaal
door niet alleen de betekenis van de toeschrijvingsformules uit te klaren, maar aan te geven
dat zij als garanties moeten worden opgevat, waardoor zij voor het authenticiteitscontentieux
een zekerheid in de dwalingsleer weven.2120 Wie een pastel conform artikel 3 van het decreet
als een werk van Mary Cassatt (1844-1926) verhandelt, verkoopt het eigenlijk als “zeker van
Mary Cassatt.”2121, het Paysage provençal van Renoir, is zeker Renoir2122, de toeschrijving
van de Composion Suprématiste aan Malevitch, betekent zeker Malevitch. De commode
d’époque Louis XV is conform artikel 2, zeker d’époque Louis XV. De toeschrijvingen “école
de Carracci”2123 en “atelier de Poussin”2124 impliceerden voor de verkoper omgekeerd de
zekerheid dat het werk niet van Poussin was.
Door van de toeschrijving ook een zekerheid te maken vergemakkelijkt het Franse
garantieregime niet alleen de bewijsvoering van de subjectieve overtuiging van de errans op
het ogenblik van de koop, maar volstaat naderhand ook de onzekerheid over de toeschrijving
om voor dwaling in aanmerking te komen. COUTURIER weet de essentie van het Franse
garantieregime op bondige wijze te vatten: “la croyance des vendeurs, notion subjective, est

2120
2121

2122

2123
2124

inauthenticiteit (CA Parijs, 2 februari 1976, D. 1976, 325, noot CABANNES); “[…] qu’étaient substantielles à ses yeux
non seulement l’authenticité de l’objet, mais la possibilité de l’établir avec certitude.” (Cass. Fr. 1e civ, 26 februari 1980,
Bull. civ. 1980, I, 54, nr. 66); CA Parijs, 15 juni 1981, Gaz. Pal. 1981, II, somm. 232. Dit arrest hervormt het vonnis uit
eerste aanleg: TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 3 december 1976, Gaz. Pal.1977, I, 161.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 276.
Het Parijse Hof van Beroep had de dwalingsvordering afgewezen, toen de eiser er niet in slaagde de inauthenticiteit van de
pastel van de Amerikaanse impressioniste met zekerheid te bewijzen. “En l’état de ces conclusions dubitatives, rien ne
permet à l’appelante d’affirmer que la contre-épreuve contestée n’est pas authentique. L’acquéreur ne rapportant pas
dans ces conditions, la preuve de l’existence d’une erreur sur l’authenticité de l’oeuvre, sa demande ne peut qu’être
rejetée.” (CA Parijs, 1e ch., sect. A, 17 oktober 1995, Gaz. Pal. 1996, 2, somm., 359). Het Hof van Cassatie verbrak dit
arrest echter door te overwegen: “Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la certitude de l’authenticité de l’oeuvre
ne constituait pas une qualité substantielle et si [l’acquéreur] n’avait pas contracté dans la conviction erronée de cette
authenticité, la cour d’appel n’a donné de base légale à sa décision.” (Cass. Fr. 1e civ, 13 januari 1998, Juris-Data nr.
1998-000029); “Le doute affectant l’authenticité d’une oeuvre et surgissant postérieurement à une vente justifie son
annulation sur le fondement de l’erreur, dès lors qu’est rapportée la preuve que la certitude de l’authenticité constituait
une qualité substantielle de l’oeuvre vendue.” (CA Aix-en-Provence, 1e ch. B, 10 oktober 2001, Juris-Data nr. 2001157599); CA Parijs, 1e ch., sect. A, 11 oktober 1999, Juris-Data, nr.1999-104696; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 30 april 1985,
Juris-Data nr. 1985-022185.
TGI Versailles, 3e ch., 27 mei 1986, Journ. des C.-P. 1986, 231, noot G. GAULTIER.
Voor andere voorbeelden, zie: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 25 februari 1994, Juris-Data nr. 1994-053074; TGI Parijs, 1e ch.,
30 november 1983, Journ. des C.-P. 1984, 24; TGI Parijs, 10 november 1982, Journ. des C.-P. 1982, 181, noot G.
GAULTIER; TGI Parijs, 24 april 1985, Journ. des C.-P. 1986, 34; CA Versailles, ch. réun., 13 april 1983, Gaz. Pal. 1984,
I, somm., 60.
CA Versailles, ch. réun., 7 januari 1987, D. 1987, 485, noot, L. AUBERT.
Cass. Fr. 1e civ., 17 september 2003, Bull. civ. 2003, I, nr. 183; J. MESTRE en B. FAGES, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 17
september 2003, RTD civ. 2005, 123.
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en l’espèce certaine alors que la réalité, notion en principe objective est en l’espèce
incertaine.”2125
Opdat de integratie van de zekerheid in het dwalingsregime er niet toe zou leiden het gehele
systeem op losse schroeven te zetten, behoeft dit model tot slot echter nog enige bemerkingen.
In de eerste plaats spreekt het voor zich dat de twijfel de substantiële kwaliteit moet betreffen
en niet slechts secundaire kwaliteiten. Een gewisse dwaling daarover kan niet tot de
vernietiging van de koopovereenkomst leiden. Hetzelfde geldt a fortiori voor een onzekere
dwaling.2126
Bovenal is het echter belangrijk in te zien dat de minste twijfel niet volstaat om met succes op
de vernietiging van de koopovereenkomst aanspraak te kunnen maken. Dit zou de
rechtszekerheid en de stabiliteit van de transacties in de kunsthandel op te losse schroeven
zetten. Meteen is duidelijk dat een oppervlakkige invraagstelling van de authenticiteit niet
volstaat.2127 De twijfels moeten een zekere ernst vertonen, waarbij het er voornamelijk op
aankomt het bestaan van de twijfels te motiveren.2128 Kan de errans dergelijke elementen
aanbrengen, dan lijkt zijn bedje gespreid.2129 Een van de meest zwaarwichtige argumenten is
de gemotiveerde weigering van de auteur van de catalogue raisonnné het werk daarin op te
nemen. In dergelijke gevallen slaagt de errans welhaast zeker in zijn opzet.2130

2125
2126
2127

2128

2129
2130

J.-P. COUTURIER, "La résistible ascension du doute", l.c., 24.
Cass. Fr. 1e civ., 26 mei 1993, Bull. civ. 1993, I, 131, nr 191.
“Considérant que [l‘acquéreur prétend] qu’un doute sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre serait apparu à la suite de la
parution, à partir du 10 juilllet 1996, de plusieurs articles de journaux; Considérant qu’il leur appartient de rapporter la
preuve du caractère sérieux des arguments avancés pour mettre en doute l’attribution du tableau le Jardin à Auvers à
Vincent Van Gogh, au delà de la simple polémique entretenue par la presse dont les assertions, fussent-elles répétées, ne
sufissent pas à en établir le caractère erroné.” (CA Parijs 1e ch., sect. A, 7 mei 2001, Juris-Data nr. 2001-145335 –
bevestiging van: TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 3 mei 2000, Juris-Data nr. 2000-118647). Het Hof van Cassatie zou drie jaar
later het arrest van het Hof van Beroep bevestigen (Cass. Fr. 1e civ., 25 mei 2004, Juris-Data nr. 2004-023790). Meer
daarover, zie: J. MESTRE en B. FAGES, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 25 mei 2004, RTD civ. 2005, 123.
“Rien n’indique que M. Lee Johnson ait étudié les deux oeuvres de visu. L’opinion de M. Lee Johnson, exprimée en 1981,
est isolée, alors que les deux tableaux litigieux ont, jusque-là, été considérés, sans interruption, avant et depuis le décès de
Delacroix, comme des oeuvres authentiques de ce peintre, et notamment par des contemporains, témoins privilégiés. Ils
sont répertoriés comme origineaux, notamment par l’ouvrage de Robault, publié en 1855, qui demeure un ouvrage de
référence sur Delacroix. Ils ont été présentés comme oeuvres de Delacroix aux expositions Arosa (février 1878), Gobin
(décembre 1937), Charpentier (1955). Le simple avis d’un seul historien d’art, fut-il spécialiste de Delacroix, au surplus
non étayé par des éléments scientifiques, ne saurait détruire la longue notoriété des tableaux mis en cause.” (CA Parijs, 1e
ch., sect. B, 29 september 1988, Juris-Data nr. 1988-025048). Het Hof van Cassatie hield dit arrest in stand (Cass. Fr. 1e
civ., 16 april 1991, Juris-Data. 1991-001184).
Andere voorbeelden: “Le doute susceptible d’entraîner l’annulation du contrat doit s’entendre d’un doute alimenté par
des considérations sérieuses et justifié par des éléments précis tirés de la vie et de la manière du peintre, des matériaux
qu’il employait habituellement, du tracé de sa signature, de l’époque à laquelle le tableau est censé avoir été réalisé, etc.
Si, en l’espèce, plusieurs spécialistes en matière de vente de tableaux anciens émettent des réserves sur l’authenticité du
tableau vendu comme étant peint par Jacob Van Ruisdaël, ils n’expliquent cependant en aucune façon quelles sont les
considérations qui les portent à éprouver des doutes à cet égard.” (CA Versailles, ch. réun., 13 april 1983, Gaz. Pal. 1984,
I, somm., 60); CA Parijs, 21 februari 1980, Journ. des C.-P. 1982, 65 – bevestigd door: Cass. Fr. 1e civ., 2 juni 1981, Bull.
civ. 1981, I, 154, nr. 188; “[…] l’opinion exprimée par l’expert Schmidt, sans aucun commentaire justificatif, n’est pas
suffisament circonstanciée pour ruiner le certificat d’authenticité établi par l’expert G. de Knyff, spécialiste du peintre
Boudin.” TGI Parijs, 24 april 1985, Journ. des C.-P. 1986, 34.
TGI Parijs, 1e ch., 30 november 1983, Journ. des C.-P. 1984, 24.
CA Parijs, 15 juni 1981, Gaz. Pal. 1981, II, somm. 232 – De TGI had ten onrechte geweigerd de koop te vernietigen (TGI
Parijs, 1e ch., 2e sect., 3 december 1976, Gaz. Pal.1977, I, 161); TGI Parijs, 10 november 1982, Journ. des C.-P. 1982,
181, noot G. GAULTIER.
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§ II. HET BESCHERMINGSREGIME VAN DE NEW YORK ARTS & CULTURAL
AFFAIRS LAW: EEN GEREGULEERDE KUNSTHANDEL IN NEW YORK
351. Het pionierwerk van de New York Arts & Cultural Affairs Law – In de naoorlogse
samenleving maakte New York furore als het nieuwe zwaartepunt van de kunsthandel. Na de
tweede wereldoorlog hadden heel wat kunsthandelaars de puinen van het verwoeste Europa
immers gelaten voor wat die waren om hun focus op het meer kapitaalkrachtige Amerikaanse
forum te richten. In het zog van de kunsthandelaars en veilinghuizen volgden echter de
vervalsingen. Tot 1966 bleef de Anglo-Amerikaanse kunstmarkt evenwel verstoken van enig
regelgevend kader. De handel in kunstvoorwerpen was per slot van rekening niets anders dan
de verkoop van een roerend goed, wat perfect onder het regime van de UCC kon geschieden.
In wat voorafging mocht evenwel blijken dat de auteurs van de UCC de kunsthandel niet
bepaald in het achterhoofd hadden, toen zij hun regeling neerschreven. Bovendien werken de
eigenheden van het kunstvoorwerp en de complexiteit van de authenticiteitsproblematiek
verstorend.
Zich bewust van New Yorks leidinggevende positie organiseerde de New York State Attorney
General Louis LEFKOWITZ in november 1966 een reeks van publieke hoorzittingen die de
problemen van de handel en de nood aan bijzondere wetgeving in kaart moesten brengen. Dit
resulteerde, over enkele jaren gespreid, in verscheidene amenderingen van de New York
General Business Law.2131
352. Strafrechtelijke ontrading voor de handel in vervalste kunst – Het probleem van
de vervalsingen inspireerde LEFKOWITZ overigens ook op strafrechtelijk vlak tot wetgevend
initiatief. In 1967 vaardigde de Staat New York immers een wet uit die de verhandeling van
vervalsingen specifiek strafbaar stelt2132, zodat New York evenzeer langs die weg de strijd
2131

2132

F. P. SHIENTAG, "Some Legal Aspects Of Art and Fake Art", Woman Law. J. 1968, (23) 25; L. A. KAUFMAN,
"Regulation of the New York Art Market", l.c., 939; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and
Regulation", l.c., 1010.
§ 170.45 N.Y Penal Law: “A person is guilty of criminal simulation when: 1) With intent to defraud, he makes or alters any
objet in such manner that it appears to have an antiquity, rarity, source, or authorship which it does not in fact possess; or
2) With knowledge of its true character and with intent to defraud, he utters or possesses an object so simulated. Criminal
simulation is a class A misdemeanor.”
De strafwet is uitsluitend gericht op de bestraffing van de frauduleuze vervalser/verkoper. De gedupeerde koper blijft voor
zijn vermogensrechtelijk verhaal aangewezen op de UCC, gecombineerd met de specifieke wetgeving ter bescherming van
consumenten in de kunsthandel.
Soms kan § 170.05 ook een gepaste grondslag zijn voor een criminele vervolging. Dat is het geval voor oplichting met
gebruikmaking van vervalste certificaten. § 170.05 N.Y Penal Law bevat immers de strafbaarstelling voor de vervalsing
van documenten. (In het bijzonder daarover, zie: L. A. KAUFMAN, "Regulation of the New York Art Market", l.c., 960).
Bij dit alles raadplege men best de beroemde strafzaak over de frauduleuze activiteiten van meester-vervalser David Stein:
State of New York v. Wright Hepburn Webster Gallery, Ltd., 314 N.Y.S. 2d 661 (N.Y. Sup. Ct., 1970) – bevestigd door
State of New York v. Wright Hepburn Webster Gallery, Ltd., 323 N.Y.S. 2d 389 (1971).
Meer over die zaak, zie: J. H. MERRYMAN, A. ELSEN, en S. K. URICE, Law, Ethics and the Visual Arts, 2007, o.c.,
1101-1106; L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art Market", l.c., 508,
noot 13; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 59; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con:
Authentication and Regulation", l.c., 975; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 329-330; J. H. MERRYMAN, "Counterfeit
Art", l.c., 397-399; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 135-141; J. E. CONKLIN,
Art Crime, 1994, o.c., 73-74.
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aanbindt met de illegale kunsthandel. Andere staten zouden volgen2133 en ook op basis van
zogenaamde criminal simulation statutes de handel in vervalsingen strafbaar stellen. Het
ontradend effect van deze wetgeving is echter beperkt, rekening houdend met de
astronomische bedragen die de frauduleuze activiteit kan genereren.2134
353. Specifieke civielrechtelijke wetgeving – De inspanningen van LEFKOWITZ lijken op
civielrechtelijk vlak veel meer te renderen. De regeling uitgetekend in de artikelen 12-C tot en
met 12-H van de New York General Business Law was een pionier op het vlak van de
rechtsbescherming in de professionele kunsthandel. Deze wetgeving tekende als eerste een
omvattend beschermingsregime uit voor de zwakke schakels in de markt: de kunstenaar en het
onervaren, brede publiek van argeloze kopers. Als zodanig was het wetgevend initiatief dus
vooral gericht tegen de machtige New Yorkse kunsthandel door de rechtsbescherming van
beide voormelde groepen te verzekeren. Zo beoogt artikel 12-C de actieve kunstenaar te
beschermen in zijn relatie tot de galerijhouders, de musea en de kopers. Het past helaas niet in
het bestek van deze studie om nader in te gaan op het effect van die bepaling. Dit geldt echter
niet voor artikel 12-D, dat voor de authenticiteitsproblematiek van grote betekenis is. De
regeling die daarin vervat ligt, wil bijdragen tot de bescherming van het brede publiek tegen
de plaag van vervalsingen en onjuiste toeschrijvingen.2135 Voor alle duidelijkheid merken we
op dat artikel 12-D van de New York General Business Law, na eerst te zijn geamendeerd en
vernummerd tot § 219-c2136, inmiddels omgedoopt werd tot artikel 13 van de New York Arts
and Cultural Affairs Law, waarin diverse wetgeving op het vlak van beeldende kunsten op
overzichtelijke wijze is samengebracht.2137
354. Ook in New York wettelijk vastgelegde toeschrijvingsformules – Net zoals het
Franse decreet van 3 maart 1981 bevat de New Yorkse beschermingsregeling een
terminologische omschrijving van de belangrijkste toeschrijvingsformules.2138 Zo stelt §
13.01, (3) van de New York Arts & Cultural Affairs Law dat een verkoper of expert die een
werk zonder meer aanduidt met de naam van een kunstenaar onmiskenbaar te kennen geeft
dat het werk daadwerkelijk van de hand van de aangegeven kunstenaar stamt.2139 De invulling
die de New Yorkse wet aan de formule “attributed to …” geeft is zeer sterk gelijkend op de
2133

2134

2135

2136
2137

2138

2139

Voor een lijst van de Amerikaanse staten die inmiddels dergelijke regeling kennen, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art
law, I, 2005, o.c., 138, noot 237. We geven hier slechts de belangrijkste staten voor de kunsthandel: Ohio, Pennsylvania,
Texas, New Jersey, Connecticut.
L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art Market", l.c., 558; R. LERNER
en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 138; M. J. CLARK, "The perfect fake", l.c., 32; L. S. BAUMAN, "Legal Control on
the Fabrication and Marketing of Fake Paintings", l.c., 941-942; L. A. KAUFMAN, "Regulation of the New York Art
Market", l.c., 959-960; S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 881; P. B. SKOLNIK, "Art
Forgery", l.c., 337-338.
L. A. KAUFMAN, "Regulation of the New York Art Market", l.c., 939-940; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 338340; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 97 et seq.; P. GERSTENBLITH,
"Picture imperfect", l.c., 516.
L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1010, voetnoot 187.
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 99; K. SIEHR, "International Protection of
Cultural Property in the European Community", in C. DOMINICÉ (ed.), Etudes de droit international en l'honneur de
Pierre Lalive, Basel, Helbing und Lichtenhahn, 1993, (763) 29, voetnoot 6; W. W. STUART, "Authenticity of authorship
and the auction market", l.c., 80.
P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 282; A. R. VARTIAN, Legal guide to Buying and Selling Art Collectibles,
Chicago, Bonus Books Inc., 1997, 20.
§13.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “3) Language used in a certificate of authenticity or similar written instrument, stating
that: (a) The work is by a named author or has a named authorship, without any limiting words, means unequivocally, that
the work is by such named author or has such named authorship; […].”
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Franse omschrijving. Het dient immers evenzeer te gaan om een werk uit de periode van de
aangegeven kunstenaar, die men wellicht als de maker moet aanwijzen, al kan dat niet met
zekerheid gebeuren.2140 “School of …” duidt ook in de New Yorkse handel een werk aan uit
de periode van de genoemde kunstenaar, dat echter met zekerheid niet aan hem kan worden
toegeschreven. De formule wijst erop dat het van de hand van een niet nader genoemde
leerling of navolger stamt.2141
355. Bijkomend effect van § 13 New York Arts & Cultural Affairs Law: toeschrijving
niet langer een unactionable opinion – Toch mag men § 13 van de New York Arts &
Cultural Affairs Law niet reduceren tot deze terminologische verduidelijkingen. De bepaling
maakt immers op doeltreffende wijze komaf met het eeuwige obstakel voor vorderingen op
grond van breach of warranty of misrepresentation. De verkoper dreigt zich dan immers
telkens te verschuilen achter het argument dat hij met zijn toeschrijving slechts een
unactionable opinion uitte, die geen aanleiding kan zijn tot enige aansprakelijkheid.2142 Het
uitgangspunt van artikel 13 van de New York Arts & Cultural Affairs Law was de vaststelling
dat het grote publiek toch steevast (en vaak noodgedwongen) vertrouwt op de
oordeelsvorming van de professionele verkoper.2143 Het kwam de wetgever dan ook weinig
ernstig voor dat de professionele verkoper zich ondanks die wetenschap van elke
aansprakelijkheid zou kunnen bevrijden door de toeschrijving bij de kunstvoorwerpen
eenvoudigweg als mening te formuleren. Per slot van rekening weet iedereen dat het
biederspubliek hogere prijzen betaalt voor ronkende namen. Met § 13.01 van de New York
Arts & Cultural Affairs Law wenst de New Yorkse wetgever het de verkoper voortaan
onmogelijk te maken zich op de opinion-defence te beroepen, wanneer hij zich in een
certificaat, een veilingcatalogus of enig ander geschreven document toch over de aard van het
kunstvoorwerp uitsprak.2144 Daartoe voorziet § 13.01 (1) New York Arts & Cultural Affairs
Law:
“Whenever an art merchant, in selling or exchanging a work of fine art, furnishes to a buyer of such
work who is not an art merchant a certificate of authenticity or any similar written instrument it: (a)
Shall be presumed to be part of the basis of the bargain; and (b) Shall create an express warranty for
the material facts stated as of the date of such sale or exchange.”

Zodoende roept § 13.01 van de New York Arts & Cultural Affairs Law een vermoeden in het
leven dat de toeschrijvingen van een kunst- en antiekhandelaar de basis of the bargain
uitmaken en als express warranty moeten gekwalificeerd worden.2145 Het effect van § 13.01
2140

2141

2142
2143

2144

2145

§13.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “3) Language used in a certificate of authenticity or similar written instrument, stating
that: […] (b) The work is "attributed to a named author" means a work of the period of the author, attributed to him, but
not with certainty by him; […].”
§13.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “3) Language used in a certificate of authenticity or similar written instrument, stating
that: […] (c) The work is of the "school of a named author" means a work of the period of the author, by a pupil or close
follower of the author, but not by the author.”
L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art Market", l.c., 557.
L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1010; P. O'KEEFE en L. PROTT,
Movement, o.c., 281; L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art Market",
l.c., 557-558; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-73.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 139; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II,
1986, o.c., 97; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1010-1011; S. M. LEVY,
"Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 838.
L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 79; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 340; L. A. KAUFMAN,
"Regulation of the New York Art Market", l.c., 954; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and
Regulation", l.c., 1011; M. J. CLARK, "The perfect fake", l.c., 33; J. J. FISHMAN, "The Emergence of Art Law", Clev. St.
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(1) New York Arts & Cultural Affairs Law bestaat er met andere woorden in de toepassing van
de express warranty-regeling van de UCC te verzekeren. Men kan de betekenis ervan dus
maar ten volle begrijpen in samenhang met de UCC. Volledigheidshalve merken we nog op
dat op strafrechtelijk vlak het vervalsen van certificaten ook in de New York Arts & Cultural
Affairs Law expliciet strafbaar werd gesteld.2146
Het belang van de New York Arts & Cultural Affairs Law voor de bescherming van de
consument in de New Yorkse kunsthandel mag duidelijk blijken uit Dawson v. G. Malina,
Inc., waarin de District Court een eerste keer toepassing maakte van de nieuwe wetgeving en
daarvoor meteen de aansprakelijkheidsstandaard verduidelijkte.
Joseph Dawson, een Brit woonachtig op het kanaaleiland Jersey, kocht in 1974 voor $105.400,- van de
New Yorkse dealer Malina een elftal stukken antiek-Chinees vaatwerk en ceramiek. Terug in Engeland
toont hij zijn aankoop aan Londense experts, die de authenticiteit ervan ernstig in twijfel trokken. De
stukken die Dawson voor Sung-vaatwerk kocht, waren naar hun mening vervalsingen. Toen Malina
weigerde de vijf betwiste voorwerpen terug te nemen, dagvaardde Dawson op grond van breach of
warranty en riep daarbij de bescherming in van sectie 219-c van de New York General Business Law, de
voorganger van de huidige § 13.01 New York Arts & Cultural Affairs Law. Dawson hield zodoende voor
dat Malina’s beschrijving van de voorwerpen in de factuur en de vrachtbrieven hem uitdrukkelijk
garandeerden dat deze daaraan beantwoordden.2147

Aangezien de tekst van sectie 219-c van de New York General Business Law de verkoper niet
meteen veel ruimte liet, gooide Malina het voor zijn verweer over een andere boeg. Hij
betwistte immers niet dat zijn beschrijving als een express warranty kon worden beschouwd,
maar trachtte een veroordeling te ontlopen door aan te voeren dat hij niet onzorgvuldig
gehandeld had door de voorwerpen als Sung-vaatwerk te beschrijven, aangezien deze
toeschrijving “a reasonable basis in fact” had. Dawson, anderzijds, wenste de warrantyregeling onverkort van toepassing te zien, los van enige foutappreciatie. Hoewel dit geenszins
uit de tekst van sectie 219-c van de New York General Business Law (of tegenwoordig §
13.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law) mag blijken, was Judge BONSAL toch voor de invulling van
de verkoper gewonnen en ging hij na of de toeschrijving door Malina ten tijde van het sluiten
van de verkoop op feitelijke aanwijzingen (“reasonable basis in fact”) gebaseerd was. Zo
overwoog hij:
“In considering the standard to be applied in determining whether the objects of art in issue were in
accord with the descriptions furnished by defendants, the Court must bear in mind that, as the experts
called by both plaintiff and defendants conceded, the process of attributing any of the works of art

2146

2147

L. Rev. 1977, (481) 486; F. P. SHIENTAG, "Some Legal Aspects Of Art and Fake Art", l.c., 25; P. GERSTENBLITH,
"Picture imperfect", l.c., 516; L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art
Market", l.c., 558; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-73.
§ 13.03. N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Falsifying certificates of authenticity or any similar written instrument. A person
who, with intent to defraud, deceive or injure another, makes, utters or issues a certificate of authenticity or any similar
written instrument for a work of fine art attesting to material facts which the work does not in fact possess is guilty of a
class A misdemeanor.” - L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art Market",
l.c., 560.
Dawson v. G. Malina, Inc., 463 F. Supp. 461 (S.D.N.Y. 1978). Meer over deze zaak, zie: J. H. MERRYMAN, A. ELSEN,
en S. K. URICE, Law, Ethics and the Visual Arts, 2007, o.c., 1071-1078; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art
law, 1999, o.c., K-73; P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 520-522; S. E. WEIL, "Introduction: Some thoughts
on "Art Law"", Dick. L. Rev. 1980-81, (555) 562; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual
Art", l.c., 166-167; A. R. VARTIAN, Legal guide to Buying and Selling Art Collectibles, 1997, o.c., 24-25; F. FELDMAN,
S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 103-117; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c.,
139-140; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c., 444; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the
auction market", l.c., 80; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 282-283.
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involved here to a particular period of Chinese antiquity is by its very nature an inexact science. As the
testimony of all of the experts makes clear, a determination as to the proper attribution for any of these
pieces is to a substantial extent a subjective judgment based upon whether an expert finds a given piece
to be aesthetically consistent with other works of the period on the basis of such elusive characteristics
as the quality, character, form or “feel” of the piece. For these reasons, it is obvious that any attempt to
ascribe any of the works of art involved here to a specific period of Chinese history must necessarily be
imprecise. Accordingly, it would clearly be unjust for the Court to adopt the strict standard proposed by
Dawson. Guided by what the Court conceives to be the spirit and purpose of the New York statute
quoted above, it appears that the proper standard to be applied here in determining whether defendants
are liable for breach of warranty is whether the representations furnished Dawson by Malina with
respect to each of these objects can be said to have had a reasonable basis in fact, at the time that these
representations were made, with the question of whether there was such a reasonable basis in fact
being measured by the expert testimony provided at trial. Since the plaintiff has the burden of proof on
the issue of breach of warranty, the issue presented here, when reduced to its simplest terms, is whether
plaintiff Dawson has established by a fair preponderance of the evidence that the representations made
by Malina were without a reasonable basis in fact at the time that these representations were made.”2148

Voor Malina betekende dit alles slechts een pyrrusoverwinning. De District Court was immers
van oordeel dat het merendeel van de toeschrijvingen van Malina niet aan die
kwaliteitsstandaard voldeden. Niettemin is het belang van de uitspraak groot, omdat het New
Yorkse garantiesysteem erdoor minder waterdicht blijkt dan het op het eerste gezicht zou
laten vermoeden.
356. Belangrijke verschilpunten tussen de beschermingsregimes van het Franse
decreet van 3 maart 1981 en § 13 van de New York Arts & Cultural Affairs Law – Hoewel
de sectorspecifieke regelgeving in beide jurisdicties toelaat een bijzonder beschermingsregime
uit te bouwen, geënt op gemeenrechtelijke figuren als de dwaling of de warranty-regeling uit
de UCC, verschilt de invulling die de beide stelsels daaraan geven.
i) TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE: ALGEMEEN (FR) V. BUSINESS TO CONSUMER (NY)
Vooreerst werkt het Franse regime op veel ruimere schaal, vermits het, conform artikel 1
zonder verschil op beroepsverkopers én gelegenheidsverkopers van toepassing is. De
bijkomende bescherming in New York laat zich uitsluitend gevoelen in het voordeel van
de particuliere koper in relatie tot de professionele kunst- en antiekhandelaars.2149 In alle
andere gevallen zal de koper zijn verhaal alleen uit de UCC-regeling moeten putten.2150
ii) ENKEL SCHRIFTELIJKE TOESCHRIJVINGEN (NY) V. OOK MONDELINGE TOESCHRIJVINGEN (FR)
Bovendien is de bescherming van de New York Arts & Cultural Affairs Law beperkt tot
2148
2149

2150

Dawson v. G. Malina, Inc., 463 F. Supp. 461 (S.D.N.Y. 1978) p. 467.
P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 282; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 80; R. LERNER en
J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 160; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-73.
Zie immers: § 13.07 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Construction. 1. The rights and liabilities created by this article shall be
construed to be in addition to and not in substitution, exclusion or displacement of other rights and liabilities provided by
law, including the law of principal and agent, except where such construction would, as a matter of law, be unreasonable.
2. No art merchant who, as buyer, is excluded from obtaining the benefits of an express warranty under this article shall
thereby be deprived of the benefits of any other provision of law.”
Voor een fraaie illustratie, zie: Robert Miller Gallery, Inc. v. Shepard Gallery Associates, Inc., 6 U.C.C. Rep. Serv. 2d
1076 (N.Y. Sup. Ct. 1988). (Hier was de koper van het vermeende schilderij van Puvis de Chavannes een kunsthandelaar,
zodat hij niet op de bescherming van titel C van de New York Arts & Cultural Affairs Law kon terugvallen. – Meer over
deze zaak: L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-75; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D.
BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement, 1993, o.c., 287-291).
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toeschrijvingen in schriftelijke vorm.2151 Bijgevolg vergemakkelijkt de regeling van artikel
13 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law geenszins de verhaalskansen van een koper die het
kunstwerk aankocht op basis van de mondelinge toelichtingen van de verkoper.
Andermaal valt de koper daarvoor terug op de warranty-regeling van de UCC.2152 Dat
probleem stelt zich veel minder in Frankrijk, waar de koper op grond van artikel 1 van het
decreet van 1981 steeds gerechtigd is, van zijn verkoper een geschreven document met de
specificaties van het verhandelde voorwerp te ontvangen. Op die manier helpt het Franse
decreet de bewijsproblemen bij mondelinge toeschrijvingen in belangrijke mate uit de
wereld. Toch lijkt ook de Franse zienswijze ons niet geheel bevredigend. Als de koper bij
elke transactie dan toch gerechtigd is een geschrift te vragen dat de specificaties van het
verkochte werk resumeert, lijkt het ons de rechtsbescherming ten goede te komen, en in
elk geval minder omslachtig als de verkoper gewoon verplicht wordt in elk geval dat
document af te leveren, ook wanneer de koper hem daar niet expliciet toe verzocht.
iii) GARANDEREND EFFECT – Een derde belangrijk verschilpunt ligt in het garanderend effect
van de toeschrijvingen in beide jurisdicties. In Frankrijk heeft het Franse decreet een
dwingend garantiesysteem gevestigd, waarbij de rechter in het midden laat of de
vergissing van de verkoper op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst hem ten
kwade kan worden geduid. De toepassing van de dwalingsregeling gebeurt immers
foutonafhankelijk, zodat de nomenclatuur van het decreet wat dat betreft een garanderend
effect heeft. Uit de zaak Dawson v. G. Malina Inc. mag daarentegen blijken dat het New
Yorkse garantiesysteem slechts voorwaardelijk is, hoewel dit geenszins uit § 13.01 van de
New York Arts & Cultural Affairs Law blijkt. De verkoper kan zich dan wel niet langer
verschuilen achter de opinion-defence, en op die manier elke aanspraak van de gedupeerde
koper eenvoudig pareren, toch staat de koper machteloos, wanneer blijkt dat de verkoper
geen fout beging, vermits de toeschrijving een “reasonable basis in fact” had ten tijde van
de contractsluiting. Beide jurisdicties hanteren met andere woorden een verschillende
aansprakelijkheidsstandaard.2153 Frankrijk legt wat dat betreft de lat wat hoger dan New
York, hoewel de New York Arts & Cultural Affairs Law de rechter die beoordelingsmarge
niet lijkt te bieden. Toch kreeg de “reasonable basis in fact”-standaard uit Dawson v. G.
Malina Inc. meermaals bevestiging. Dat gebeurde onder meer in Engelhard v. Duffy2154
Begin December 1973 bezocht Jane Engelhard de Beadleston Art Gallery in New York. Dat uitstapje
zou enkele dagen later resulteren in de aankoop voor $ 260.000,- van het schilderij “A Bunch of Yellow
Flowers”, dat de signatuur van Henri Matisse (1869-1954) droeg. Ten onrechte, zo bleek in 1978, toen
de koper het schilderij aan het Houston Museum of Fine Arts wou schenken. Aangezien Marguerite
Duthuit, de dochter van Henri Matisse en titularis van de morele rechten, weigerde het werk te
authenticificeren, zag Jane Engelhard zich genoodzaakt het gebeuren af te blazen. Via een warrantyvordering tegen de verkoper trachtte ze de situatie weer vlot te trekken.

Geheel in de lijn met Dawson v. G. Malina Inc. overwoog de rechtbank echter:
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L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 80; L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K74.
L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art Market", l.c., 559; P. O'KEEFE
en L. PROTT, Movement, o.c., 282. Zie andermaal: § 13.07 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law.
P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 282.
Engelhard v. Duffy, opgenomen in F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement, 1993,
o.c., 118-120.

476

“Plaintiff’s burden also continues in that she must prove that there has been a breach of the warranty.
In Dawson v. G. Malina, Inc., […] the court established a standard by which a breach may be
determined: “Guided by what the Court conceives to be the spirit and purpose of the New York statute
quoted above, it appears that the proper standard to be applied here in determining whether defendants
are liable for breach of warranty is whether the representations furnished Dawson by Malina with
respect to each of these objects can be said to have had a reasonable basis in fact, at the time that these
representations were made […].” The burden here has not shifted. Plaintiff is required to establish a
breach by a fair preponderance of the credible evidence. […] The question here is whether, at the time
of the sale, when the plaintiff was furnished the warranty was there a reasonable basis of fact to believe
that the work of art in question was an authentic Henri Matisse. The plaintiff would have to show that
no such reasonable basis existed at the time of the sale.” 2155

Deze invulling van § 13.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law maakt ook volgens meer recente
rechtspraak nog steeds de norm uit2156, al hoeft dat in de praktijk natuurlijk niet te
betekenen dat de verkoper de dans ontspringt. In Pritzker v. Krishna Gallery of Asian Arts,
Inc. was de rechtbank van oordeel de verkoper aansprakelijk te moeten houden, omdat
diens toeschrijving ten tijde van de verkoop niet op een voldoende feitelijke basis kon
steunen.
Dit geschil betrof de verkoop van wat de verkoper omschreef als twee antiek-Indiaanse zandstenen
sculpturen. Pritzker, een steenrijke advocaat en een van ’s werelds topverzamelaars van antiquiteiten,
had er $ 1.075.000,- voor betaald. Kort na de verkoop geraakte hij er echter van overtuigd dat het om
vervalsingen ging, en vorderde dan ook zijn geld terug. Judge Blanche Manning spoorde de jury in haar
rapport aan de lijn van de rechtspraak, ontwikkeld sinds Dawson aan te houden. “Based on the
standards in Dawson and Balog, Plaintiff may need to show that Defendant failed to undertake a
sufficient investigation of the authenticity of the pieces when it sold them to Pritzker and thus lacked a
reasonable basis in fact from which to assert that the objects were genuine.” Zo geschiedde het. Een en
ander zou Pritzker $ 1,7 miljoen opleveren.2157

Pritzker v. Krishna Gallery of Asian Arts, Inc. bracht echter ook een nieuw inzicht dat de
gedupeerde koper het leven makkelijker zou maken en de gelijkenis tussen het New
Yorkse regime en de rechtsbescherming in Frankrijk de facto zou vergroten. Door het
verhaal van de koper te laten afhangen van het onderzoek naar de feitelijke basis voor de
toeschrijving ten tijde van de verkoop, ontslaat de rechter de gedupeerde koper de facto
van de verplichting zelf de inauthenticiteit van zijn aankoop te bewijzen. Bijgevolg
kunnen ook in New York loutere twijfels daaromtrent volstaan voor een
aansprakelijkheidsvordering tegen de verkoper.2158
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2158

Interessant als achtergrond bij dit alles is de vaststelling dat de tussenpersoon in deze zaak het enige tijd eerder zelf
behoorlijk aan de stok kreeg met … alweer Marguerite Duthuit over de authenticiteit van een vermeend werk van Henri
Matisse. Duthuit bleek in de dagen een weinig betrouwbaar individu, toen ze notoire werken van haar vader weigerde te
authentificeren, omdat ze de eigen collectie aan het verkopen was. Door het aanbod klein te houden, kon ze zelf de koers
bepalen. De New Yorkse rechtbank moest de vordering van Findlay echter afwijzen, bij gebrek aan jurisdictie over
Duthuit, die in Frankrijk woonde (zie daarvoor: Findlay v. Duthuit, 446 N.Y.S.2d 951 ( 1982) – Meer daarover: S. M.
LEVY, "Liability of the art expert for professional malpractice", l.c., 632 en 636).
De New Yorkse aansprakelijkheidsstandaard uit de zaak Dawson kreeg zelfs buiten de staat navolging. (zie Balog v.
Center Art Gallery-Hawaii, Inc., 745 F. Supp. 1556 (D. Hawaii 1990) – Meer daarover, zie: K. B. SINGER, ""Sotheby's
sold me a fake!"", l.c., 444).
Pritzker v. Krishna Gallery of Asian Arts, Inc., 1996 WL 563442 (N.D. Ill., 1996).
Meer over deze zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 140-142; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold
me a fake!"", l.c., 445; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 80
Zie bijvoorbeeld: David Rogath v. Werner E. R. Siebenmann, 941 F. Supp. 416 (S.D.N.Y. 1996).
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 141-143; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the
auction market", l.c., 81.
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357. In New Yorks voetsporen… – Het pionierswerk van New York kreeg inmiddels
navolging in andere Amerikaanse staten. Bijgevolg ressorteert voortaan niet alleen de New
Yorkse kunsthandel onder een bijzonder warranty-regime, maar onderwierpen ook Michigan,
Florida en Iowa de professionele kunsthandel aan gelijkaardige reglementering.2159 De
techniek van consumentenbescherming is overal vergelijkbaar met het New Yorkse
voorbeeld, en laat zich zodoende slechts ten volle begrijpen in samenhang met de warrantyregeling van de UCC of de statelijke variant daarvan. Ter illustratie daarvan verwijzen we
naar de eerder vermelde zaak Lawson v. London Arts Group.2160 Het geschil betrof de
verkoop van een pastel die volgens het authenticiteitscertificaat van de hand van de verkoper
aan Frederick Remington kon worden toegeschreven. De Court of Appeal was van oordeel dat
de verkoper met zijn geschreven verklaring conform de Michigan’s Warranty in Fine Arts
Statute2161 niet louter een vrijblijvende opinie uitte, maar deze warranty hem wel degelijk
verbond.
“The court submitted the case to the jury under Michigan's Warranty in Fine Arts Statute. MCLA §
442.322(a) provides: When an art merchant, in selling or exchanging a work of fine art, furnishes to a
buyer of such work who is not an art merchant, a written instrument which, in describing the work,
identifies it with any author or authorship, the description shall be presumed to be part of the basis of
the bargain and shall create an express warranty of the authenticity of the authorship as of the date of
the sale or exchange. The warranty shall not be negated or limited because the art merchant in the
written instrument did not use formal words such as "warrant" or "guarantee" or because he did not
have a specific intention or authorization to make a warranty or because any statement relevant to
authorship is, or purports to be, or is capable of being merely the art merchant's opinion.”2162

Het Hof houdt de verkoper bijgevolg aansprakelijk. Toch is de zaak Lawson v. London Arts
Group nog om een andere reden echt belangrijk. Ze illustreert hoe de Michigan’s Warranty in
Fine Arts Statute afwijkt van de aansprakelijkheidsstandaard die Dawson v. G. Malina, Inc. in
New York vestigde door de verkoper, zoals in Frankrijk het geval is, in elk geval tot de
terugbetaling van de koopprijs te verplichten. De betaling van schadevergoeding is daar
slechts mogelijk wanneer de verkoper te kwader trouw handelde. Deze regeling lijkt mij, gelet
op de complexiteit van de authenticiteitsproblematiek een wenselijk belangenevenwicht te
realiseren tussen de rechtsbescherming voor de koper en de levensvatbaarheid van de handel.
“In addition, MCLA § 442.324(3) provides: An art merchant whose warranty of authenticity of
authorship was made in good faith shall not be liable for damages beyond the return of the purchase
price which he received. Under this statutory scheme, a buyer of fine art may recover only the purchase
price if the merchant warranted authenticity in good faith. If an art merchant makes such a warranty in
bad faith, however, the purchaser may be entitled to consequential damages.”2163
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§§ 442.321-325 Mich. Comp. Laws Ann.; §§ 686.501-506 Fla. Stat. Ann.; §§ 715B.2-4 Iowa Code Ann.
Meer daarover, zie: L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-73; P. GERSTENBLITH, "Picture
imperfect", l.c., 516; S. E. WEIL, "Introduction: Some thoughts on "Art Law"", l.c., 562; R. LERNER en J. BRESLER, Art
law, I, 2005, o.c., 138-139; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 80; W. W. STUART, "Authenticity of
authorship and the auction market", l.c., 78-79; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation",
l.c., 1011-1012; S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 838-389; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery",
l.c., 337.
Lawson v. London Arts Group, 708 F.2d 226 (6th Cir. 1983). (Supra, nr. 281).
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 123-126. P. GERSTENBLITH, "Picture
imperfect", l.c., 521-522; S. M. LEVY, "Liability of the art expert for professional malpractice", l.c., 622, voetnoot 150.
§ 442.322(a) Mich. Comp. Laws Ann.
Lawson v. London Arts Group, 708 F.2d 226 (6th Cir. 1983) p. 227-228.
Lawson v. London Arts Group, 708 F.2d 226 (6th Cir. 1983) p. 228.
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Afdeling 2. Beperking van de exoneratiemogelijkheden
358. Probleemstelling & overzicht – Tot dusver ging dit proefschrift voorbij aan de
impact van exoneratieclausules op de rechtsbescherming geboden door de verhaalsmiddelen
die deze studie in het eerste onderdeel als bruikbaar weerhield. De betekenis ervan is echter
cruciaal. Immers, als de verkoper door middel van een eenvoudige exoneratieclausule kan
bewerkstelligen dat de toepassing van één van de verhaalsmiddelen, of zelfs elk van hen niet
langer mogelijk is, verliest de voorgaande analyse in grote mate haar betekenis. Het
onderzoek naar de toepassingsvoorwaarden en de rechtsgevolgen wordt dan erg relatief,
vermits de onderzoeksresultaten geheel worden overschaduwd door de wetenschap dat een
welgekozen exoneratieclausule de gehele rechtsbescherming dreigt te ondermijnen. Voeg
daarbij de vaststelling dat dergelijke clausules in de kunsthandel schering en inslag zijn, en
het belang van deze kwestie is zonneklaar. Wat volgt diept deze gedachte verder uit door in
een eerste stap de exoneratieregelingen voor elk van de rechtsmiddelen kort toe te lichten (§ I)
Aansluitend illustreren we het verschil in beschermingsniveau aan de hand van een analyse
van de bijkomende exoneratiebeperkingen in de gereguleerde markt (§ II).

§ I. BETEKENIS VAN DE KLASSIEKE EXONERATIEBEPERKINGEN IN HET
AUTHENTICITEITSCONTENTIEUX
359. Contractuele uitsluiting van de dwaling – Over de contractuele uitsluiting van het
recht de nietigheid te vorderen ingeval van dwaling durft de doctrine wel eens wat nevel te
spuien. De onduidelijkheid is het gevolg van de ongelukkige verwarring van twee
onderscheiden verschijnselen: de algehele verzaking aan het recht zich op de nietigheid
wegens dwaling te beroepen en de contractuele regeling van het dwalingsrisico.2164 Het eerste
is niet mogelijk, het tweede wel, zo zal blijken.
Traditioneel neemt men aan dat de rechtsbescherming op het vlak van de wilsgebreken niet
van openbare orde is.2165 Aangezien de dwalingsregeling uitsluitend private belangen
2164
2165

L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 51.
A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en
sancties, 2000, o.c., 249; B. TILLEMAN, "Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek", l.c., 455; E. DIRIX,
"Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek", l.c., 97; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000,
o.c., 51; A. DE BOECK, "De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag - responsabilisering en ankerplaats voor de
precontractuele informatieverplichting", l.c., 67; C. RENARD, E. VIEUJEAN en Y. HANNEQUART, La notion
d’obligation, la formation des contrats et la capacité des parties contractantes, o.c., 179; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E.
SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 282; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK,
Les obligations, 2005, o.c., 332.
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beschermt, zijn de contracten die partijen onder dwaling sloten relatief nietig.2166 Als zodanig
kan de dwalende partij die door de regeling van artikel 1110 B.W. beschermd wordt, aan die
bescherming verzaken door afstand te doen van zijn recht de nietigheid te vorderen, wat bij
absolute nietigheden daarentegen niet mogelijk is.2167 Daartoe dient hij de overeenkomst te
bevestigen. Dergelijke bevestiging is een eenzijdige rechtshandeling waardoor een beschermd
rechtssubject afstand doet van het recht om de relatieve nietigverklaring van de verbintenis te
vorderen.2168 De bevestiging zuivert aldus de overeenkomst van de nietigheid die eraan
kleeft.2169 De geldigheid van dergelijke verzaking aan het recht zich op de nietigheid te
beroepen is evenwel aan strikte voorwaarden gebonden. Traditioneel vereist men dat de
dwalende partij kennis heeft van haar vergissing, alvorens ze rechtsgeldig afstand kan doen
van de bescherming van artikel 1110 B.W.2170 Meteen wordt duidelijk dat de algehele
uitsluiting van het recht zich op dwaling te beroepen door een verzakingsclausule in het
koopcontract in te lassen, geen geldige optie is.
Niettemin stelt men in de praktijk vast dat de kunsthandel doorspekt is met wat men op het
eerste gezicht exoneratieclausules voor dwaling zou noemen. Bovendien wees menig auteur
reeds op hun cruciaal belang, vooral voor het veilingwezen dat zonder deze clausules in vele
gevallen niet levensvatbaar zou zijn.2171 Vooral de Belgische rechtspraak op het vlak van de
dwaling bij kunstvoorwerpen illustreert op virtuoze wijze hoe bepaalde niet-garantiebedingen
zich toch op de toepassing van de dwalingsregeling laten gevoelen.2172
Zo geeft men vaak aan dat de kunstvoorwerpen “zonder enige garantie” worden verkocht.2173
Herhaaldelijk maakt men het publiek erop attent dat “na de toewijzing geen enkele klacht over de staat
2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht,
1987, o.c., 106; M. DUPONT, "Nullité absolue et nullité relative", l.c., 40; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 51; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 149.
A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 153-154; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 237; F.
TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 233.
I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 301; M. DUPONT, "Nullité absolue et nullité
relative", l.c., 74; W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding
en overmacht, 1987, o.c., 106; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 694; W. VAN GERVEN
en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 147.
A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 160; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 238-239; F.
TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 405.
I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 301; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 694; M. DUPONT, "Nullité absolue et nullité relative", l.c., 74; A. BÉNABENT, Les obligations,
2005, o.c., 160; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 238; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE,
Droit civil: Les obligations, o.c., 402.
Zie zeer uitgebreid daarover: G. COUTURIER, La confirmation des actes nuls, in H. SOLUS (ed.), Bibliothèque de droit
privé, CXXI, Parijs, L.G.D.J., 1972, 331 p.
W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht,
1987, o.c., 56.
I. CLAEYS, "Nietigheid van contractuele verbintenissen in beweging", l.c., 302; M. DUPONT, "Nullité absolue et nullité
relative", l.c., 76; A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 160; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c.,
239; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 407.; S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 411.
Kh. Brussel 13 september 1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT; Brussel 14 september 2005, J.T. 2006, afl. 6212, 95.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1961, o.c., 63; A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij
de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en sancties, 2000, o.c., 249; E. DIRIX, "Dwaling en
bedrog bij koop van kunst en antiek", l.c., 103 en 105; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c.,
83.
Verderop verduidelijken we nog uitvoerig waarom dergelijke niet-garantieclausules in de specifieke context van het Franse
veilingwezen aanzienlijk minder voor de hand liggen. (infra, nr. 373).
Brussel 12 december 1888, Pas. 1889, II, 390; Cass. Fr. Ch. Req., 13 januari 1864, D. 1864, I, 162; CA Agen, 30 april
1884, D. 1887, I, 105; Trib. Sedan, 31 mei 1887, Journ. des C.-P. 1888, 110.
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en de aard van de werken zal worden aanvaard, zelfs wanneer die de beschrijving van het werk in de
catalogus betreft.”2174 Meestal wijst men er dan bijkomend op dat “de tentoonstelling het publiek in staat
moet stellen zich hiervan te vergewissen”.2175 Wanneer men uitdrukkelijk stelt dat beschrijving in de
catalogus “louter descriptief”2176 is, zou dit evenzeer een niet-garantiebeding inhouden.

Hoe dient men dergelijke clausules te interpreteren? Moet men tal van vooraanstaande
civilisten er werkelijk van verdenken het verbod op voortijdige verzaking met voeten te
treden? Zo’n vaart loopt het inderdaad niet. Een en ander wordt duidelijk wanneer men inziet
dat zij geen verzaking betekenen aan elk recht op grond van dwaling de nietigheid van de
overeenkomst te vorderen, maar uitsluitend het dwalingsrisico contractueel regelen door
onzekerheid in te bouwen en een bepaalde reeks kwaliteiten hun determinerend en
substantieel karakter ontnemen.2177 Waar de verkoper zich bij de sluiting van de
overeenkomst niet door middel van een clausule kan exonereren voor de gevolgen die uit de
substantiële dwaling van zijn medecontractant voortvloeien, belet niets hem echter de inhoud
van zijn verbintenis gedetailleerd te omschrijven. De contractuele regeling van het
dwalingsrisico heeft niet voor effect de contractanten het recht te ontnemen de nietigheid te
vorderen. Dat recht ontlenen zij immers rechtstreeks aan de wet en kan hun niet bij voorbaat
worden ontnomen. De regeling van het dwalingsrisico laat echter wel de feiten verdwijnen die
normaal een grond tot nietigheid zouden zijn geweest.2178
In het eerste onderdeel stipte dit proefschrift al even de betekenis aan van conventionele
garantie- en exoneratieclausules bij de bepaling van de substantie van de zaak.2179 Voor de
toepassing van de figuur van de dwaling laten zij zich lezen als de juridische uitdrukking van
twijfel over de kwaliteit van het object.2180 Dergelijke bepalingen verwerpen de authenticiteit
van het voorwerp niet, maar geven aan de medecontractant te kennen wat dat betreft zelf in
onzekerheid te verkeren, zodat ze hierover geen uitsluitsel kunnen of willen geven. Het effect
van dergelijke niet-garantieclausules bestaat erin dat zij onzekerheid in het contractuele veld
opnemen, waardoor de substantiële kwaliteit tot een kans degradeert. Wie ondanks die
onzekerheid alsnog het contract sluit, kan niet dwalen. De realiteit van de verhoopte kwaliteit
kan immers niet determinerend zijn geweest bij de totstandkoming van de wil.2181 De koper
wist per slot van rekening dat hij een risico nam: wie twijfelt, dwaalt niet.2182 Door de
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In bepaalde gevallen specificeert men welke elementen precies niet worden gegarandeerd, zoals de datering of de
kunstenaar (zie bijvoorbeeld: CA Douai, 22 juni 1883, Journ. des. C.-P. 1884, 73).
Kh. Brussel 6 juli 1931, J.C.B. 1931, 126; Brussel 17 april 1935, J.C.B. 1935, 283; Kh. Brussel 6 februari 1947, J.C.B.
1948, 90; Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33; Brussel 19 februari 1965, J.T. 1966, 12; Kh. Brussel 13 september
1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT; Luik 28 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 398; Brussel 23 november 1998, J.L.M.B.
2000, 910. Kh Brussel 20 december 1954, J.C.B. 1955, 247; Brussel 14 september 2005, J.T. 2006, afl. 6212, 95.
Kh. Brussel 6 juli 1931, J.C.B. 1931, 126; Brussel 17 april 1935, J.C.B. 1935, 283; Kh. Brussel 6 februari 1947, J.C.B.
1948, 90; Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33; Brussel 19 februari 1965, J.T. 1966, 12; Kh. Brussel 13 september
1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT; Luik 28 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 398; Brussel 23 november 1998, J.L.M.B.
2000, 910.
Brussel 23 november 1998, J.L.M.B. 2000, 910.
Dat is perfect mogelijk volgens FOURNIER, in tegenstelling tot de algehele uitsluiting van elke annulatiemogelijkheid (M.
FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 50).
M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 50-51; S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 413.
Supra, nr. 117.
J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, o.c., 197.
Cass. Fr. 16 mei 1939, S. 1939, I, 261; CA Colmar, 15 oktober 1929, Gaz. Pal. 1929, II, 824.
Trib. Civ. Loiret, 12 december 1927, Journ. Des C.-P. 1928, 207; CA Aix-en-Provence, 1e ch., sect. B., 22 april 1999,
Juris-Data nr. 1999-041199. M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 274-275; A. DE BOECK,
Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en sancties, 2000,
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overeenkomst een aleatoir karakter te verlenen schakelt men een reeks feiten uit die
normaliter tot dwaling aanleiding hadden kunnen geven.2183 De loutere vaststelling dat de
overeenkomst voor de juistheid van de toeschrijving een niet-garantiebeding bevat, volstaat
dan om de nietigheidsvordering met betrekking tot de aleatoire kwaliteiten af te wijzen, daar
zij niet aan alle toepassingsvoorwaarden voor dwaling voldoet.2184
Door het dwalingsrisico contractueel te regelen kan de verkoper op toelaatbare wijze een
resultaat bewerkstelligen dat in de praktijk in grote mate hetzelfde effect heeft als de
ongeoorloofde algehele uitsluiting van het dwalingsrecht. In principe worden dergelijke
conventionele regelingen van het dwalingsrisico immers toelaatbaar geacht. De regels inzake
wilsgebreken zijn immers niet van openbare orde.2185 Een contractpartij kan bijgevolg perfect
dergelijke risicoregeling onderschrijven, vermits die hem niet elk recht ontneemt de nietigheid
van de koopovereenkomst te vorderen, maar louter in het contract de precieze grenzen van de
wederzijds opgenomen engagementen definieert, waardoor feiten die normalerwijze een
grond voor nietigheid zouden opleveren, daarvoor niet langer in aanmerking komen.2186
Wil men echter kunnen volhouden dat de contractuele regeling van het dwalingsrisico een
invloed had op de totstandkoming van de koopovereenkomst, dient de errans logischerwijze
ten tijde van het contracteren op de hoogte te zijn geweest van de niet-garantieclausule.2187
Daarenboven is vereist dat de clausule te goeder trouw werd bedongen. Dit betekent dat de
ware toedracht de verkoper geenszins bekend was, zodat hij met zijn koper daadwerkelijk
deelt in de onzekerheid.2188 Is dat niet het geval, dan exploiteert hij de dwaling van zijn
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In Frankrijk: Cass. Fr. com. 6 januari 1987, RTD. civ. 1987, 742, noot J. MESTRE; Cass. Fr., ch. Req., 21 januari 1935, S.
1935, I. 179; Cass. Fr., ch. Req., 13 januari 1864, D. 1864, I, 162; CA Agen, 30 april 1884, D. 1887, I, 105; Trib. Sedan,
31 mei 1887, Journ. des C.-P. 1888, 110; Trib. civ. Castres, 21 juli 1932, Journ. des C.-P. 1932, 173; CA Toulouse, 26
februari 1935, Journ. des C.-P. 1935, 137.
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tegenpartij, wat voor bedrog kan doorgaan.2189 Gelet op hun impact, ligt het voor een vlotte
bewijsvoering voor de hand dergelijke niet-garantieclausules uitdrukkelijk en in heldere
bewoordingen te stipuleren. Toch belet in principe niets louter mondelinge bedingen, al zullen
de bewijsproblemen vaak niet te overzien zijn.2190 Doorgaans worden ze in de algemene en
bijzondere veilingvoorwaarden ingeschreven. Het dient evenwel aanbeveling dit ook te doen
in het proces-verbaal van toewijzing aangezien dit document de juridische verhouding tussen
de partijen vastlegt.2191
360. Mistake en contractuele risicoallocatie – Over exoneratieclausules voor mistake
kunnen we kort zijn. Bij het onderzoek naar de toepassingsvoorwaarden van de figuur wees
dit proefschrift er al op dat de toepassing van mistake in nog veel grotere mate afhankelijk is
van de risicoallocatie tussen de partijen.2192 Het Anglo-Amerikaanse contractenrecht weigert
op basis van mistake immers iets te ondernemen wanneer de partijen overeenkwamen dat één
van hen het risico zou dragen van de “conscious / ordinary uncertainties” noemt.2193
Bijgevolg beschikt de rechter bij betwisting over de kwaliteit van de geleverde goederen over
drie pistes voor rechtsherstel. Vooreerst kan hij oordelen dat de koper contractueel het risico
heeft genomen voor de mindere kwaliteit: caveat emptor.2194 Een tweede mogelijkheid bestaat
erin de verkoper ervoor verantwoordelijk te houden op grond van een uitdrukkelijke of
impliciete contractsbepaling of op grond van misrepresentation. De mistake staat als derde
weg slechts open zo beide partijen zich schromelijk vergisten maar geen van beide dat risico
voor zijn rekening nam.2195
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361. Exoneratie voor verborgen gebreken: onmogelijk bij kennis verborgen gebreken
door verkoper – In principe kan een verkoper zich probleemloos bevrijden van zijn
vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken.2196 Dat was althans de visie van de wetgever bij
de totstandkoming van de Code civil in 1804. Hij beschouwde de gebreksgarantie als een
private aangelegenheid van de partijen die deze bij de sluiting van het contract als gelijken
konden onderhandelen en moduleren.2197 Artikel 1643 B.W. getuigt daarvan, door de
verkoper te verplichten in te staan voor de verborgen gebreken, zelfs wanneer hij die niet
gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft tot geen vrijwaring te zijn gehouden.
Meteen is duidelijk dat de verkoper die de gebreken kende, zich niet rechtsgeldig van zijn
vrijwaringsplicht kan bevrijden. Deze beperking is niet bijzonder. Net zoals dat voor alle
exoneratieclausules geldt, kan ook de uitsluiting van de vrijwaringsplicht maar op een
rechtsgeldige wijze gebeuren, voor zover de verkoper te goeder trouw was en van het gebrek
dus geen kennis had.2198
362. België: geen exoneratie door professionele verkoper tenzij bewijs van
onoverwinnelijke onwetendheid – Hoewel goede trouw in de regel vermoed wordt en de
koper om de exoneratieclausule buiten werking te stellen dus de kennis van de verkoper dient
te bewijzen, is de gelijkschakeling van de beroepsverkoper met de verkoper te kwader trouw
ons reeds bekend. Sinds de jaren ’50 belast die gelijkschakeling de beroepsverkoper niet
alleen met een zware bijkomende schadevergoeding, bovendien maakt ze iedere exoneratie
ongeldig, behoudens hij zelf het bewijs levert van onoverwinnelijke onwetendheid door de
onnaspeurlijke aard van het gebrek te bepleiten.2199 Die “onnaspeurlijke aard van het gebrek”
hangt echter niet af van de technische onderzoeksmogelijkheden waarover de gespecialiseerde
verkoper in het individuele geval beschikt.2200 De beoordeling van de onoverwinnelijke
onwetendheid van de verkoper gebeurt dus in abstracto. Met individuele beperkingen houdt
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Bergen 12 maart 2001, T.B.B.R. 2002, 245 met verwijzing naar Cass. 7 december 1990, R.W. 1992-93, 431, noot T.
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men geen rekening. Wel wordt ervoor gepleit dat als referentiepersoon bij de beoordeling van
de onoverwinnelijke onwetendheid teruggegrepen wordt naar de normaal zorgvuldige
vakgenoot; voor de professionele verkoper de normaal zorgvuldige professionele verkoper,
voor de gespecialiseerde verkoper, de normaal zorgvuldige gespecialiseerde verkoper; voor de
fabrikant de normaal zorgvuldige fabrikant2201.
Doordat men de professionele verkoper op het vlak van het regime van de schadevergoeding
(art. 1645-1646 B.W.) gelijkstelt met de verkoper te kwader trouw, is in de rechtspraak een
vermoeden van kennis van het gebrek ontstaan. Door uitbreiding van dit vermoeden naar
artikel 1643 B.W. is aldus door de rechtspraak de professionele/gespecialiseerde verkoper de
mogelijkheid ontnomen om zich bij voorbaat te bevrijden van zijn vrijwaringsplicht voor
verborgen gebreken, behoudens het geval van onoverwinnelijke onwetendheid of het
onnaspeurbare karakter van het gebrek2202. De rechtsleer wijst weliswaar terecht op het
aberrant karakter van het algemeen verbod van exoneratie in hoofde van de professionele
verkoper met betrekking tot diens vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken, ongeacht de
omstandigheden, ongeacht de hoedanigheid van de contractpartijen, ongeacht de aard van het
gebrek. Er wordt voor gepleit om het verbod van de professionele verkoper om zich te
exoneren te beperken tot de consumentenkoop en de gevallen die vallen onder de wet
productaansprakelijkheid (art. 10, § 1 Wet Productaansprakelijkheid). Naar gemeen recht is
een exoneratieverbod voor de professionele verkoper vrij moeilijk te rechtvaardigen, nu een
dergelijk analoge regel niet bestaat voor een ander type van bijzondere overeenkomsten en
binnen het Belgisch kooprecht een dergelijke exoneratie voor professionele verkopers wel
mogelijk is voor contracten die vallen onder het Weens Koopverdrag.2203
363. Frankrijk: nooit exoneratie voor verborgen gebreken door professionele
verkoper – Aangezien het vermoeden van kwade trouw in Frankrijk onweerlegbaar is, zou
daar elke exoneratie van de vrijwaringplicht al helemaal onmogelijk zijn.2204
364. België: Geen vrijwaring voor verborgen gebreken indien de koper in kennis werd
gesteld van de verborgen gebreken – De Franse situatie verschilt echter nog op een tweede
punt van de Belgische exoneratieregeling voor verborgen gebreken. In beide jurisdicties
bestaat de enige mogelijkheid voor de beroepsverkoper om zich van zijn
vrijwaringsverplichting te bevrijden erin de koper op de hoogte te brengen van het (eventuele)
verborgen gebrek. Bijgevolg kan de koper zich niet meer beroepen op de vrijwaringsregeling
voor verborgen gebreken, vermits ze niet langer verborgen zijn in de zin van artikel 1641
B.W. De mededeling geldt dus als exoneratie, vermits de koper erdoor met kennis van zaken
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B. WYLLEMAN, "Enkele aspecten van de vrijwaringsregeling voor de verborgen gebreken bij de koop", (noot onder Gent
1 februari 1995), A.J.T. 1995-96, (170) 170.
Luik 2 juni 2004, J.L.M.B. 2004, 1729; Kh. Brussel 12 december 2003, T.Vred. 2006, 368, noot F. BAUDONCQ.
P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 51-58.
O. TOURNAFOND, "La responsabilité du vendeur professionnel", l.c., 240; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y.
GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 254-255; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 340 en 344; F.
COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 2004, o.c., 259; A. BÉNABENT, Les
contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 153-154; P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats
spéciaux, 2004, o.c., 173.
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koopt.2205 Meteen wordt duidelijk dat de “as is-clausules” die in de kunsthandel zo
gebruikelijk zijn en waarmee de verkoper aangeeft dat de koper de goederen koopt op eigen
risico “à ses risques et périls”, “in de staat waarin ze zich bevinden”, geldig zijn, behoudens
het geval de verkoper bedrieglijk handelt.2206 Het Belgische Hof van Cassatie overwoog in dat
verband immers dat om aan zijn garantieplicht te ontsnappen het volstaat dat de verkoper de
koper verwittigt van de mogelijkheid van een bepaald gebrek.2207 Net zoals bij de dwaling
waar de verkoper zijn tegenpartij kan verhinderen zich op dwaling te beroepen door
onzekerheid in het contract in te bouwen, kan dus zelfs de beroepsverkoper de werking van de
gebreksgarantie vermijden door de koper er duidelijk op te wijzen dat het verhandelde
kunstwerk mogelijkerwijze niet authentiek is.2208 In beide gevallen mag de verkoper
natuurlijk op het moment van verkoop geen weet hebben van de onjuiste toeschrijving. Toch
lijkt het Hof van Cassatie het de verkopers hier wel erg makkelijk te maken, wanneer deze
zouden kunnen volstaan met een algemene en vage formule op grond waarvan de koper zich
moet realiseren dat het verkochte goed gebrekkig kan zijn. De clausule dient onzes inziens zo
specifiek mogelijk te zijn, wil zij niet het gevaar lopen door de rechter terzijde te worden
geschoven. Toegespitst op de authenticiteitsproblematiek lijkt het ons dan ook aangewezen
dat de verkoper bijvoorbeeld aangeeft welke tests hij heeft gedaan om tot zijn toeschrijving te
komen of omgekeerd wat hij niet heeft onderzocht.
365. Een weerlegbaar vermoeden van kennis van verborgen gebreken in hoofde
professionele koper? – De Franse rechtspraak hanteert echter ook ten aanzien van de
professionele koper een vermoeden, op basis waarvan deze geacht wordt de verborgen
gebreken van zijn aankoop te kennen. Dit geldt evenwel slechts indien de koper dezelfde
graad van specialisatie als de verkoper bezit, zoniet beschouwt men hem immers als een leek.
In tegenstelling tot het onweerlegbaar vermoeden van de beroepsverkoper is het vermoeden
van kennis van de professionele koper slechts een feitelijk vermoeden, en dus weerlegbaar.2209
De Belgische rechtspraak gaat voor de aankopen door beroepskopers niet uit van een dergelijk
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A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en
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O. TOURNAFOND, "La responsabilité du vendeur professionnel", l.c., 240; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y.
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kennisvermoeden.2210 Dit onderscheid laat zich ook op het vlak van de
exoneratiemogelijkheden van de professionele verkoper gevoelen. Zo staat de Franse
rechtspraak toe dat de verkoper zich voor de verborgen gebreken exonereert ten aanzien van
een professionele koper met dezelfde graad van specialisatie.2211 In België zijn sommigen
echter van mening dat een exoneratie (in tegenstelling tot in Frankrijk) ook ten aanzien van de
professionele kopers verboden blijft, tenzij de beroepsverkoper zijn onoverkomelijke
onwetendheid bewijst.2212 Zo-even betoogden we al dat het Belgisch recht dit onderscheid
naar onze mening beter wel maakt.2213
Niet alleen algehele exoneratieclausules en clausules waarmee de verkoper wijst op een
potentieel gebrek komen in de kunsthandel voor, ook clausules die erop gericht zijn de termijn
te bepalen waarbinnen de koper zijn eventuele klachten dient te formuleren. De partijen
kunnen op die manier de onzekerheid wat betreft de korte termijn van 1648 B.W. opvangen.
Als zodanig is daar dus niets op tegen, zelfs wanneer de verkoper een professional is.
Natuurlijk mag die beroepstermijn niet onredelijk kort zijn, zodat de clausule een vermomde
exoneratie wordt.2214
366. Leveringspicht & exoneratie – In tegenstelling tot het uitzonderingsregime voor
verborgen gebreken gehoorzamen de exoneratieclausules voor de leveringsplicht aan de
principes van gemeen verbintenissenrecht.2215
In de regel staat het Belgisch recht toe zich te exonereren voor de contractuele
aansprakelijkheid, wat het Hof van Cassatie vanouds bevestigt.2216 De grondslag daarvoor
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zoekt het in de wilsautonomie, de contractsvrijheid en het suppletief karakter van de
wettelijke regelen.2217 Het cassatiearrest van 25 september 19592218 formuleerde evenwel drie
belangrijke beperkingen. Zo mag de exoneratieclausule (1) niet strijdig zijn met regels van
dwingend recht of openbare orde, (2) niet bevrijden voor eigen opzet en bedrog en (3) de
overeenkomst niet geheel uithollen en alle zin ontnemen.2219 Tot op heden vormt dit drietal,
overigens ook in Frankrijk2220, de gemeenrechtelijk gedoogzone waarbinnen de
exoneratieclausules voor contractuele aansprakelijkheid op straffe van nietigheid kunnen
gedijen. We belichten de drie beperkingen:
i) GEEN EXONERATIE IN STRIJD MET REGELS VAN DWINGEND RECHT OF VAN OPENBARE ORDE –
De eerste stelregel dat exoneraties niet strijdig mogen zijn met regels van dwingend recht
of openbare orde2221, is van weinig betekenis in de kunsthandel. Anders dan in New York
of Frankrijk kent het Belgische recht immers geen reglementering die specifiek de
kunsthandel betreft. Bij gebrek aan dergelijke wettelijke normen, kan men de eerste
uitzondering op de principiële geldigheid bezwaarlijk beperkend noemen.
ii) GEEN EXONERATIE VOOR BEDROG OF EIGEN OPZET – De verkoper mag daarenboven zijn
aansprakelijkheid niet uitsluiten voor bedrog of eigen opzet.2222 Er bestaat in de doctrine
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CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation", l.c., 205-
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onduidelijkheid over de betekenis van deze begrippen2223, waarvan CORNELIS benadrukt
dat ze verschillen, doch die de rechtsleer doorgaans in één adem vernoemt.2224 Nochtans
onderkennen alle belangrijke auteurs die de exoneratieproblematiek onderzochten dat de
bedrogsnotie allerminst eenduidig wordt ingevuld. Een eerste strekking beschouwt enkel
intentioneel schadelijk handelen als bedrog (i.e. wat CORNELIS zonet als bedrog
aanmerkte)2225, voor anderen volstaat een opzettelijke fout, los van de schadelijke
intentie.2226 De tussenpositie houdt voor dat het volstaat voor bedrog dat de fout
opzettelijk werd gepleegd, waarbij de dader wist of behoorde te weten dat daaruit schade
zou ontstaan.2227 Wij verkiezen bij de tweede invulling van de bedrogsnotie aansluiting te
zoeken, aangezien dat de ruimste opvatting is. Het gaat per slot van rekening om
ongeoorloofde afwijkingen van het wettelijk aansprakelijkheidsregime. Het toelaten van
opzettelijk foutief gedrag is bovendien subversief en maatschappelijk gezien onwenselijk.
Tot slot kortwiekt men op die manier de oeverloze bewijsproblemen, waartoe het aantonen
van een intentioneel element onvermijdelijk aanleiding geeft. Bovendien zien wij evenmin
in wat de derde zienswijze kan bijdragen, aangezien elk redelijk persoon onzes inziens
moet beseffen dat een opzettelijk foutief gedrag wel eens tot schade zou kunnen leiden.
Afsluitend herinneren we eraan dat het Hof van Cassatie zich overigens ook in die zin
uitsprak in een geval van buitencontractuele aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen.2228
Voor de contractuele aansprakelijkheid gaf het vooralsnog niet duidelijk aan ook die ruime
bedrogsinvulling te hanteren en abstractie te maken van de schadelijke intentie.2229
Opzettelijke fouten gaan ons inziens dus in tegen de filosofie van de exoneratie en de
uitvoering te goeder trouw, bedrieglijke a fortiori.2230
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207; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 595-602; E. DIRIX, "Exoneratiebedingen", l.c.,
1187-1189; B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de garantie en droit belge",
l.c., 57-63; J. H. HERBOTS, "De exoneratiebedingen in het gemeen recht", l.c., 10-11; R. KRUITHOF, "Les clauses
d'exonération totale ou partielle de responsabilité", l.c., 181 et seq.; E. MONTERO, "Les clauses limitatives ou
exonératoires de responsabilité", l.c., 410-413; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006,
o.c., 181-182; A. VAN OEVELEN, "Exoneratieclausules", l.c., 41-43; P. VAN OMMESLAGHE, "Les clauses limitatives
ou exonératoires de responsabilité en droit belge", l.c., 188-196.
Niet alleen het bedrogsbegrip is controversieel, ook de juridische grondslag van de tweede uitzondering op de principiële
geoorloofdheid is omstreden. In het bestek van dit proefschrift gaan we niet nader in op die discussie, aangezien het voor
de beoordeling van de exoneraties in de kunsthandel praktisch gezien weinig bijbrengt. (Voor wie meer wil weten
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droit belge", l.c., 191-192).
De bedrieglijke fout is een doelmatig handelen met een schadelijke bedoeling, terwijl de opzettelijke fout die intentie niet
heeft. L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 596. Hoewel nuance is terecht is, spreken we in wat
volgt ook gemakkelijkheidshalve over bedrog.
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P. VAN OMMESLAGHE, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en droit belge", l.c., 190. Enigszins
vergelijkbaar, de zgn. “faute lucrative”: B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de
garantie en droit belge", l.c., 58
Cass. 16 februari 1987, Pas. 1987, I, 718. Zie evenwel: E. MONTERO, "Les clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité", l.c., 412.
N. CARETTE, "Exoneratiebedingen in het gemeen recht", l.c., 72; A. VAN OEVELEN, "Exoneratieclausules", l.c., 41.
Contra: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 598. CORNELIS maakt een onderscheid al
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Een tweede discussiepunt is of een zware fout met een intentionele fout kan worden
gelijkgesteld. Hierover lijkt sinds het cassatiearrest van 25 september 1959 weliswaar
klaarheid, maar ook des te meer wrevel te bestaan. Het Hof van Cassatie achtte in 1959
exoneratiebedingen voor eigen zware fouten voortaan immers toegestaan.2231 Hiermee
veegde het Hof de vloer aan met het aloude Romeinsrechtelijke adagium: “Culpa lata dolo
aequiparatur”, dat decennialang door de Belgische doctrine en rechtspraak unamiem werd
gehuldigd.2232 Ondanks de duidelijkheid van het cassatiestandpunt is menig auteur
evenwel van mening dat de tolerantie ten aanzien van exoneratieclausules voor zware
fouten te groot is. Het zou sociaal-economisch wenselijk zijn het adagium culpa lata dolo
aequiparatur te rehabiliteren en exoneraties bij eigen zware fouten onwerkzaam maken,
wat overingens het traditionele Franse standpunt is.2233
Terwijl het Hof van Cassatie geen exoneratieclausules voor eigen opzettelijke fout
aanvaardt, is het exoneraties voor de opzettelijke en a fortiori zware fouten van
aangestelden sinds jaar en dag opmerkelijk gunstiger gezind. Wat betreft de opzettelijke
fouten kan dit cassatiestandpunt in de doctrine terecht op slechts weinig bijval rekenen.2234
iii) GEEN EXONERATIE DIE CONTRACTUELE VERBINTENIS GEHEEL UITHOLT OF OVEREENKOMST
ALLE ZIN ONTNEEMT – Tot slot zijn exoneratiebedingen ook nietig wanneer zij de
contractuele verbintenis geheel uithollen en zo de overeenkomst alle zin ontnemen.2235 De
ratio is eenvoudig. Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn zich contractueel te verbinden
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en zich meteen voor de essentie van de beloofde prestatie te gaan bevrijden: “Donner et
retenir ne vaut!” Elke verbintenis dreigt er immers zuiver potestatief door te worden.2236
Wanneer de verkoper van een kunstwerk zich in de overeenkomst bevrijdt voor het geval het
geleverde kunstwerk niet authentiek zou blijken, is het mogelijk op basis van de voormelde
principes de geldigheid van deze exoneratie aan te vechten. Was de verkoper niet te goeder
trouw, dan vormt dat geen probleem. Twijfelachtiger is of dergelijke exoneratie de gehele
verkoop uitholt. HUET en LEQUETTE zijn die mening toegedaan en argumenteren dat de
verkoper zich niet contractueel kan bevrijden van zijn plicht tot conforme levering.2237 Dit
standpunt lijkt ons evenwel te streng. Gelet op de complexiteit van de toeschrijving lijkt het
ons niet onmogelijk te stipuleren op dat vlak geen risico te willen dragen. Wanneer de
verkoper zich daarentegen bevrijdt van zijn plicht tot materiële levering van het species, is er
onzes inziens sprake van uitholling. In het eerste geval aanvaardt de koper een risico te nemen
over een complexe materie, in het tweede lijkt men dat niet redelijkerwijze te kunnen
volhouden.
367. Consumentenbescherming onder Europese impuls: restricties voor exoneraties in
het kooprecht op basis van de WHPC – Al het voorgaande inzake exoneraties behoeft tot
slot nog een cruciale nuance in het licht van Europese ontwikkelingen.
Consumentenbescherming is inderdaad een van de materies bij uitstek waartoe het Europees
project zich geroepen voelt. Europa heeft zich sinds de tachtiger jaren op dat vlak in
toenemende mate geroerd wat resulteerde in een indrukwekkende lijst van E.G.-richtlijnen en
de uitbouw van een Europees consumentenrecht. Een van de belangrijkste realisaties op dat
vlak is de Richlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten.2238 De Belgische omzettingswet zag pas eind 1998 het
levenslicht2239, hoewel België al vóór de E.G.-richtlijn uit 1993 met de Wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
(WHPC) een start had gemaakt met de beperking van onrechtmatige clausules, onder meer
exoneraties.2240 Tegenwoordig groepeert de WHPC in Hoofdstuk V, dat specifiek de verkoop
of dienstverlening aan consumenten viseert, de beperkingen op het vlak van de onrechtmatige
bedingen (dus ook onrechtmatige exoneratieclausules) in consumentencontracten.2241
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B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de garantie en droit belge", l.c., 63 et seq.;
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d'art, o.c., 412.
Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, P.B. L. 95, 21 april
1993, 29.
Wet van 7 december 1998 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument, B.S. 23 december 1998.
Ongezien uitvoerig over de herziene lijst van onrechtmatige bedingen in de WHPC, zie: I. DEMUYNCK, De inhoudelijke
controle van onrechtmatige bedingen - onderzoek van de Wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting
en de bescherming van de consument, onuitg., RU Gent - Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2000, 846 p.
Voor meer over de oude situatie, vóór de omzettingswet van 7 december 1998, zie: F. DOMONT-NAERT, "Les relations
entre professionnels et consommateurs en droit belge", in J. GHESTIN en M. FONTAINE (eds.), La protection de la
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Voor de exoneratieproblematiek in het authenticiteitscontentieux zijn de artikelen 32,11°,
32,27° 32,12° en 13° WHPC sleutelbepalingen. Artikel 32,11° verklaart (in samenhang met
artikel 33 WHPC) immers nietig de clausules die een verkoper ontslaan van zijn
aansprakelijkheid voor eigen opzet, grove schuld of voor die van zijn aangestelde of
lasthebber. Exoneraties voor het uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste
prestaties van de overeenkomst vormt, worden evenzeer beperkingen opgelegd.2242 Meteen is
duidelijk dat de WHPC op die manier voor algehele exoneratieclausules op substantiële wijze
tegemoet komt aan de kritieken die de doctrine uitte aan het adres van de uitzondering voor
bedrog. Onder het regime van de WHPC wordt grove fout immers wel met bedrog
gelijkgesteld én is het daarenboven onmogelijk zich te exonereren voor de opzettelijke en
zware fouten van zijn aangestelde.2243
Artikel 32,27° WHPC gaat nog een stapje verder dan artikel 32,11° WHPC door een
exoneratieclausule als nietig te beschouwen wanneer die ertoe strekt “op ongepaste wijze de
wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de verkoper of een andere partij in geval
van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige uitvoering door de verkoper van
een van diens contractuele verplichtingen uit te sluiten of te beperken.”2244 Deze bepaling
viseert immers niet alleen aansprakelijkheidsuitsluitende bedingen (zoals artikel 32,11°
WHPC) maar ook aansprakelijkheidsbeperkende clausules. De bepaling veronderstelt een
redelijkheidstoetsing vergelijkbaar met de algemene toetsingsnorm van artikel 31, § 1 WHPC,
die de rechter toestaat een clausule die niet in de lijst van artikel 32 WHPC werd
ingeschreven, alsnog nietig te verklaren wegens het manifeste onevenwicht tussen de rechten
en plichten van de partijen.2245
Artikel 32,12° en 32,13° WHPC maakt het de verkoper tot slot onmogelijk de wettelijke
garantieregeling voor verborgen gebreken uit te sluiten of de klachttermijn ervan op
onredelijke wijze in de tijd te beperken.2246 Voor de verkoopovereenkomsten aan
consumenten die onder de bescherming vallen van de lijst met onrechtmatige bedingen uit de
WHPC blijkt “het vermoeden van kwade trouw” als jurisprudentiële creatie niet langer nodig,
wat bij FORIERS onzes inziens de terechte bedenking ontlokt of het niet aangewezen is dit op
zijn minst bevreemdende vermoeden aan de kant te schuiven.2247
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368. Exoneratiemogelijkheden bij internationale handelskoop – Aangezien het hele
Weens Koopverdrag van aanvullend recht is, kunnen de partijen probleemloos de
conformiteitsgarantie van artikel 35 CISG door middel van een exoneratieclausule moduleren
of ter zijde schuiven.2248 Zodoende hoeven we hieraan geen verdere aandacht te besteden.
369. Exoneratiemogelijkheden bij de consumentenkoop: een dwingende regeling – De
conformiteitsgarantie in de consumentenkoop is daarentegen wel van dwingend recht.2249
Artikel 1649octies, eerste alinea B.W. bepaalt immers duidelijk: “Zijn nietig, contractuele
bedingen of afspraken overeengekomen vooraleer het gebrek aan overeenstemming aan de
verkoper door de consument ter kennis is gebracht, en waardoor, rechtstreeks of
onrechtstreeks, de rechten die de consument uit deze afdeling put, worden beperkt of
uitgesloten. […]” Het is bijgevolg niet toegestaan via exoneratieclausules het wettelijke
beschermingsniveau te verminderen. Dergelijke exoneratieclausules zijn immers relatief
nietig.2250 Met het arrest Oceano Grupo2251 maakte het Hof van Justitie bovendien duidelijk
dat de rechter zelfs ambtshalve de nietigheid van een exoneratieclausule in overeenkomsten
met consumenten kan opwerpen, aangezien de rechtsbescherming van de consument niet zou
zijn verzekerd, indien deze laatste dat zelf zou moeten aanbrengen.2252
Het belang van de exoneratiebeperkingen uit de consumentenkoop voor de professionele
kunsthandel is enorm. De koper-consument ziet zich in België op die basis immers verzekerd
van het recht om van de antiquair of de veilinghouder een goed geleverd te krijgen dat
2248
2249

2250

2251

2252

Supra, nr. 229.
S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 184-186; L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor
consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 454; I. SAMOY, "Commerciële garanties en het dwingend karakter van
de nieuwe regels", in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (103) 121; Y.
VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT e.a., De Consumentenkoop - De wet van 1 september 2004 betreffende
de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, in Cahiers Antwerpen, Brussel, Gent, 2005/3,
Gent, Larcier, 2005, 52.
Het dwingend karakter ervan blijkt ook al uit de Europese Richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999. Zie in dat verband: I.
DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 901; I. SAMOY, "Garantie op transparantie?
De conventionele garantie in het Wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn Consumentenkoop", T.B.H. 2003, (383) 389;
S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 30; S. STIJNS, "Les garanties commerciales et l'action
récursoire du vendeur final dans la directive sur la vente au consommateur", in J. LETE ACHIRICA (ed.), Les garanties
dans la vente des biens de consommation, Universidade de Santiago de Compostella, 2004, (101) 112-113; S. STIJNS en
W. VAN GERVEN, "Article 7: Binding Nature", in M. C. BIANCA en S. GRUNDMANN (eds.), EU Sales Directive
Commentary, Antwerpen, Intersentia, 2002, (235) 238-239.
L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 454; R. STEENNOT,
"Consumentenkoop en garanties", l.c., 254-255.
Een kritische stem: S. STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud B.W.? Sophie's choice", l.c., 417.
De precieze sanctie voor dergelijke clausules is het voorwerp geworden van een hele doctrinaire polemiek (Voor een
virtuoze weergave daarvan, zie: S. STIJNS, "Zijn onrechtmatige bedingen nietig?", Liber Amicorum Yvette Merchiers,
Brugge, Die Keure, 2001, (921) 926 et seq.), waarbij zowel STIJNS als VAN GERVEN ervoor hebben gepleit een nieuwe
sanctie in het privaatrecht toe te passen: de “onverbindendheid” (S. STIJNS, "Zijn onrechtmatige bedingen nietig?", l.c.,
945-946; W. VAN GERVEN, "Onverbindendheid: blokkendoos of grabbelton?", Liber Amicorum Jacques Herbots,
Deurne, Kluwer, 2002, (483) 491-493).
H.v.J. 27 juni 2000, nrs. C-240/98 tot C-244/98, Jur. H.v.J. 2000, I, 4941.
Meer daarover: S. STIJNS en W. VAN GERVEN, "Article 7: Binding Nature", l.c., 256; S. STIJNS, "Zijn onrechtmatige
bedingen nietig?", l.c., 937-940.
S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 185-186; S. STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud B.W.? Sophie's choice", l.c., 417418; W. VAN GERVEN, "Onverbindendheid: blokkendoos of grabbelton?", l.c., 491-492.
De parlementaire voorbereiding gaf onomwonden aan dat de Oceano-rechtspraak van toepassing is op de Belgische
wetgeving inzake de consumentenkoop. Zie wat dat betreft: Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende
aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen, 31
maart 2004, Parl. St. Kamer, 2003-04, 0982/01, 21.

493

overeenstemt met de beschrijving die deze daarvan gaf, bijvoorbeeld op de factuur of in de
catalogus.2253 Bovendien dienen zij als verkoper daarvoor in te staan gedurende een minimale
garantietermijn.2254
Contractuele
uitsluiting
of
vermindering
van
de
verkopersaansprakelijkheid via “men koopt wat men ziet”-clausules (zelfs met de
uitdrukkelijke toestemming van de consument), alsook clausules die het verhaal in de tijd
beperken, behoren voortaan dus tot het verleden.2255 We merken op dat het voor
tweedehandsgoederen wel mogelijk is de wettelijke garantietermijn van twee jaar conform
artikel 1649quater, § 1 B.W. naar het minimum van één jaar te brengen.
Ten tweede wijzen we ook op de rol van artikel 1649 quater, § 5 B.W. dat stelt dat de
gemeenrechtelijke regels inzake de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte
zaak na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1 opnieuw van toepassing
zijn. Na het verstrijken van de wettelijke garantietermijn, herleeft met andere woorden het
gemeen recht. Antiquairs, kunsthandelaars en veilinghuizen die een exoneratieclausule in de
algemene veilingvoorwaarden opnamen, kunnen die clausule dan zelfs ten aanzien van een
consument-koper inroepen. Natuurlijk dient de exoneratieclausule dan wel te voldoen aan de
gemeenrechtelijke geldigheidsvereisten.2256
370. Exoneratiemogelijkheden voor breach of contract – In principe zijn
exoneratieclausules voor aansprakelijkheid zowel naar New Yorks als naar Engels recht
toegestaan.2257 Niettemin bestaan er in beide jurisdicties enkele beperkingen.
Zo is het Engelse recht zich er ook van bewust dat ongelijkheid tussen contractpartijen één
van de partijen vaak in staat stelt eenzijdig zijn voorwaarden aan de tegenpartij op te dringen,
wat durft resulteren in ongebreidelde exoneratieclausules.2258 Teneinde het evenwicht tussen
de partijen te herstellen is de Engelse wetgever in 1977 ter bescherming van de zwakkere
contractpartij corrigerend opgetreden. De Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA) staat tot
op vandaag toe grenzen te stellen aan al te voortvarende exoneratieclausules. De benadering
van de wet is echter geenszins omvattend te noemen. Naast een controle op
exoneratieclausules voor aansprakelijkheid op grond van negligence, richt de UCTA zich toch
in het bijzonder op de exoneratieclausules voor aansprakelijkheid in het kader van het
kooprecht. Tot slot brengt de UCTA in beperkte gevallen een meer algemene controle met
zich mee op bevrijdingsclausules voor contractuele aansprakelijkheid.2259
2253
2254

2255

2256
2257

2258

2259

Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT e.a., De Consumentenkoop, o.c., 53.
Art. 1649quater B.W.: “§ 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat
bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf
voornoemde levering. […] In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de
consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.”
L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 454; I. SAMOY,
"Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels", l.c., 122.
Supra, nr. 366.
J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 353-354; E. A. FARNSWORTH,
Farnsworth on Contracts, I, New York, Aspen Publishers, 2004, 613-614; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes
aux enchères publiques mobilières, o.c., 286.
P. S. ATIYAH, J. N. ADAMS, en H. MACQUEEN, The sale of goods, 2000, o.c., 224 et seq; J. CHITTY en H. G.
BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 791 et seq.; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 677678.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 828; R. LAWSON, Exclusion Clauses and
Unfair Contract Terms, Londen, Sweet and Maxwell, 2005, 138-161.
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Wat betreft de beperking van de verhaalsmiddelen uit het kooprecht zijn sectie 6 (2) en (3)
UCTA sleutelbepalingen. Het tweede lid van sectie 6 UCTA verbiedt de uitsluiting door
middel van een exoneratieclausule van de impliciete kwaliteitswaarborgen ten aanzien van
consumenten.2260
6 (2) UCTA: “As against a person dealing as consumer, liability for breach of the obligations arising
from - (a) section 13, 14 or 15 of the 1979 Act (seller’s implied undertakings as to conformity of goods
with description or sample, or as to their quality or fitness for a particular purpose); (b) […] cannot be
excluded or restricted by reference to any contract term.”2261

Krachtens sectie 6 (3) UCTA is dat niet onmogelijk jegens wie niet als consument koopt, al
krijgt de verkoper ook daar geen carte blanche, aangezien hij dient te bewegen binnen de
grenzen van wat redelijk is. De disclaimer dient immers de redelijkheidstoets te doorstaan.2262
“As against a person dealing otherwise than as consumer, the liability specified in subsection (2) above
can be excluded or restricted by reference to a contract term, but only in so far as the term satisfies the
requirement of reasonableness.”2263

De verwerende partij draagt krachtens sectie 11 (5) UCTA de bewijslast daarvan.2264 De
UCTA omschrijft de precieze draagwijdte aan van die “reasonableness test” in sectie 11 (1):
“In relation to a contract term, the requirement of reasonableness for the purposes of this Part of this
Act, section 3 of the Misrepresentation Act 1967 and section 3 of the Misrepresentation Act (Northern
Ireland) 1967 is that the term shall have been a fair and reasonable one to be included having regard to
the circumstances which were, or ought reasonably to have been, known to or in the contemplation of
the parties when the contract was made.”

De overige leden van sectie 11 UCTA verduidelijken verder de redelijkheidstoets2265, net
zoals de richtlijnen in het tweede bij de UCTA gevoegde schema.2266
2260

2261
2262

2263
2264

2265

2266

A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 730; P. S. ATIYAH, J. N. ADAMS, en H. MACQUEEN, The sale of goods,
2000, o.c., 235-236.
6 (2) UCTA.
Meer daarover, zie: R. LAWSON, Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms, 2005, o.c., 155-156; P. S. ATIYAH, J.
N. ADAMS, en H. MACQUEEN, The sale of goods, 2000, o.c., 242 et seq.; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c.,
732-733.
6 (3) UCTA.
S. 11 (5) UCTA: “It is for those claiming that a contract term or notice satisfies the requirement of reasonableness to show
that it does.”
S. 11 (2) – 11 (4) UCTA: “(2) In determining for the purposes of section 6 or 7 above whether a contract term satisfies the
requirement of reasonableness, regard shall be had in particular to the matters specified in Schedule 2 to this Act; but this
subsection does not prevent the court or arbitrator from holding, in accordance with any rule of law, that a term which
purports to exclude or restrict any relevant liability is not a term of the contract.
(3) In relation to a notice (not being a notice having contractual effect), the requirement of reasonableness under this Act
is that it should be fair and reasonable to allow reliance on it, having regard to all the circumstances obtaining when the
liability arose or (but for the notice) would have arisen.
(4) Where by reference to a contract term or notice a person seeks to restrict liability to a specified sum of money, and the
question arises (under this or any other Act) whether the term or notice satisfies the requirement of reasonableness, regard
shall be had in particular (but without prejudice to subsection (2) above in the case of contract terms) to — (a) the
resources which he could expect to be available to him for the purpose of meeting the liability should it arise; and (b) how
far it was open to him to cover himself by insurance.”
SCHEDULE 2 - "GUIDELINES" FOR APPLICATION OF REASONABLENESS TEST: “The matters to which regard is
to be had in particular for the purposes of sections 6(3), 7(3) and (4), 20 and 21 are any of the following which appear to
be relevant— (a) the strength of the bargaining positions of the parties relative to each other, taking into account (among
other things) alternative means by which the customer’s requirements could have been met;(b) whether the customer
received an inducement to agree to the term, or in accepting it had an opportunity of entering into a similar contract with
other persons, but without having to accept a similar term; (c) whether the customer knew or ought reasonably to have
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Aangezien dit proefschrift in het eerste onderdeel secties 13 en 14 SGA (sale by description
en satisfactory quality) als potentieel verhaalsmiddel tegen inauthenticiteit weerhield, lijken
de exoneratiebeperkingen van sectie 6 UCTA van cruciaal belang. Vooral in het geval van
verkoop aan een consument maken zij de verkoper het leven moeilijk, vermits het dan niet
langer is toegestaan de bescherming van de implied warranties te beperken, laat staan uit te
sluiten. Toch wordt de soep in de kunsthandel niet zo heet gegeten als ze schijnbaar wordt
opgediend. De verklaring daarvoor ligt in sectie 12 (2) UCTA, dat letterlijk stipuleert dat de
koper op een publieke veiling niet als consument kan worden begrepen.2267 Zodoende is het
verbod op exoneratie niet van toepassing op de Engelse kunst- en antiekveilingen, waar het
gebruik van exoneraties precies het meest voorkomt. In de galerieverkoop komen disclaimers
vanouds veel minder frequent voor, zodat het exoneratieverbod van sectie 6 (2) UCTA daar
als minder problematisch wordt ervaren. Anders dan de auctioneer heeft de galeriehouder of
antiquair immers een beperkter aantal goederen in de aanbieding en is hij doorgaans niet
verplicht onder dezelfde tijdsdruk te werken. Bijgevolg voelt hij minder de noodzaak zich
verregaand te exonereren.2268
Recent kreeg de consumentenbescherming tegen onredelijke exoneratieclausules in Engeland
onder Europeesrechtelijke impuls nog uitbreiding. De Unfair Terms in Consumer Contracts
Regulations 1999 (UTCCR)2269 vormen de Engelse implementatie van de EG-Richtlijn
93/13/EEG.2270 Alvorens de rechter conform deze regulations een exoneratieclausule in een
overeenkomst met een consument toepast, gaat hij na of de bepaling de billijkheidstoets
vervat in artikel 5 UTCCR doorstaat. Is dat niet het geval, laat de rechter de clausule conform
art. 8 (1) buiten toepassing. Artikel 5 UTCCR2271 introduceert de billijkheidstoets voor

2267

2268
2269
2270

2271

known of the existence and extent of the term (having regard, among other things, to any custom of the trade and any
previous course of dealing between the parties); (d) where the term excludes or restricts any relevant liability if some
condition is not complied with, whether it was reasonable at the time of the contract to expect that compliance with that
condition would be practicable; (e) whether the goods were manufactured, processed or adapted to the special order of
the customer.”
S. 12 (2) UCTA: “But the buyer is not in any circumstances to be regarded as dealing as consumer— (a) if he is an
individual and the goods are second hand goods sold at public auction at which individuals have the opportunity of
attending the sale in person; (b) if he is not an individual and the goods are sold by auction or by competitive tender.” Zie
daarover: A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 725 en 729; P. S. ATIYAH, J. N. ADAMS, en H. MACQUEEN,
The sale of goods, 2000, o.c., 728; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 832; B.
W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 195; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c.,
350; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 286-287.
Meer specifiek over de exoneratiemogelijkheden in het veilingwezen: infra, nrs. 585-587.
Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, SI 1999, nr. 2083.
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, PB. L.
21 april 1993, 29.
Art. 5 UTCCR: “(1) A contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair if, contrary
to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations arising under the
contract, to the detriment of the consumer.
(2) A term shall always be regarded as not having been individually negotiated where it has been drafted in advance and
the consumer has therefore not been able to influence the substance of the term.
(3) Notwithstanding that a specific term or certain aspects of it in a contract has been individually negotiated, these
Regulations shall apply to the rest of a contract if an overall assessment of it indicates that it is a pre-formulated standard
contract.
(4) It shall be for any seller or supplier who claims that a term was individually negotiated to show that it was.
(5) Schedule 2 to these Regulations contains an indicative and non-exhaustive list of the terms which may be regarded as
unfair.”
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standaardclausules die neerkomt op een evenredigheidscontrole, waarvan artikel 6
UTCCR2272 de precieze draagwijdte verder verduidelijkt.2273
De UCTA en UTCCR verschillen aardig van toepassingsgebied, zodat het noodzakelijk is de
conformiteit van de exoneratieclausules ten aanzien van beide normen te toetsen.2274 De
Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 sluiten als zodanig niet uitdrukkelijk
de veilinghandel uit, zodat zij de rechter toelaten langs die weg de exoneratieclausules in de
algemene voorwaarden op hun fairness te onderzoeken. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk
dat een exoneratieclausule die de redelijkheidstest van de UCTA doorstaat, oneerlijk zou
worden bevonden in het licht van de UTCCR.2275
Specifiek voor de authenticiteitsproblematiek voegen we hier nog toe dat de bijkomende
bescherming van de UTCCR slechts van toepassing is op onrechtmatige clausules in
standaardovereenkomsten, niet op individueel onderhandelde contracten.2276 Zodoende lijken
de Regulations vooral op de koopcontracten in de veilinghandel van toepassing. De private
kunsthandel via aankoop bij een galeriehouder of een antiquair, die wellicht kunnen
hardmaken op basis van individuele contracten te werken, lijkt om die reden voornamelijk
buiten schot te blijven. Aangezien de rechtspraak op dat vlak echter de nodige gestrengheid
aan de dag legt, achten wij het niettemin raadzaam dat de verkoper het zekere voor het
onzekere neemt door niet elke aansprakelijkheid af te wijzen, maar deze slechts voor
welbepaalde aspecten te beperken.
Exoneratiebedingen zijn ook in de New Yorkse kunst- en veilinghandel een immer
weerkerend fenomeen. De geldigheid van die disclaimers was lange tijd evenwel hoogst
controversieel. Weinig kwesties kregen in de rechtsleer zo uitvoerig de aandacht.2277
2272

2273

2274

2275
2276

2277

Art. 6 UTCCR: “(1) Without prejudice to regulation 12, the unfairness of a contractual term shall be assessed, taking into
account the nature of the goods or services for which the contract was concluded and by referring, at the time of
conclusion of the contract, to all the circumstances attending the conclusion of the contract and to all the other terms of
the contract or of another contract on which it is dependent.
(2) In so far as it is in plain intelligible language, the assessment of fairness of a term shall not relate- (a) to the definition
of the main subject matter of the contract, or (b) to the adequacy of the price or remuneration, as against the goods or
services supplied in exchange.”
Voor uitvoerige duiding over de billijkheidstoets van art. 5 UTCCR, zie: R. LAWSON, Exclusion Clauses and Unfair
Contract Terms, 2005, o.c., 217 et seq.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 875; R. LAWSON, Exclusion Clauses and
Unfair Contract Terms, 2005, o.c., 211.
Voor meer over exoneraties in het Engelse veilingwezen, zie: infra, nrs. 585 et seq.
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 355-356; R. LAWSON, Exclusion Clauses and
Unfair Contract Terms, 2005, o.c., 215-217; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c.,
891-892.
S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 279-282; J. CONTRERAS, "The Art Auctioneer: Duties and
Assumptions", Hastings Comm. & Ent. L. J. 1991, afl. 13, (717) 734-736; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con:
Authentication and Regulation", l.c., 1009 et seq.; L. DUBOFF, S. BURR, en M. D. MURRAY, Art Law - Cases and
Materials, Buffalo, William S. Hein & Co. Inc., 2004, 505-512; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 7879; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 223 et seq.; F. FELDMAN, S. E. WEIL,
en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement, 1993, o.c., 357 et seq.; L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and
Problems in Combatting Illegality in the Art Market", l.c., 520-523; L. A. KAUFMAN, "Regulation of the New York Art
Market", l.c., 956-959; KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty provisions and the theory of strict
liability in tort as solutions to art counterfeiting in painting", l.c., 549-550; D. N. LANIER, "Protecting art purchasers", l.c.,
201-203; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 372 et seq.; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c.,
348-350; J. A. OLSOFF, "Auction Law", in R. S. KAUFMAN (ed.), Art Law Handbook, New York, Aspen Law and
Business, 2000, (899) 924-925; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 330 et seq.; W. W. STUART, "Authenticity of
authorship and the auction market", l.c., 77 et seq.; E. WILLIAMS, "Liability for Sale of Forged Antique or Work of Art",
l.c., § 15; X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud and forgery", l.c., 420-422 en 426-427.
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Wettelijke tussenkomst verwees de controverse in New York echter naar het achterplan.
Alvorens de precieze draagwijdte van de wettelijke regeling in de staat New York te
analyseren2278, knopen we hier voor een goed begrip toch eerst aan bij jurisprudentiële
evoluties op het vlak van de exoneratieclausules in het kader van de Uniform Commercial
Code.
De traditionele houding van de doctrine en de rechtspraak ten aanzien van exoneratieclausules
voor inauthenticiteit was eerder welwillend te noemen2279. Voor de invoering van de UCC
was caveat emptor de leidende gedachte in verkoopstransacties. De verkoper kon zich voor
nagenoeg elke warranty exonereren. Het was een van de verdiensten van de UCC die
onrechtvaardigheid uit het common law om te buigen. Zo beperkt de staat New York met de
invoering van de UCC in het midden van de zestiger jaren2280 de exoneratiemogelijkheden in
het kader van de warranty-regeling. Niettemin blijft de mogelijkheid van exoneratie het
uitgangspunt. In § 2-316 tekent de UCC echter de krijtlijnen uit om zowel de expliciete
garanties (express warranty) als impliciete garanties (implied warranty) via een disclaimer
hun bindend effect te ontnemen.2281 We onderzoeken de regeling voor beide vormen.
Eens vaststaat dat een uitspraak of een beschrijving die uitging van de verkoper deel uitmaakt
van de overeenkomst (part of the bargain), dient zich naar New Yorks kooprecht een express
warranty aan. In beginsel is de verkoper dan aansprakelijk wanneer die clausule niet met de
werkelijkheid overeenstemt. Toch kan de verkoper zich voor dergelijke express warranties
nog via een disclaimer exonereren, al lijkt dat wel een contradiction in terminis.2282 De
sleutelbepaling is § 2-316 (1) UCC:
“Words or conduct relevant to the creation of an express warranty and words or conduct tending to
negate or limit warranty shall be construed wherever reasonable as consistent with each other; but
subject to the provisions of this article on parol or extrinsic evidence (section 2-202) negation or
limitation is inoperative to the extent that such construction is unreasonable.”

Het opzet van § 2-316 (1) UCC bestaat er duidelijk in de koper te beschermen tegen
onverwachte, verdoken en niet afgesproken disclaimers die onverzoenbaar zijn met de
bewoordingen van de eerder opgenomen engagementen onder de vorm van express
warranties.2283 Daartoe houdt § 2-316 (1) UCC voor de disclaimer waar mogelijk steeds te
interpreteren op een manier dat die verenigbaar is met de express warranty. Waar dat
redelijkerwijze niet kan, zal de disclaimer veelal zijn doel voorbijschieten.2284 De bepaling
heeft het op die manier vooral gemunt op general disclaimers: exoneratieclausules die in

2278
2279
2280
2281

2282
2283

2284

Infra, nr. 372.
J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 924.
De UCC is in de staat New York op 27 september 1964 in werking getreden.
L. A. KAUFMAN, "Regulation of the New York Art Market", l.c., 956-957; KINCAID R. M. JR., "The uniform
commercial code warranty provisions and the theory of strict liability in tort as solutions to art counterfeiting in painting",
l.c., 549-551; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 333-334.
P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 333; J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 425.
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 426; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell,
o.c., 78; KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty provisions and the theory of strict liability in tort
as solutions to art counterfeiting in painting", l.c., 549; L. A. KAUFMAN, "Regulation of the New York Art Market", l.c.,
957; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1010.
W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 78; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a
nutshell, o.c., 78; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 83; P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c.,
515.
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algemene bewoordingen elke aansprakelijkheid afwijzen.2285 Op grond van § 2-316 (1) UCC
is dat inderdaad niet langer mogelijk. Het feit dat de koper het kunstvoorwerp zelf
inspecteerde, of dat precies verzuimde, kan de express warranty al evenmin teniet doen.2286
Het is echter belangrijk te begrijpen dat dezelfde bepaling er niet aan in de weg staat als
verkoper door middel van een specifieke, duidelijke exoneratieclausule te voorkomen enige
warranty in het leven te roepen. De bedoeling van § 2-316 UCC is immers de koper te
beschermen tegen onverwachte en verdoken exoneraties. Als het hem daarentegen op grond
van een exoneratie meteen moet duidelijk zijn dat de verkoper geen engagement opneemt en
zijn woorden niets meer zijn dan diens onverbindende mening, dan belet de disclaimer
eenvoudigweg dat de uitlatingen van de verkoper als express warranties zouden worden
opgevat.2287 Uiteindelijk zal de rechtbank die kwestie moeten trancheren. Meteen wordt
duidelijk dat § 2-316 (1) UCC in een handel waar het spanningsveld tussen feit en mening
sowieso al het voorwerp van controverse is, weinig extra bescherming lijkt te kunnen
bieden.2288
Wat rest van § 2-316 UCC tekent de krijtlijnen uit voor de geldigheidsvereisten inzake
bevrijdingsbedingen voor implied warranties. Dat is niet alleen door middel van een
uitdrukkelijke clausule mogelijk, maar kan zelfs voortvloeien uit welbepaalde
omstandigheden. Met betrekking tot de uitdrukkelijke disclaimers stelt § 2-316 (2) UCC:
“Subject to subsection (3), to exclude or modify the implied warranty of merchantability or any part of
it the language must mention merchantability and in case of a writing must be conspicuous, and to
exclude or modify any implied warranty of fitness the exclusion must be by a writing and conspicuous.
Language to exclude all implied warranties of fitness is sufficient if it states, for example, that "There
are no warranties which extend beyond the description on the face hereof."”

Om de koper andermaal te beschermen tegen onaangename verrassingen heeft de
wetgever ook met betrekking tot de impliciete kwaliteitsgaranties vooral getracht
verdoken exoneratieclausules hun effect te ontzeggen. Hoewel § 2-316 (2) UCC een
mondelinge disclaimer voor de warranty of merchantability niet uitsluit, dient elk
bevrijdingsbeding wel in duidelijke en door de wetgever vooropgestelde bewoordingen te
zijn geformuleerd, zodat zij niet aan de aandacht van een redelijke koper kunnen
ontsnappen.2289
2285
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F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 13; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 334;
X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud and forgery", l.c., 420; L. A. HOUSEMAN, "Current
Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art Market", l.c., 557-558.
P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 515; KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty
provisions and the theory of strict liability in tort as solutions to art counterfeiting in painting", l.c., 550.
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 426; L. A. KAUFMAN, "Regulation of the New York
Art Market", l.c., 957; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1010; F.
FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 13; X, "Uniform commercial code warranty
solutions to art fraud and forgery", l.c., 420.
KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty provisions and the theory of strict liability in tort as
solutions to art counterfeiting in painting", l.c., 549-450; P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 515; L. DUBOFF
en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 79.
Dat geldt des te meer, omdat de parol evidence rule van § 2-202 UCC de verkoper beschermt tegen (valse) aantijgingen
van de koper wanneer die zijn verhaal op vermeende mondelinge warranties zou baseren, hoewel het geschrift een
duidelijke disclaimer bevat. (Meer daarover, zie: J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 428430).
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 430-435; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I,
2005, o.c., 90-91; X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud and forgery", l.c., 426-427; P.
GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 515-516; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II,
1986, o.c., 17; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 78; L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con:
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In § 2-316 (3) licht de Uniform Commercial Code bijkomend enkele manieren toe die
verkoper in staat stellen zich te exonereren voor de implied warranties.
“Notwithstanding subsection (2), (a) unless the circumstances indicate otherwise, all implied warranties
are excluded by expressions like "as is", "with all faults" or other language which in common
understanding calls the buyer's attention to the exclusion of warranties and makes plain that there is no
implied warranty; and (b) when the buyer before entering into the contract has examined the goods or
the sample or model as fully as he desired or has refused to examine the goods there is no implied
warranty with regard to defects which an examination ought in the circumstances to have revealed to
him; and (c) an implied warranty can also be excluded or modified by course of dealing or course of
performance or usage of trade.”

Met betrekking tot de authenticiteitsproblematiek is vooral § 2-316 (3) (a) UCC van grote
betekenis. “As is-clausules” komen immers zeer vaak voor in de kunsthandel. In het bijzonder
in het veilingwezen spelen zij een prominente rol.2290 In dat bestek hernemen we de vraag
naar de geldigheid van de bevrijdingsbedingen, onder meer de “as is-clausule”.2291 Tot slot
merken we op dat de koper krachtens § 2-316 (3) (b) UCC het recht kan verliezen zich op de
impliciete kwaliteitsgaranties te beroepen wanneer hij het kunstwerk voor de aankoop geheel
onderzocht of precies naliet de mogelijkheid daartoe aan te grijpen en dat onderzoek de
inauthenticiteit redelijkerwijze aan het licht had moeten brengen.2292
371. Exoneratiemogelijkheden bij misrepresentation – Net zoals dat voor België en
Frankrijk geldt, lijkt het ook in de Anglo-Amerikaanse wereld een vaststaand principe te zijn
dat een partij onmogelijk zijn aansprakelijkheid kan uitsluiten voor zijn eigen bedrog.
Exoneraties voor fraudulent misrepresentations zijn dus uit den boze.2293 Buiten het geval van
fraude staat het contractanten in principe echter wel vrij, mits een zorgvuldig en duidelijk
geredigeerde exoneratieclausule, hun aansprakelijkheid voor misrepresentation te beperken of
zelfs geheel uit te sluiten.2294 Gelet op de bijzondere beschermingswetgeving in New York ten
behoeve van de consumenten in de kunsthandel waarvan we het effect verderop toelichten,
focust het onderzoek hier op de Engelse situatie waar meer onzekerheid bestaat over de
geldigheid van disclaimers.
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Inc. N.Y.L.J., July 16, 1982 (Sup. Ct. N.Y. County 1982); Friedle v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 89-17905 (Sup. Ct.
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Het common law geeft de Engelse rechter niet de bevoegdheid om clausules die hem
onredelijk voorkomen buiten toepassing te laten.2295 Dat betekent echter niet dat er geen
wettelijke beperkingen zijn, zodat de rechter die bevoegdheid wel aan statute law kan
ontlenen. Zo kwamen de Misrepresentation Act 1967, de Unfair Contract Terms Act 1977
(UCTA) en de Europees geïnspireerde regelgeving ter bescherming van de consument het
verstrekkende Engelse liberalisme op het vlak van exoneratiemogelijkheden inderdaad
grondig hertekenen.2296 De centrale bepaling is sectie 3 MA:
“If a contract contains a term which would exclude or restrict (a) any liability to which a party to a
contract may be subject by reason of any misrepresentation made by him before the contract was made;
or (b) any remedy available to another party to the contract by reason of such a misrepresentation, that
term shall be of no effect except in so far as it satisfies the requirement of reasonableness as stated in
section 11(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977; and it is for those claiming that the term satisfies
that requirement to show that it does.”

De exoneratiebeperking van sectie 3 MA kreeg een erg ruime invulling, aangezien de tekst
spreekt van“any liability/remedy”. De bepaling is van toepassing telkens een
exoneratieclausule het verhaal van de representee uitsluit of zelfs maar beperkt.2297
Bovendien is de bepaling zowel van toepassing op de gevallen waarin pecuniaire
aansprakelijkheid of het recht op rescission zou worden uitgesloten, als op de uitsluiting de
rechtsfiguur misrepresentation als verweer aan te voeren.2298 Niettemin kent de regeling van
sectie 3 toch enkele belangrijke beperkingen. In de eerste plaats is de bepaling slechts relevant
voor de aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het contract dat door misrepresentation tot
stand kwam. Zo laat sectie 3 zich niet gevoelen voor aansprakelijkheid op basis van
negligence (negligent misstatement). Bovendien viseert sectie 3 MA uitsluitend
precontractuele misrepresentations. Misrepresentations die als term in het contract werden
ingeschreven in de loop van de uitvoering van de overeenkomst vallen niet onder het
beschermingsregime.2299 Tot slot merken we op dat de bepaling in sectie 3 MA uitsluitend van
toepassing is op de exoneraties voor misrepresentation, en niet op deze voor breach of
contract bij misrepresentations die als term in het contract werden ingeschreven.2300
De exoneratieclausules die binnen het toepassingsgebied van sectie 3 MA vallen zullen
slechts enig effect hebben voor zover zij ook te verzoenen zijn met de redelijkheidstoets van
sectie 11(1) van de Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA).2301 Ook hier komt het de
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J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 500; G. TREITEL, The law of contract,
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representor die zich op een exoneratieclausule wenst te beroepen toe dit bewijs te leveren.2302
Op basis van sectie 3 van de Misrepresentation Act zal de rechter een exoneratieclausule
ofwel geheel als onredelijk aan de kant schuiven, ofwel geheel goedkeuren. Bij deelbare
clausules kan de rechter zijn interventie beperken tot het onredelijke gedeelte.2303
Door een gebrek aan enige rechtspraak over de geldigheid van exoneratieclausules in de
Engelse kunsthandel is het niet eenvoudig de houding van de rechter dienaangaande te
voorspellen. Wij zijn van mening dat zij jegens een beroepskoper geen noemenswaardig
probleem zullen stellen in het licht van de redelijkheid. Het lot dat hen ten aanzien van een
gelegenheidskoper beschoren is, lijkt veel meer onzeker. Andermaal laten de Unfair Terms in
Consumer Contracts Regulations 1999 (UTCCR)2304 zich hierbij gevoelen, hoewel deze
Regulations eigenlijk geen enkele bepaling bevatten die specifiek op de exoneratie voor
misrepresentation van toepassing is. Aangezien ze echter elk “onrechtmatig beding” viseren,
raken ze ook aan de exoneratieproblematiek. Vooralsnog is ons echter geen enkel geval in de
rechtspraak bekend waarin exoneraties voor misrepresentation op hun overeenstemming met
de UTCCR werden onderzocht.2305 De complexiteit van de toeschrijvingsproblematiek maakt
het naar onze mening echter wel mogelijk de aansprakelijkheid van de verkoper in alle
redelijkheid tot een bepaalde termijn of tot de realiteit van bepaalde kwaliteiten te beperken,
al blijft het hier bij gebrek aan enige rechtspraak koffiedik kijken…

§ II. BIJKOMENDE EXONERATIEBEPERKINGEN IN DE GEREGULEERDE
MARKT
372. Bijkomende exoneratiebeperkingen in de New Yorkse kunsthandel – Bovenop de
voormelde beperkingen die § 2-316 UCC sinds de zestiger jaren al aan de
exoneratiemogelijkheden stelde, kwam de New York Arts & Cultural Affairs Law de
tolerantiegraad nog aanzienlijk verlagen.
Net als § 2-316 UCC, onderwerpt § 13.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law de warranty-disclaimers
ook aan een redelijkheidstoets, waarvan het aansluitend in lid 4(b) de maatstaven
verduidelijkt.
“4. (a) An express warranty and disclaimers intended to negate or limit such warranty shall be
construed wherever reasonable as consistent with each other but subject to the provisions of section 2202 of the uniform commercial code on parol or extrinsic evidence, negation or limitation is inoperative
to the extent that such construction is unreasonable.
(b) Such negation or limitation shall be deemed unreasonable if: (i) the disclaimer is not conspicuous,
written and apart from the warranty, in words which clearly and specifically apprise the buyer that the
seller assumes no risk, liability or responsibility for the material facts stated concerning such work of
fine art. Words of general disclaimer are not sufficient to negate or limit an express warranty; or (ii)
2302

2303
2304
2305

We verwijzen naar de uiteenzetting over de redelijkheidstoets in het kader van het onderzoek naar de
exoneratiemogelijkheden voor breach of contract (supra, nr. 370).
J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 344-345.
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the work of fine art is proved to be a counterfeit and this was not clearly indicated in the description of
the work; or (iii) the information provided is proved to be, as of the date of sale or exchange, false,
mistaken or erroneous.”2306

Hoewel de principiële geldigheid van de exoneratiebedingen nog steeds het uitgangspunt is,
wordt het op grond van § 13.01, (4) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law meteen duidelijk dat de New
Yorkse opvattingen over de “redelijkheid” van exoneratiebedingen verschilt van wat de UCC
daaronder begrijpt.
Op grond van de § 2-316 UCC beschouwde men algemene exoneratieclausules al
onvoldoende om express warranties te ontkrachten. Aangezien § 13.01, (1) N.Y. Arts &
Cult. Aff. Law elke schriftelijke toeschrijving uitgaande van een kunsthandelaar ten
aanzien van een consument automatisch als een express warranty beschouwt, verliezen
dergelijke algemene exoneratieclausules voor het authenticiteitscontentieux nagenoeg elke
betekenis. Conform de aanwijzingen in § 13.01, (4) (b) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law wordt
elke disclaimer immers geacht onredelijk te zijn indien de clausule de koper er niet
uitdrukkelijk via een geschreven clausule en op een heldere manier op wijst dat de
verkoper geen enkel risico draagt wat betreft de juistheid van de toeschrijving (“the seller
assumes no risk, liability or responsibility for the material facts stated”).2307 Algemene
exoneratieclausules blijven natuurlijk ook onder het New Yorkse uitzonderingsregime uit
den boze. Wil de verkoper zodus voorkomen dat zijn disclaimer als onredelijk zou worden
afgewezen, doet hij er in elk geval goed aan de exoneratie niet de vorm te laten aannemen
van een algemene clausule in de algemene voorwaarden. Hij maakt meer kans wanneer hij
voor elk object uitdrukkelijk aangeeft welke aspecten hij als verkoper niet garandeert. Ook
de bijzondere New Yorkse exoneratiebeperkingen viseren in de eerste plaats
tegenstrijdigheden tussen de express warranty en de disclaimer. Zo legt § 13.01, (4) (a)
N.Y. Arts & Cult. Aff. Law als het ware een “warranty-conforme” interpretatie op.2308
De slagkracht van de exoneratiebeperking op grond van de § 13.01, (4) N.Y. Arts & Cult.
Aff. Law schuilt echter vooral in de twee laatste maatstaven voor de
redelijkheidsbeoordeling. Zo is het voortaan onmogelijk zich contractueel van elke
aansprakelijkheid te bevrijden, vermits exoneraties bij bewezen vervalsingen door de
wetgever per definitie als onredelijk werden aangemerkt. In geval hij het slachtoffer werd
van frauduleuze praktijken geniet de koper in elk geval bescherming. Eventuele
disclaimers verliezen elk effect, zelfs indien de verkoper ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst zelf perfect te goeder trouw was en van de fraude dus geen weet had.2309
Conform het derde lid van § 13.01, (4), (b) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law kan de verkoper
zich al evenmin bevrijden van zijn aansprakelijkheid wanneer de koper erin slaagt aan te
tonen dat deze ten tijde van de verkoop een duidelijke fout beging, vermits de
2306
2307

2308
2309

§ 13.01, (4) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law.
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toeschrijving toen al onjuist was (i.e. in het licht van de toenmalige kennis en de expertise
die men van de verkoper redelijkerwijze kon verwachten).2310
Deze beperkingen hebben tot gevolg dat het voor de professionele verkoper een stuk
moeilijker wordt zijn handel te drijven zonder enig risico te lopen. Toch houdt de wet
rekening met de complexiteit van de authenticiteitsbeoordeling. Niets belet hem immers zijn
onzekerheid door middel van de aangewezen toeschrijvingsformule uit te drukken, in plaats
van een onverkorte toeschrijving aan de meester op verdoken wijze haar verbindend effect te
gaan ontnemen via een disclaimer.2311 Immers, § 13.01, (2) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law wijst
duidelijk op de rol van de toeschrijvingsnomenclatuur op dat vlak.
“2. Except as provided in subdivision four of this section, such warranty shall not be negated or limited
provided that in construing the degree of warranty, due regard shall be given the terminology used and
the meaning accorded such terminology by the customs and usage of the trade at the time and in the
locality where the sale or exchange took place.”2312

Natuurlijk is het commercieel minder voordelig een schilderij als “toegeschreven aan Rubens”
te verkopen, in plaats van het een onvervalste Rubens te noemen en zich daarbij voor
vergissingen te exonereren. Ronkende namen helpen nu eenmaal verkopen. Toch lijkt dat
eerste eerlijker, al vraagt dat voor bepaalde verkopers misschien een mentaliteitsverandering.
Volledigheidshalve merken we andermaal op dat New York niet alleen staat in het aan banden
leggen van al te voortvarende exoneraties in de kunsthandel. Ook de warranty-regeling van de
staten Michigan, Iowa en Florida stellen gelijkaardige grenzen aan dergelijke disclaimers,
naar het voorbeeld van wat in New York gebeurde.2313
373. Bijkomende exoneratiebeperkingen in de Franse kunsthandel – Anders dan de
New York Arts & Cultural Affairs Law wijdt het Franse decreet van 3 maart 1981 geen
bepaling specifiek aan de exoneratiemogelijkheden. Toch is de regeling op grond van de
rechtspraak allerminst betekenisloos voor de toepassing van de dwalingsleer. Zo-even wezen
we er immers op dat de onmogelijkheid voor de errans om a priori afstand te doen van zijn
verhaal op grond van dwaling, de partijen niet belet het dwalingsrisico contractueel te regelen.
Welnu, het decreet van 1981 doet niets anders. Door de inhoud van de toeschrijvingsformules
decretaal te hebben vastgelegd bepaalde de Franse overheid duidelijk welke aspecten de
diverse toeschrijvingsformules garandeerden, en waarover zij daarentegen onzekerheid lieten
bestaan. De decretale nomenclatuur verbindt aan bepaalde toeschrijvingsformules een
risicoregeling, die de errans niet elk recht ontneemt de nietigheid van de koopovereenkomst
te vorderen, maar louter in het contract de precieze grenzen van de wederzijds opgenomen
engagementen definieert.2314
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In plaats van gebruik te maken van traditionele exoneratieclausules waarmee de verkoper een
aleatoir element in het contractuele veld zou binnenbrengen, gaan de Franse rechtspraak2315 en
toonaangevende doctrine2316 er onmiskenbaar vanuit dat hij dit (behoudens een uitdrukkelijke,
specifieke en omiskenbare reserve) maar zinvol kan doen als hij daarvoor gebruik maakt van
de decretale nomenclatuur. Precies daartoe definieerde het decreet de inhoud van de
toeschrijvingsformules. De centrale gedachte is dan ook dat de verkoper zich op basis van de
decretaal omschreven toeschrijvingsformules dient in te dekken, veeleer dan op grond van een
vage exoneratieclausule. Als zodanig onderwerpt het Franse decreet van 1981 de exoneraties
niet aan een uitdrukkelijke regeling, maar heeft het niettemin een vergelijkbaar effect.

Afdeling 3. Specifieke maatregelen ter bescherming van de consument
bij de verhandeling van seriewerk
374. Probleemstelling – Vanaf de jaren zestig weet de kunsthandel door de verkoop van
seriewerk nieuwe markten aan te boren. Grafiek en afgietsels in beperkte oplage zijn immers
op veel ruimere schaal bereikbaar voor het grote publiek, dan unieke schilderijen of
beeldhouwwerken dat zijn.2317 Voor dergelijke producten vond de kunsthandelaar in de
gegoede middenklasse een gedroomd cliënteel, dat per slot van rekening altijd was opgevoed
met het credo dat kunst stond voor status, voor investering en verfijning.2318 Voor de
kunstenaar vertegenwoordigt dat seriewerk op basis van diverse druktechnieken een
alternatieve manifestatie van artistieke expressie; voor de kopers, daarentegen, vormt
seriewerk in beperkte oplage de perfecte manier om zich alsnog te omringen met werk van
een grote kunstenaar.2319 Zo baande de kunst zich een weg naar de huiskamers van de massa
om niet langer het voorrecht te zijn van de high-society.
Helaas is die massa zich vaak niet bewust van de eigenheden van dit type kunst. Zij voelen
zich dan ook bekocht wanneer de ets, de litho, de aqua- of mezzotint, de gaufrage, de
zeefdruk, de gravure of de drypoint-diepdruk waarop zij zo trots waren naderhand niet
persoonlijk door de kunstenaar blijkt te zijn gerealiseerd. Helemaal droevig wordt het
wanneer die op het moment van druk zelfs al enige tijd overleden was….
Toch is de ontgoocheling niet altijd te wijten aan de onervarenheid of naïviteit van een slecht
geïnformeerde koper, maar kan men de rol van de handelaar in dat alles niet altijd geheel
2315

2316

2317

2318
2319

Cass. Fr. 1e civ., 7 november 1995, RTD civ. 1997, 113, noot J. MESTRE. De toeschrijvingsformules hebben immers een
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civ., 7 april 2007, Juris-Data nr. 2007-038324; Cass. Fr. 1e civ., 31 mei 2007, Juris-Data nr. 2007-039248.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 416; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de
l'art, 2007, o.c., 285-287.
L. DUBOFF en C. KING, The deskbook of art law, 1999, o.c., K-132; K. M. THOMPSON, "Regulation of Fine Art
Multiples - A Valiant but Ineffective Attempt to Quell the Market of Fraud", Ent. & Sports Law 1992-93, afl. 2, (8) 8; L.
DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 82; ANDERSON L., "Consumer Protection Legislation in the Sale of
Original Prints: A Proposal for Michigan", U. Det. J. Urb. L. 1979-80, (55) 55; S. HOBART, "A Giant Step Forward New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 261; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 343.
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J. H. MERRYMAN, A. ELSEN, en S. K. URICE, Law, Ethics and the Visual Arts, 2007, o.c., 1036-1037.
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onschuldig noemen. Eerder verduidelijkten we immers al dat de technische
reproduceerbaarheid van kunstwerken niet alleen verantwoordelijk is voor een veranderde
authenticiteitsbeleving, maar om twee redenen ook in de markt verstorend werken kan.2320 De
zogenaamde “multiples” lenen zich immers bij uitstek voor vervalsing of andere bedrieglijke
praktijken. Dat heeft, zoals bekend, alles te maken met de wijze waarop zij worden gecreëerd
en de oplage waarin zij bestaan.2321 Voeg daarbij de wetenschap dat de markt voor grafisch
seriewerk bij uitstek wordt bevolkt door de onervaren, occasionele koper2322, en meteen is
duidelijk dat de handel in seriewerk ook los van manifest frauduleus opzet gemakkelijker
aanleiding geeft tot authenticiteitsgeschillen, of ten minste een bron is van ontgoocheling.
375. De omvang van het probleem – Gebaseerd op de rechtspraak lijkt vooral de
Amerikaanse markt voor grafiek geperverteerd door frauduleuze praktijken.2323 De meest
spraakmakende fraudegevallen kunnen onmiddellijk een idee geven van de astronomische
dimensies die het probleem soms aanneemt, waarbij het duidelijk mag zijn dat niet zozeer het
aantal vervalsingszaken problematisch is, maar wel de omvang die zij kunnen aannemen. Zo
brachten de schandalen met Dalí-grafiek2324 via zaken als Federal Trade Commission v.
Magui Publishers, Inc.2325, United States v. Center Art Galleries-Hawaii, Inc.2326 en People v.
Thomas2327 samen een fraude van vele tientallen miljoenen dollars aan het licht.2328
In deze eerste zaak uit Californië had Magui, de drukkerij waarmee Dalí steevast werkte, vanaf het
moment dat de gezondheidstoestand van Dalí het niet meer toeliet de drukwerkzaamheden te overzien
op geregelde tijdstippen op voorgesigneerd papier series van bepaalde litho’s en etsen van Dalí, gedrukt
en via een heel netwerk van galerieën en dealers in de markt verspreid. Magui kon dat probleemloos,
omdat het beschikte over de drukplaten van de meester die het na het drukken van een eerdere serie
nooit vernietigd had. Uiteindelijk zou Magui de markt overspoelen met 32 reeksen van 1000 litho’s of
etsen!2329
United States v. Center Art Galleries-Hawai, Inc. betrof ook Dalí-vervalsingen, maar speelde zich af in
Hawaï., waar de Center Art Galleries hun cliënteel jarenlang fotomechanische reproducties van de
kwaliteit van een doorsnee kalenderdruk sleten, als waren het originele Dalí’s met een waarde tot
$20.000,-.2330
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De strafprocedure People v. Thomas was het gevolg van de verhandeling Dalí-reproducties door
Thomas, een werknemer van de New Yorkse Caravan Galleries.2331

Even daarvoor kwamen er uit Arizona al alarmerende geluiden met de zaak Federal Trade
Commission v. Federal Sterling Galleries.2332 De problemen betroffen de handel in grafiek
van Picasso2333, Miro en…Dalí. Federal Trade Commission v. Austin Galleries of Illinois,
Inc. onthulde hoe een keten van meer dan dertig galerieën in Chicago, Detroit en San
Fransisco op bedrieglijke wijze zogenaamd limited-edition seriewerk van populaire
kunstenaars als Chagall, Picasso en Miro verhandelden.2334 Ook bij United States v. Burke
ging het om een wijdvertakt netwerk.2335 In United States v. Amiel werd het New Yorkse
kunsthandelsgeslacht Amiel veroordeeld voor de verkoop van wat origineel seriewerk van alle
voornoemde kunstenaars had moeten zijn. De politie nam ongeveer 77.000 vervalsingen in
beslag en stapels blanco papier met de handtekening van Dalí erop…2336 Galerie Furstenberg
v. Coffaro draaide andermaal geheel om Dalí-prints. De eiser was deze keer een Franse
galerie die exclusieve rechten had voor de verdeling van bepaalde vroege drukken van Dalí en
het slachtoffer werd van de verkoop van vervalste, niet-geautoriseerde etsen van Dalí.2337
Deze cascade van geschillen deed specialisten besluiten dat minstens 90% van de markt van
het Dalí-seriewerk vals is.2338 De Dalì-perikelen zijn natuurlijk een extreem voorbeeld. Toch
is het naïef te denken dat de problemen zich alleen daar voordoen, wanneer men vaststelt dat
zelfs limited-edition sequenties van Disney-films voor veel geld verhandeld worden, maar de
oplage uiteindelijk veel groter blijkt te zijn.2339
Hoewel dergelijke spraakmakende zaken Europa op miraculeuze wijze bespaard lijken te
blijven2340, valt ook hier het ergste te vermoeden.2341 Het Duitse blad Weltkunst raamde de
jaarlijkse omzet van de wereldwijde handel in vervalst grafisch seriewerk in het begin van de
jaren negentig immers al op 320 miljoen euro…2342
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De handel in afgietsels en ander beeldhouwwerk in beperkte oplage blijft evenmin gespaard
van frauduleuze praktijken. Op basis van zijn grootschalige studie2343 besloot DUBOFF al in
1983: “there is a need for federal legislation designed specifically to deal with the various
unethical practices in bronze casting that frequently take place in the art market today.”2344
De eerste onheilsberichten dateerden al van ruim twintig jaar eerder toen de New Yorkse
advocaat en verzamelaar Alvin S. LANE een controversieel artikel publiceerde waarin hij de
mistoestanden op het vlak van de verkoop van beeldhouwwerk in beperkte oplage aan de kaak
stelde.2345 Net zoals bij frauduleuze grafiek hebben misbruiken bij de verhandeling van
afgietsels vaak een dubbel schadelijk effect. Enerzijds bedriegt men de koper die een
sculptuur verkrijgt die minder exclusief is dan hij verwacht, anderzijds devalueren ook de
bestaande sculpturen door de verspreiding van bijkomende exemplaren.2346 Nu al legendarisch
zijn de processen tegen de Franse kunsthandelaar Guy Hain die door hergebruik van oude
gietvormen of door niet-geautoriseerde surmoulages van bestaande sculpturen van grote
Franse beeldhouwers als Rodin (1840-1917), Maillol (1861-1944), Carpeaux (1827-1875) of
Rude (1784-1855) “nieuwe” beelden van 98 grootmeesters goot en voor grof geld verkocht,
niet alleen via obscure galerietjes maar ook via de absolute topveilinghuizen in Frankrijk en
de Angelsaksische wereld. Zelfs na op 28 juni 1997 reeds een eerste keer te zijn veroordeeld
en een gevangenisstraf van achttien maanden te hebben uitgezeten, volhardde Hain in de
boosheid tot hij in 2002 opnieuw tegen de lamp liep, op aanklacht van het Musée Rodin. De
Franse politie trof bij Hain meer dan 1100 valse bronswerken aan. Uiteindelijk zou hij naar
schatting 6000 vervalste afgietsels als originelen in de markt verspreid hebben, waarvan tot op
heden niet eens een derde kon worden getraceerd.2347 Tot op vandaag ervaart men
onmiskenbaar de gevolgen van Hains praktijken, wat in Frankrijk dan ook op regelmatige
basis tot juridische procedures leidt.2348
Toch hoeft de ontgoocheling niet altijd het gevolg te zijn van oplichterspraktijken, maar laat
een onervaren koper zich ook al eens door een gebrek aan kennis en inzicht vloeren. Zo
voelde een koper van een Rodin zich echt wel bekocht toen bleek dat om een replica ging, al
was die door de fonderie Rudier, de bronsgieterij van Rodin met de originele matrijzen
vervaardigd. Helaas deelde het Hof van Beroep in Luik niet die mening…2349
376. Overzicht – Zich bewust van de mistoestanden in de handel in seriewerk en in de
wetenschap dat deze in de eerste plaats de occasionele koper treft, hebben tal van
Amerikaanse staten het opportuun geacht voor dit segment van de markt een bijzonder
wettelijk kader te voorzien. Andermaal werkte het consumentisme van de staat New York
inspirerend, zodat niet alleen Californië – dat met New York in deze een voortrekkersrol
2343

2344
2345
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2349
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Zie ook: United States v. Tobin, 439 U.S. 1051 (1978) – Deze opmerkelijke zaak betreft de diefstal van een versie van
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speelde2350 – maar inmidels ook tal van andere staten2351 zogenaamde print disclosure statutes
kennen.2352 De New Yorkse bezorgdheid gaat echter niet alleen uit naar de handel in grafisch
seriewerk. Door de uitbreiding van het beschermingsregime geschiedt de verhandeling van
beeldhouwwerk in beperkte oplage sinds het begin van de jaren negentig onder een
gelijkaardige procedure. Beide regelingen werden geïntegreerd in artikel 14 en 15 van de New
York Arts & Cultural Affairs Law.
Wat volgt wil de precieze draagwijdte uitdiepen van de regelgeving op het vlak van de
verhandeling van beide vormen van seriewerk. In een eerste luik komen de Amerikaanse
initiatieven aan bod, al blijft de analyse in hoofdzaak beperkt tot de New Yorkse wetgeving
op het vlak van beide vormen van seriewerk (§ I).
Een tweede luik wijden we aan de situatie in Frankrijk dat als gereguleerde markt op grond
van het decreet van 3 maart 1981 de verhandeling van seriewerk evenzeer aan bijkomende
regelgeving onderwerpt. De benadering zal in vergelijking met haar New Yorkse tegenhanger
minder ambitieus, veel beknopter, maar wellicht ook meer realistisch blijken (§ II).

§ I. VERHANDELING VAN SERIEWERK ONDER DE NEW YORK ARTS &
CULTURAL AFFAIRS LAW
377. New Yorks maximalistische aanpak – Als ’s werelds belangrijkste centrum voor de
verhandeling van kunstvoorwerpen voelde New York zich als eerste2353, reeds van in de jaren
zestig geroepen ter vrijwaring van zijn leidinggevende positie de kopers van seriewerk in
beperkte oplage bijkomende bescherming te bieden. Deze moest in aanvulling op de
warranty-regeling de betrouwbaarheid en meteen ook de bloei van de handel bestendigen.
Toch zou het nog tot 1981 duren alvorens de print disclosure statute zich ook effectief een
weg door het parlement wist te banen.2354 Meer dan een decennium lang verzette de Art
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Dealers Association of America zich met hand en tand tegen de paternalistische bemoeizucht
van de overheid. Uiteindelijk wist de Attorney-general zijn slag thuis te halen, de wet door te
duwen en New York de meest uitgebreide wetgeving ter wereld te geven.2355
New Yorks felbevochten Visual Muliples Disclosure Bill was inderdaad ambitieus. De wet
moest de augiasstal van de handel in grafisch seriewerk reinigen, niet alleen door
terminologische verduidelijkingen aan te brengen, maar vooral door het laissez faire aan
banden te leggen. Hiertoe dwong ze de transacties in een strak keurslijf, trachtte misleidende
verkoopstactieken te bannen en tot slot ook de consument tot zelfontwikkeling te bewegen,
als antwoord op de verregaande informatieplicht waarmee ze de handelaars belastte.2356
378. Uitgebreide informatieverplichtingen in de strijd tegen fraude – Naar het
voorbeeld van de Securities Act uit 1933 die de publieke handel in obligaties tot algehele
transparantie dwong2357, worden de Amerikaanse print disclosure statutes gekenmerkt door
dezelfde overtuiging dat het verstrekken van complete informatie aan de koper de beste
garantie is tegen fraude of ontgoocheling. Bijgevolg gelast de Visual Muliples Disclosure Bill
de kunsthandelaar alle grafiek en fotowerk dat hij voor meer dan $ 100,- verkoopt2358,
vergezeld te laten gaan van een geschrift waarin hij de specificaties van het verhandelde werk
aangeeft.2359 Bovendien dient hij de koper uitdrukkelijk te wijzen op het belang van de
wetgeving via een schriftelijke waarschuwing in elke catalogus of prospectus, flyer of enig
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transaction is then provided which makes reference to the catalogue and lot number in which such information is supplied.
Information supplied pursuant to this subdivision shall be clearly, specifically and distinctly addressed to each item as
required by this article for any time period unless the required data is not applicable. This section is applicable to
transactions by and between merchants, non-merchants, and others considered art merchants for the purposes of this
article.”
Duiding daarbij, zie: S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c.,
262; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 344; K. M. THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples", l.c., 9; S. L.
TROXELL, "New York's Sale of Sculpure Disclosure Law: Art Merchant Beware", DePaul-LCA J. Art & Ent. L. 1991-92,
(14) 16.
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ander publicitair materiaal.2360 Bovendien moet deze mededeling ook in de verkoopsruimte
duidelijk geafficheerd worden.2361
379. Omvang informatieplicht variërend in functie van ouderdom multiple - Vermits
het bieden van volledige informatie moeilijker wordt naarmate het werk ouder is, heeft New
York ervoor gekozen de informatieverplichting te laten variëren in functie van de ouderdom
van de prent.2362 Zo onderscheidt men vier categorieën. De eerste betreft alle grafiek die na de
inwerkingtreding van de wet op 1 januari 1982 zou worden gedrukt, een tweede omvat alle
multiples van de periode 1950-1982, een derde van de periode 1900-1949 en de restcategorie
groepeert alle materiaal van vóór 1900.2363 De wet legt de lat erg hoog, aangezien de verkoper
bij die oudste en minst gedocumenteerde categorie in elk geval nog verondersteld wordt de
kunstenaar aan te geven, het medium en het drukproces alsook de vermoedelijke datum
waarop de prent werd gedrukt.2364 Voor grafiek uit de periode 1900-1949 komt daarbij nog de
informatie over de handtekening en de wijze waarop die op de druk is beland.2365 De verkoop
van werken uit de periode 1950-1982 vereist bijkomend nog informatie over het drukprocédé,
zoals de vermelding dat de plaat postuum werd gemaakt en of de prent de fotomechanische of
fotografische reproductie is van een beeld dat de kunstenaar eerder op een ander medium
schiep. Daarenboven dient de verkoper er expliciet de aandacht op te vestigen wanneer de
prent een postume druk is. Tot slot vermeldt hij ook precies de oplage van de druk, waarbij hij
impliciet garandeert dat er naast de aangegeven oplage geen genummerde exemplaren meer
bestaan.2366 Bij grafiek dat na de inwerkingtreding van de wet wordt gecreëerd, gaat men nog
een stap verder door onder meer nog bijkomende informatie te verlangen over het precieze
aantal proefdrukken en épreuves d’artiste.2367
2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

§ 15.01, (2) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law – Meer daarover, zie: S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation
on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 264 en 267-268; S. L. TROXELL, "New York's Sale of Sculpure Disclosure Law",
l.c., 16; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 477; K. M. THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples",
l.c., 10.
§ 15.01, (3) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law – Meer daarover, zie: S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation
on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 264 en 267-268; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 477; K. M.
THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples", l.c., 10; S. L. TROXELL, "New York's Sale of Sculpure Disclosure
Law", l.c., 16.
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 143; S. HOBART, "A Giant Step Forward New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 262-263; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 346; K. M.
THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples", l.c., 10.
W. LOWENGRUB, "Unique or ubiquitous", l.c., 616; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II,
1986, o.c., 143; S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 263; P.
B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 346; K. M. THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples", l.c., 10; A. R. VARTIAN,
Legal guide to Buying and Selling Art Collectibles, 1997, o.c., 25-26.
§ 15.09 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Information required; pre-nineteen hundred. The information which shall be supplied
as to each multiple produced prior to nineteen hundred shall consist of the information required by section 15.03 of this
article except for subdivision two, paragraphs (b), (c) and (d) of subdivision three and subdivisions four and six of such
section 15.03.”
§ 15.07 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Information required; nineteen hundred to nineteen hundred forty-nine. The
information which shall be supplied as to each multiple produced during the period from nineteen hundred through
nineteen hundred forty-nine shall consist of the information required by section 15.03 of this article except for paragraphs
(b), (c) and (d) of subdivision three and subdivisions four and six of such section.”
§ 15.05 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Information required; nineteen hundred fifty to January first, nineteen hundred
eighty-two. The information which shall be supplied as to each multiple produced during the period from nineteen hundred
fifty to January first, nineteen hundred eighty-two, shall consist of the information required by section 15.03 of this article
except for paragraph (d) of subdivision three, paragraph (b) of subdivision four and paragraphs (c) and (d) of subdivision
six of such section.”
§ 15.03 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Information required. The following information shall be supplied, as indicated, as to
each multiple produced on or after January first, nineteen hundred eighty-two:
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380. Rechtsmiddelen bij onvolledige informatie - De Visual Multiples Disclosure Bill
verschaft de koper niet alleen een hele resem gegevens over de prent, maar beschermt hem
ook civielrechtelijk door te verzekeren dat de voormelde informatie de “basis of the bargain”
uitmaakt en zodoende ontstaan geeft aan een express warranty.2368 De koper kan zich
bijgevolg probleemloos beroepen op de kwaliteitsgaranties van de UCC.2369 De wet schroeft
de exoneratiemogelijkheden bovendien nog sterker terug dan het in § 13.01, (4) N.Y. Arts &

2368

2369

1. Artist. State the name of the artist.
2. Signature. If the artist's name appears on the multiple, state whether the multiple was signed by the artist. If not signed
by the artist then state the source of the artist's name on the multiple, such as whether the artist placed his signature on the
master, whether his name was stamped or estate stamped on the multiple, or was from some other source or in some other
manner placed on the multiple.
3. Medium or process. (a) Describe the medium or process, and where pertinent to photographic processes the material,
used in producing the multiple, such as whether the multiple was produced through etching, engraving, lithographic,
serigraphic or a particular method and/or material used in the photographic developing processes. If an established term,
in accordance with the usage of the trade, cannot be employed accurately to describe the medium or process, a brief, clear
description shall be made. (b) If the purported artist was deceased at the time the master was made which produced the
multiple, this shall be stated. (c) If the multiple or the image on or in the master constitutes a mechanical,
photomechanical, hand-made or photographic type of reproduction, or is a reproduction, of an image produced in a
different medium, for a purpose other than the creation of the multiple being described, this information and the respective
mediums shall be stated. (d) If paragraph (c) of this subdivision is applicable, and the multiple is not signed, state whether
the artist authorized or approved in writing the multiple or the edition of which the multiple being described is one.
4. Use of master. (a) If the multiple is a "posthumous" multiple, that is, if the master was created during the life of the
artist but the multiple was produced after the artist's death, this shall be stated. (b) If the multiple was made from a master
which produced a prior limited edition, or from a master which constitutes or was made from a reproduction of a prior
multiple or of a master which produced prior multiples, this shall be stated.
5. Time produced. As to multiples produced after nineteen hundred forty-nine, state the year or approximate year the
multiple was produced. As to multiples produced prior to nineteen hundred fifty, state the year, approximate year or
period when the master was made which the multiple and/or when the particular multiple being described was produced.
The requirements of this subdivision shall be satisfied when the year stated is approximately accurate.
6. Size of the edition. (a) If the multiple being described is offered as one of a limited edition, this shall be so stated, as well
as the number of multiples in the edition, and whether and how the multiple is numbered. (b) Unless otherwise disclosed,
the number of multiples stated pursuant to paragraph (a) of this subdivision shall constitute an express warranty, as
defined in section 13.01 of this title, that no additional numbered multiples of the same image, exclusive of proofs, have
been produced. (c) The number of multiples stated pursuant to paragraph (a) of this subdivision shall also constitute an
express warranty, as defined in section 13.01 of this title, that no additional multiples of the same image, whether
designated "proofs" other than trial proofs, numbered or otherwise, have been produced in an amount which exceeds the
number in the limited edition by twenty or twenty percent, whichever is greater. (d) If the number of multiples exceeds the
number in the stated limited edition as provided in paragraph (c) of this subdivision, then state the number of proofs other
than trial proofs, or other numbered or unnumbered multiples, in the same or other prior editions, produced from the same
master as described in paragraph (b) of subdivision four of this section, and whether and how they are signed and
numbered.”
§ 15.11 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Express warranties. Information provided pursuant to the provisions of this article
shall create an express warranty pursuant to section 13.05 of this title. When such information is not supplied because not
applicable, this shall constitute an express warranty that such required information is not applicable.”
§ 13.05 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Express warranties for multiples. 1. When an art merchant furnishes the name of the
artist of a multiple, or otherwise furnishes information required by this title for any time period as to transactions
including offers, sales or consignments, the provisions of section 13.01 of this article shall apply except that said section
shall be deemed to include sales to art merchants. The existence of a reasonable basis in fact for information warranted
shall not be a defense in an action to enforce such warranty, except in the case of photographs produced prior to nineteen
hundred fifty, and multiples produced prior to nineteen hundred.”
Zie daarover: S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 263; P. B.
SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 347-348; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 84.
Zie immers in dat verband: § 15.13 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Construction. 1. The rights, liabilities and remedies
created by this article shall be construed to be in addition to and not in substitution, exclusion or displacement of other
rights, liabilities and remedies provided by law, except where such construction would, as a matter of law, be
unreasonable.” - S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 269270.
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Cult. Aff. Law in het algemeen voor alle kunstvoorwerpen al deed.2370 Blijkt de geboden
informatie onjuist, dan is de koper mits restitutie van de prent krachtens § 15.15 N.Y. Arts &
Cult. Aff. Law gerechtigd tot de terugbetaling van de koopprijs met intrest vanaf de dag van
betaling. Was de verkoper te kwader trouw, dan ontvangt de koper het drievoud van de
koopprijs en de terugbetaling van alle kosten.2371 Ook het openbaar ministerie kan krachtens §
15.17 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law op eigen initiatief tegen frauduleuze praktijken optreden.2372
381. Van grafiek naar beeldhouwwerk: de New York Sale of Sculpture Disclosure Act –
Gedurende de jaren tachtig bleef de informatieplicht voor de kunsthandelaar bij de verkoop
van seriewerk beperkt tot de verhandeling van de diverse vormen van grafiek, foto- en
filmmateriaal, zonder ook op sculpturen in serie van toepassing te zijn.2373 Aangezien
dergelijk beeldhouwwerk zich in se tot dezelfde misbruiken leent, hoeft het niet te verbazen
dat er, gelijktijdig met de eerste plannen voor een print disclosure statute ook al stemmen
opgingen om de handel in beeldhouwwerk te saneren.2374
2370

2371

2372

2373

2374

§ 13.05 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “2. The provisions of subdivision four of section 13.01 of this article shall apply when
an art merchant disclaims knowledge as to a multiple about which information is required by this title, provided that in
addition, such disclaimer shall be ineffective unless clearly, specifically and categorically stated as to each item of
information and contained in the physical context of other language setting forth the required information as to a specific
multiple.” - S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 268-269.
§ 15.15 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Remedies and enforcement. – 1. An art merchant, including a merchant consignee,
who offers or sells a multiple in, into or from this state without providing the information required by this article for the
appropriate time period, or who provides required information which is mistaken, erroneous or untrue, except for
harmless errors such as typographical errors, shall be liable to the purchaser to whom the multiple was sold. The
merchant's liability shall consist of the consideration paid by the purchaser with interest from the time of payment at the
rate prescribed by section five thousand four of the civil practice law and rules or any successor provisions thereto, upon
the return of the multiple in substantially the same condition in which received by the purchaser. This remedy shall not bar
or be deemed inconsistent with a claim for damages or with the exercise of additional remedies otherwise available to the
purchaser.
2. In any proceeding in which an art merchant relies upon a disclaimer of knowledge as to any relevant information
required by this article for the appropriate time period, such disclaimer shall be effective only if it complies with the
provisions of section 13.05 of this title, unless the claimant is able to establish that the merchant failed to make reasonable
inquiries, according to the custom and usage of the trade, to ascertain the relevant information or that such relevant
information would have been ascertained as a result of such reasonable inquiries.
3. (a) The purchaser of such a multiple may recover from the art merchant an amount equal to three times the amount
recoverable under subdivision one of this section if an art merchant offers, consigns or sells a multiple and: (i) willfully
fails to provide the information required by this article for the appropriate time period; (ii) knowingly provides false
information; or (iii) the purchaser can establish that the merchant willfully and falsely disclaimed knowledge as to any
required information. (b) Pursuant to subparagraphs (i) and (iii) of paragraph (a) of this subdivision, a merchant may
introduce evidence of the relevant usage and custom of the trade in any proceeding in which such treble damages are
sought. This subdivision shall not be deemed to negate the applicability of article thirteen of this chapter as to authenticity
and article thirteen is applicable, as to authenticity, to the multiples covered by the provisions of this article.
4. In any action to enforce any provision of this article, the court may allow the prevailing purchaser the costs of the
action together with reasonable attorneys' and expert witnesses' fees. In the event, however, the court determines that an
action to enforce was brought in bad faith it may allow such expenses to the art merchant as it deems appropriate.
5. An action to enforce any liability under this article shall be brought within the period prescribed for such actions by
article two of the uniform commercial code.” – Zie daarover: S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation
on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 264; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 348-349; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S.
D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 143; K. M. THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples", l.c., 10.
S. HOBART, "A Giant Step Forward - New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 264; K. M.
THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples", l.c., 10.
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 170; S. HOBART, "A Giant Step Forward New York Legislation on Sales of Fine Art Multiples", l.c., 266; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 344; L. DUBOFF,
"Bronze Sculptures: Casting Around for Protection", l.c., 278.
Voor de eerste voorstellen, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 159-179; L.
DUBOFF, "Bronze Sculptures: Casting Around for Protection", l.c., 281-288.
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Op 15 mei 1990 keurde de New Yorkse wetgever de New York Sale of Sculpture Disclosure
Act goed, en breide zo aan de New York Arts & Cultural Affairs Law een bijkomend luik, dat
de wanpraktijken viseerde op het vlak van de verhandeling van beeldhouwwerk. De wet trad
in werking op 1 januari 1991.2375 Andermaal was Californië New York voorafgegaan,
aangezien de uitbreiding daar al in 1983 gebeurde.2376
Geheel naar het voorbeeld van wat geldt voor de verhandeling van grafiek dient alle
beeldhouwwerk van na 1990 en dat voor meer dan $ 1500,- wordt verkocht2377 vergezeld te
gaan van een geschreven document dat de eigenheden van de sculptuur samenbrengt. Het gaat
dan om vermeldingen als de naam van de kunstenaar, de titel van het beeld, de gieterij, het
productieproces, de precieze afmetingen, het jaar van productie en de oplage. Bovendien geeft
de verkoper aan of het een postuum afgietsel betreft en of de kunstenaar of zijn erven de
toestemming ervoor gaven.2378 De verkoop van beeldhouwwerk in beperkte oplage vereist
bijkomende vermeldingen2379, net zoals de verhandeling van surmoulages extra informatie

2375

2376

2377

2378

2379

Voor de bijhorende kritieken van LANE en ELSEN, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law 1993 Supplement, 1993, o.c., 317-318.
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement, 1993, o.c., 319; K. M. THOMPSON,
"Regulation of Fine Art Multiples", l.c., 9; S. L. TROXELL, "New York's Sale of Sculpure Disclosure Law", l.c., 14-15;
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 484.
L. DUBOFF, "Bronze Sculptures: Casting Around for Protection", l.c., 279; J. H. MERRYMAN, A. ELSEN, en S. K.
URICE, Law, Ethics and the Visual Arts, 2007, o.c., 1053.
§11.01, (18) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “"Sculpture" means a three-dimensional fine art object produced, fabricated or
carved in multiple from a mold, model, cast, form or other prototype, other than from glass, sold, offered for sale or
consigned in, into or from this state for an amount in excess of fifteen hundred dollars.”
Het is opvallend dat glaswerk buiten het toepassingsgebied gebleven is. De verklaring daarvoor ligt in het succesvol
lobbywerk van de New Yorkse glasgigant Steuben Glass dat wellicht ‘s werelds zuiverste sierglas en sierkristal produceert
(S. L. TROXELL, "New York's Sale of Sculpure Disclosure Law", l.c., 16).
§ 15.10, (1) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Information required for sculptures. – 1. The following information shall be
supplied as indicated in a written instrument as to each multiple produced, fabricated or carved, on or after January first,
nineteen hundred ninety-one: (a) Artist. State the name of the artist. (b) Title. State the title of the sculpture. (c) Foundry.
State the name, if known, of the foundry which or person who produced, fabricated or carved the sculpture. (d) Medium.
Describe the medium or process used in producing the multiple. If an established term, in accordance with the usage of the
trade, cannot be employed accurately to describe the medium or process, a brief, clear description shall be made. (e)
Dimensions. State the dimensions of the sculpture. (f) Time produced. State the year the sculpture was cast, fabricated or
carved. (g) Number cast. State the number of sculpture casts, according to the best information available, produced or
fabricated or carved as of the date of the sale. (h) If the purported artist was deceased at the time the sculpture was
produced, this shall be stated. (i) Use of master. State whether the sculpture is authorized by the artist or, if produced after
the artist's death, whether it was authorized in writing by the artist or by the estate, heirs or other legal representatives of
the artist. In the event of a sale after the initial sale, the art merchant may disclose in writing evidence of such reasonable
inquiries as have been made pursuant to subdivision two of section 15.15 of this article and any information imparted as
may be relevant in fulfilling the intent of this paragraph.” – Meer daarover, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I,
2005, o.c., 484-485; S. L. TROXELL, "New York's Sale of Sculpure Disclosure Law", l.c., 15-16.
§ 15.10, (2) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “2. For limited edition sculpture produced on or after January first, nineteen
hundred ninety-one, in addition to the information required to be provided pursuant to subdivision one of this section, the
following items of information shall also be provided to the purchaser in a written instrument: (a) whether and how the
sculpture and the edition is numbered; (b) the size of the edition or proposed edition and the size of any prior edition or
editions of the same sculpture, regardless of the color or material used; (c) whether additional sculpture casts have been
produced in excess of the stated size of the edition or proposed edition and, if so, the total number of such excess casts
produced or proposed to be produced and whether and how they are or will be numbered according to the stated intention
of the artist or a statement that the artist has not disclosed his intention about the number of additional casts or their
numbering. Additional sculpture casts shall include all casts from the same master regardless of their color, material or
size; and (d) whether the artist has stated in writing a limitation on the number of additional sculpture casts to be
produced in excess of the stated size of the edition or proposed edition and, if so, the total number of such excess casts
produced or proposed to be produced and whether and how they are or will be numbered according to the stated intention
of the artist or the estate, heirs or other legal representatives of the artist or a statement that the artist has not disclosed
his intention about the number of additional casts or their numbering. Additional sculpture casts shall include all casts
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vereist.2380 De wet voorziet dat ook al deze informatie ontstaan geeft aan een express
warranty, zodat de koper de bescherming van de UCC geniet.2381
382. Evaluatie – Hoewel het opzet van de wetgeving op het vlak van de verhandeling van
kunstvoorwerpen in beperkte oplage op zich natuurlijk lovenswaardig is, hebben wij toch
enige bedenkingen bij de wijze waarop New York dit meent te moeten organiseren.
383. Burgerrechtelijke remedies remmen fraude niet afdoende af – Ten eerste kan
men er niet om heen dat het sanctiesysteem, dat uitsluitend civiele vormen aanneemt als
rescission en schadevergoeding niet volstaat. Dat ervaart men niet zozeer aan de zijde van
de koper die immers bij frauduleus opzet driemaal de koopprijs recupereert, vermeerderd
met de kosten, maar des te meer aan de kant van de verkoper. Voor wie op regelmatige
basis vervalsingen verhandelt, is dergelijke veroordeling erg beperkt, gelet op de winsten
die hij maakt.2382 Wel goed is het feit dat de New Yorkse wetgeving ook het openbaar
ministerie een vorderingsrecht verschaft. Het gros van de Amerikaanse Print Disclosure
Statutes kent uitsluitend de geschade partij een privaat vorderingsrecht toe, dat zij niet
snel geneigd zijn uit te oefenen.2383 Men stelt dan ook vast dat private slachtoffers van
illegaal grafiek dergelijke Print Disclosure Statutes slechts tweemaal als verhaalsmiddel
inriepen.2384
Daarenboven koos New York niet bepaald voor een kleinschalige aanpak. Het
maximalisme wordt in de markt echter grotendeels als overdreven, te complex en
hinderlijk ervaren, zodat zij de wetgeving systematisch gedeeltelijk veronachtzaamt.2385
De grootste, terechte kritiek van de bonafide handelaar is de bedenking dat alle
maatregelen vooral voor hem een extra last betekenen, zonder dat zij het frauderen zelf
tegengaan. Voor wie frauduleuze intenties heeft en met de oplages van het seriewerk
knoeit, is het maar een kleine stap om ook met de bijkomende documentatie een loopje te
nemen.2386

2380

2381
2382
2383

2384

2385

2386

from the same master regardless of their color, material or size.” Zie daarover: S. L. TROXELL, "New York's Sale of
Sculpure Disclosure Law", l.c., 16; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 485.
§ 15.10, (3) N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “3. For copies of sculpture not made from the master and produced after January
first, nineteen hundred ninety-one, in addition to the information required to be provided pursuant to subdivisions one and
two of this section, the following items of information shall also be provided to the purchaser in a written instrument: (a)
the means by which the copy was made; (b) whether the copy was authorized by the artist or the estate, heirs or other legal
representatives of the artist; and (c) whether the copy is of the same material and size as the master.” Zie daarover: S. L.
TROXELL, "New York's Sale of Sculpure Disclosure Law", l.c., 16; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c.,
485-486.
§ 15.11 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 479.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 478-479; K. M. THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples",
l.c., 12.
Charlene Grogan-Beall v. Ferdinand Roten Galleries, Inc., 133 Cal. App. 3d 969 (1982); Vazquez v. Center Art GalleryHawaii, Inc., 485 Supp. 1015 (D. Haw., 1988). Meer over deze eerste zaak, zie: J. H. MERRYMAN, A. ELSEN, en S. K.
URICE, Law, Ethics and the Visual Arts, 2007, o.c., 1050-1052.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 478-479; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art
Law, II, 1986, o.c., 143-144; K. M. THOMPSON, "Regulation of Fine Art Multiples", l.c., 12.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 479.
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384. Pleidooi voor een penalisering en pragmatisme bij omvang informatieplichten –
Toch lijkt de New Yorkse Muliples Disclosure Bill ons om twee redenen niet zonder
verdienste. In de eerste plaats gaat van de wet een ontradingseffect uit, al is het moeilijk
aan te geven hoe groot dat wel mag worden ingeschat.2387 Zolang de Multiples Disclosure
Bill niet met een ernstig strafrechtelijk luik worden uitgerust, ligt de meerwaarde van de
wet onzes inziens niet zozeer op het vlak van de fraudebestrijding, als wel op preventief
vlak, aangezien ze de verkoper ertoe aanzet het publiek te informeren over de eigenheden
van kunst in beperkte oplage. Deze verplichting mag dan wel niet volstaan om
daadwerkelijke fraude te bannen, zij responsabiliseert en bant op zijn minst een aantal
praktijken uit de grijze zone. Door de te bieden informatie op rationele wijze te beperken
tot het noodzakelijke zou zij uiteindelijk ook voor de bonafide kunsthandelaar een
meerwaarde kunnen bieden, waardoor het New Yorkse verlammende maximalisme in een
performant pragmatisme zou kunnen uitmonden…2388

§ II. VERHANDELING
VAN
SERIEWERK
ONDER
BESCHERMINGSREGIME VAN HET DECREET VAN 3 MAART 1981

HET

385. Frankrijks minimalistische aanpak – In vergelijking met New Yorks erg
breedvoerige benadering van het probleem van het seriewerk kan men de Franse aanpak niet
anders dan minimalistisch noemen, al heeft ook deze jurisdictie de verdienste de gevaren van
de handel in grafiek, foto- en filmmateriaal, afgietsels of tapijten in beperkte oplage tenminste
te onderkennen.
386. Informatieplicht – Net zoals op de handelaar in New York rust ook op de Franse
verkoper een actieve informatieplicht.2389 Toch blijft die in Frankrijk erg beperkt, aangezien
hij conform artikel 8 van het decreet van 3 maart 1981 de koper uitsluitend dient te signaleren
dat de verkochte prent slechts een fotomechanische of fotografische reproductie is, of het
verhandelde beeldhouwwerk niet meer is dan een surmoulage.2390 Dat neemt natuurlijk niet
weg dat de koper op grond van artikel 1 van het decreet van 3 maart 1981 steeds aanspraak
kan maken op een geschreven document waarop de verkoper de eigenheden van het verkochte
werk moet samenbrengen. We denken dan aan het serienummer, de totale oplage, de
productietechniek, de drager en natuurlijk de kunstenaar.2391
Precies zoals in New York moet de vermelding “reproduction” zelfs op duidelijk leesbare en
onuitwisbare wijze worden aangebracht op de afgietsels en reproducties van originele creaties
2387
2388
2389
2390

2391

F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 143-144.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 479.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 115.
Decreet van 3 maart 1981, art. 8: “Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art ou d'un
objet de collection doit être désigné comme tel.”
Zie daarover: M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 115; G. LAMARQUE,
Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 75; O. DE NARP, Etre Collectionneur, 2000, o.c., 111.
G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 82.
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die sindsdien werden of nog worden vervaardigd.2392 Artikel 9 van het decreet van 3 maart
1981 bepaalt immers:
“Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale au sens de
l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entrée en
vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction".”2393

387. Wettelijke beperking van de oplage – Artikel 9 van het decreet van 3 maart laat zich
echter niet zo eenvoudig toepassen, omdat het de notie “oeuvre d’art originale” niet
definieert, maar daarvoor verwijst naar artikel 71 van de derde bijlage bij de Code générale
des impôts. Die bepaling is echter sinds 29 december 1994 afgeschaft.2394 Inmiddels bevat
artikel 98-A van diezelfde derde bijlage – waar artikel 9 van het decreet evenwel niet naar
verwijst – de lijst van creaties die de Franse fiscus als kunstwerk beschouwt. Dat zijn niet
alleen de unieke stukken2395 maar ook, binnen zekere grenzen het seriewerk in beperkte
oplage. De wet legt immers een maximum aantal op voor het bronswerk, de tapijten en het
koperemail.2396 Zo moeten de afgietsels van dezelfde matrijs beperkt blijven tot acht
exemplaren. Van een zelfde karton mogen ook slechts acht tapijten worden geweven.
Koperemail moet ook tot acht exemplaren beperkt blijven en fotoafdrukken tot dertig
genummerde en gesigneerde exemplaren. Het is onbegrijpelijk waarom het aantal afdrukken
bij grafiek niet tot een vast aantal werd beperkt, maar men hiervoor meent te moeten
verwijzen naar de gebruiken in de sector.2397 Aangezien het decreet van 1981 voor zijn
regeling terugvalt op de fiscaalrechtelijke bepaling, behoeven de exemplaren die bijkomend
aan de voormelde aantallen gerealiseerd worden duidelijk de vermelding “reproduction”, daar
zij fiscaal gezien geen originele kunstwerken zijn.2398

2392

2393

2394
2395

2396

2397

2398

CA Besançon, ch. app. corr., 28 juni 2001, geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 419422; CA Parijs, 4e ch., sect. B, 5 maart 2004, Juris-Data nr. 2004-239102; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 27 juli 2007, JurisData nr. 2007-330685.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 421-422 en 424; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J.
CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 130; M. CORNU en N. MALLETPOUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 115.
Loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994), JORF 30 december 1994, 18779.
Art. 98-A, Annex III bij de Code générale des impôts: “II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après:
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à
l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou
similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou
usages analogues;” Meer daarover, zie: N. WALRAVENS, L'oeuvre d'art en droit d'auteur, o.c., 227; M. CORNU en N.
MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 115.
N. WALRAVENS, L'oeuvre d'art en droit d'auteur, o.c., 228; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art
et musées, 2004, o.c., 115-116; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 420. Dat was ook al zo onder
de oude regeling van artikel 71 (zie daarover: G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 81).
Art. 98-A, Annex III bij de Code générale des impôts: “II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après:
1° […]; 2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs,
d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière
employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique; 3° A l'exclusion des articles de bijouterie,
d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les
productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par
l'artiste ou ses ayants droit; 4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par
les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux; 5° Exemplaires uniques de céramique,
entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui; 6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de
huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de
bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie; 7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et
numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.”
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 115.
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388. Strafrechtelijke sanctionering – Tot slot merken we op dat de miskenning van de
voormelde regels resulteert in strafsancties2399, wat bij de Multiples Disclosure Statute in New
York zoals bekend niet het geval is.
389. Evaluatie – Toch is de Franse regeling allerminst duidelijk. Dat is in de eerste plaats
zo omdat artikel 9 van het decreet verwijst naar een inmiddels onbestaand artikel.2400
Daarenboven staat deze regeling van consumentenbescherming op gespannen voet met het
auteursrecht van de kunstenaar. De wet van 13 maart 1957 op het auteursrecht en de artistieke
eigendom beperkt op geen enkel vlak het recht van de kunstenaar of zijn erfgenamen om
kunstwerken te vermenigvuldigen. Het fiscaal recht is erop gericht een voorkeursbehandeling
te geven aan de exemplaren die het als origineel erkent2401. Daarop geënt organiseert het
decreet van 3 maart 1981 een systeem van consumentenbescherming dat erop gericht is de
koper de beperktheid van de oplage te verzekeren.2402 CHATELAIN klaagt onzes inziens terecht
de situatie aan dat de prenten, tapijten, het email of de afgietsels die de fiscus als nietorigineel beschouwt per se de vermelding “reproduction” zouden moeten dragen. Zolang zij
immers met de oorspronkelijke plaat, het originele karton of de originele matrijs zijn
vervaardigd, de kopers de garantie hebben dat zij een werk uit een beperkte reeks kopen en de
oplage ook daadwerkelijk daartoe beperkt bleef, behoeven zij inderdaad geen vermelding
“reproductie”.2403 Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan houdt zijn kritiek onzes inziens
geen steek, omdat de fiscaalrechtelijke en consumentenrechtelijke regelingen het
reproductierecht van de kunstenaar niet aantasten. Die laatste is er immers uitsluitend op
gericht de eerste reeks kopers te beschermen die een prijs betaalden in functie van de oplage.
De kunstenaar of de erven kunnen zodoende de prent/het beeld blijven reproduceren, alleen
moeten ze eerlijkheidshalve aangeven dat het om een reproductie gaat, zelfs al komt die tot
stand door gebruikmaking van de oorspronkelijke plaat of gietvorm en niet via
fotomechanische reproductie of surmoulage. Wat dat laatste betreft begrijpen wij het
weerwerk van CHATELAIN niet, vermits men er strikt genomen vanuit mag gaan dat de
drukplaten en matrijzen na de realisatie van de voorziene oplage vernietigd worden.2404
Toch is deze regeling om een andere reden niet geheel bevredigend en dreigt zij ten dele dode
letter te blijven, daar niets de kunstenaar of vooral de erven belet de prent te commercialiseren
op een andere drager of meerdere platen te maken, waarbij deze nieuwe drukken telkens apart
worden genummerd en in de markt worden verspreid.2405
In vergelijking met de Amerikaanse regeling is de Franse onduidelijk en blijft zij erg beperkt,
zeker wat betreft de informatieverplichtingen van de verkoper. Deze dient immers louter aan
te geven of de prent/het beeld een reproductie, kopie of surmoulage is. De New Yorkse
2399
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Decreet van 3 maart 1981, art. 10: “Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret
sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.”
Zie daarover: M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 116; G. LAMARQUE,
Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 203-204.
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 131.
B. EDELMAN, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 5 november 1991, D. 1992, jur., (361) 632.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 116, voetnoot 235.
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 131.
Zie daaromtrent ook de deontologische code van de Franse bronsgieterijen, opgenomen in: F. DURET-ROBERT, Droit du
marché de l'art, 2004, o.c., 544-545.
G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 82. Zie daarover evenwel ook de voormelde
deontologische code.
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informatieplicht gaat veel verder. Bepaalde informatie (e.g. postume realisatie van het
kunstwerk, garantie dat de plaat vernietigd werd, etc.) die de verkoper daar geacht wordt te
bieden zou ook het Franse minimalistische systeem ten goede komen, zonder voor de handel
een disproportionele last met zich mee te brengen.
Anderzijds tracht het Franse systeem verder te gaan op het vlak van de fraudebestrijding door
de vermelding “reproduction” materieel in de drager te verwerken en door – uitgezonderd
voor de creatie van grafiek – duidelijk een maximumoplage voorop te stellen. Houdt de
kunstenaar zich daar niet aan, dan kan het werk fiscaalrechtelijk niet voor origineel doorgaan
en de verkoop dus niet onder gunsttarief geschieden. Elke bijkomende editie, in uitbreiding op
de eerder door de kunstenaar bepaalde oplage, behoeft terecht de vermelding “reproduction”,
zoniet vermindert men de waarde van de bestaande exemplaren die reeds in de markt
verspreid werden en waarvoor de prijsvorming mede geschiedde op basis van de toenmalige
oplage.

Afdeling 4. Conclusie
390. Vier jurisdicties, twee systemen: de gereguleerde markt v. de liberale markt – Tot
dusver betoogde dit proefschrift dat de dwalingsleer voor de rechtsbescherming in het FransBelgische authenticiteitscontentieux niet alleen conceptueel het best aangepast is, maar ook
functioneel, wat betreft de sancties, de verjaring en de rechtsbescherming van de verkoper de
meest wenselijke resultaten kan voorleggen. In New York en Engeland geven de figuren
breach of contract en misrepresentation de beste resultaten. Voor de eindconclusie kan men
bij twee van de vier jurisdicties van dit onderzoek evenwel niet voorbijgaan aan de impact die
bijzondere regelgeving heeft op de rechtsbescherming in het authenticiteitscontentieux.
Hoewel het privaatrecht in Frankrijk en de staat New York historisch duidelijk onderscheiden
wortels heeft en beide jurisdicties daardoor verschillende concepten aanwenden als antwoord
op de authenticiteitsproblemen in de kunsthandel, vertoont de kwaliteit van de
rechtsbescherming in de praktijk toch grote parallellen. In beide jurisdicties heeft de wetgever
via sectorspecifieke normering getracht de klassieke verhaalsmiddelen beter af te stemmen op
de noden en eigenheden van de sector. Aldus gaven zij ontstaan aan een gereguleerde
kunsthandel, waarin wie schade lijdt door inauthenticiteit niet alleen meer kans maakt op
rechtsherstel, maar vooral ook preventief beter wordt beschermd door de verkopers te belasten
met precieze informatieverplichtingen. In Engeland en België ontbreekt het op dat vlak aan
enige regelgeving, waardoor de kunsthandel bij inauthenticiteit in de liberale markt die beide
jurisdicties vertegenwoordigen met gelijkaardige problemen te kampen krijgt.
Zodoende laten de vier centrale jurisdicties van dit doctoraatsonderzoek zich inderdaad
hergroeperen tot twee stelsels. Engeland en België staan voor liberalisme, terwijl de
kunsthandel in Frankrijk en New York geschiedt in de aangepaste context van een
gereguleerde markt.
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391. België en Engeland: de liberale markt – Hoewel dit natuurlijk niet uitgesloten is en
de koper van een inauthentiek kunstwerk ook in België en Engeland in bepaalde gevallen
zonder noemenswaardige problemen op grond van dwaling en misrepresentation/breach of
contract rechtsherstel kan bekomen, loopt zijn verhaal toch vaak niet echt van een leien dakje.
De verklaring daarvoor is dat hij uitsluitend kan terugvallen op de algemeen
verbintenisrechtelijke en contractenrechtelijke figuren, waarvan de toepassingsvoorwaarden
of de rechtsgevolgen niet aangepast zijn aan de noden en eigenheden van de
authenticiteitsproblematiek.
Opvallend is dat de moeilijkheden voor beide stelsels – hoewel ook conceptueel geheel
verschillend – uiteindelijk gelijkaardig zijn. In de eerste plaats ondervindt de schadelijder
zowel in België als Engeland bewijsproblemen. Wil hij immers op enig verhaal aanspraak
kunnen maken, dan dient de eiser het bewijs van de inauthenticiteit van het kunstvoorwerp te
leveren. Dat is echter vaak geen sinecure. Hij wordt bovendien in zijn verhaal geremd door
het gebrek aan duidelijkheid op het vlak van de toeschrijvingsformules. Een volgend groot
probleem zijn de exoneratiemogelijkheden, zeker voordat beide jurisdicties onder impuls van
de Europese Unie de scherpste kantjes daarvan noodgedwongen moesten wegvijlen.
Samenhangend daarmee vormt de opinion-defence voor het verhaal naar Engels kooprecht
een bijzonder probleem. Tot slot geven beide stelsels ervan blijk zich niet bewust te zijn van
de gevaren die de verhandeling van kunstvoorwerpen in beperkte oplage met zich meebrengt.
392. Frankrijk en New York: de gereguleerde markt – Frankrijk en New York hebben
op het conceptuele kader dat zij met respectievelijk België en Engeland delen een
sectorspecifieke regeling geënt ter bescherming van de consument en ter sanering van de
kunsthandel. Deze is erop gericht de voormelde pijnpunten weg te werken. Beide regelingen
laten zich in het bijzonder op drie vlakken gevoelen.
In de eerste plaats werken ze verduidelijkend op het vlak van het toeschrijvingsjargon en
geven daaraan een precieze invulling. We beschreven hoe het Franse decreet van 1981 daarin
wat verder gaat dan de New York Arts & Cultural Affairs Law, zijn New Yorkse tegenhanger.
Toch maakt doe laatste op zeer efficiënte wijze de opinion-defence onschadelijk door te
bepalen dat de toeschrijving, geuit door beroepsverkopers automatisch geacht wordt een
express warranty uit te maken. Samenvattend kan men stellen dat beide regelingen er vooral
op gericht zijn de precieze draagwijdte van de engagementen van de partijen te verduidelijken
en te vermijden dat de verkoper een bepaalde toeschrijving uit, zonder zich daarmee juridisch
te verbinden. In beide stelsels heeft de rechtspraak deze ingreep ook aangegrepen om aan de
bewijsproblemen te verhelpen door voor enig rechtsherstel niet langer effectief het bewijs van
inauthenticiteit te verlangen.
Door het precieze engagement van de verkoper aan de hand van dit toeschrijvingsregime te
verduidelijken, heeft deze normering ook op rechtstreekse of indirecte wijze een belangrijke
impact op de exoneratiemogelijkheden. De New York Arts & Cultural Affairs Law onderwerpt
de disclaimers aan een redelijkheidstoets, waarvan het zelf de maatstaven invult en op grond
waarvan algehele exoneraties in elk geval uitgesloten zijn. Het Franse decreet van 3 maart
1981 onderwerpt de exoneraties niet aan dergelijke uitdrukkelijke regeling, maar heeft
niettemin een vergelijkbaar effect. De filosofie daarbij is dat de verkoper zich op basis van de
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decretaal omschreven toeschrijvingsformules dient in te dekken, veeleer dan op grond van een
vage exoneratieclausule. Door op weloverwogen wijze deze nomenclatuur aan te wenden kan
de verkoper probleemloos onzekerheid in het contractuele veld binnenbrengen.
Tot slot onderkennen Frankrijk en New York beide de gevaren van de handel in
kunstvoorwerpen in beperkte oplage. Wat betreft de consumentenbescherming hebben beide
jurisdicties getracht hierop een antwoord te formuleren onder de vorm van een actieve
informatieverplichting, waarvan de omvang evenwel varieert. De New Yorkse benadering is
maximalistisch te noemen, de Franse eerder minimalistisch. Frankrijk lijkt op het vlak van
fraudebestrijding evenwel iets verder te gaan.
Uiteindelijk laten beide sectorspecifieke regelingen zich voor de verkoper tot een centrale
gedachte samenvatten: informeer de tegenpartij van wat u weet, en geef toe wat u niet weet en
niet onderzocht. Het kan niet de bedoeling zijn met grote sier een prestigieuze toeschrijving
voor te houden, om die tegelijk met stille trom in twijfel te trekken of zelfs geheel te
ontkennen. In dergelijk geval ontbeert immers niet alleen het kunstwerk authenticiteit, maar is
ook de persoon van de verkoper weinig authentiek. Dat deze conclusie niet echt revolutionair
is, gaven we in de inleiding al aan door te verwijzen naar Seneca’s De tranquillitate animi.
Toch doet dat niets af aan de actualiteitswaarde van die gedachte. Ook in de kunsthandel van
2000 jaar later zijn de teleurstellingen immers minder groot voor wie op voorhand niet
voorgespiegeld kreeg het ultieme meesterwerk te verwerven…
393. Rechtsvergelijkende slotbedenking – Het voorgaande onderzoek op basis van vier
jurisdicties die rechtsvergelijkend twee aan twee tot onderscheiden juridische families
behoren, leidt tot een interessante slotbedenking. Het feit dat de tegenstelling op functioneel
vlak anders ligt dan op conceptueel vlak illustreert op basis van het sectoriële onderzoek van
de authenticiteitsproblematiek de meer algemene gedachte dat de rechtsbescherming in het
economische bestel niet zozeer varieert in functie van een verschillend conceptueel kader,
maar bovenal het gevolg is van de mate waarin en de wijze waarop nationale of regionale
regelgeving daarop inwerkt en de concrete oplossingen in verschillende richtingen drijft.
Zodra men met andere woorden het niveau van het algemeen verbintenissenrecht verlaat om
zich te begeven in specifieke sectoren lijkt dit onderzoek te suggereren dat de kwaliteit van de
rechtsbescherming niet zozeer bepaald wordt door de juridische traditie waaronder het stelsel
ressorteert, als wel des te meer door het bestaan van bijzondere sectorspecifieke normering
die de algemene concepten afstemt op de noden van de sector.
394. Een wetgevend project voor België – Deze slotbedenking is meteen een
programmaverklaring. Vermits de rechtsbescherming in specifieke sectoren een maakbaar
gegeven is en vooral afhangt van de mate waarin kwaliteitsvolle wetgeving algemeenverbintenisrechtelijke concepten afstemt op de eigenheden van die handel, zijn er geen
juridische argumenten die hoeven te beletten dat België de overstap zou maken van de
liberale naar een gereguleerde markt. Gewapend met de bagage van het Franse en het New
Yorkse voorbeeld wil dit proefschrift finaal uitmonden in een wetgevend project voor België,
dat moet toelaten die overstap op overdachte wijze te maken.

521

Daarvoor is het in dit stadium van het onderzoek evenwel te vroeg, aangezien dit proefschrift
voorlopig geheel voorbijging aan de impact op de contractsluiting van de oordeelsvorming
van personen (veelal derden) die voorhouden een zekere expertise te bezitten. Precies daaraan
is DEEL III gewijd.
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DEEL III: PROFESSIONELE AANSPRAKELIJKHEID
VOOR HANDELSGERICHTE EXPERTISE

- - - “En général, on ne demande
de conseils, disait-il, que pour
ne pas les suivre ; ou, si on
les a suivis, que pour avoir
quelqu'un à qui l'on puisse
faire le reproche de les avoir
donnés.” 2406 - - -

395. Situering – Tot dusver besteedde dit proefschrift alle aandacht aan de
authenticiteitsproblematiek (DEEL I) en de gevolgen die deze ressorteert in de rechtstreekse
verhouding tussen de verkoper en de koper van een inauthentiek kunstvoorwerp (DEEL II).
Zo richtte het onderzoek zich in de eerste plaats op de verhaalsmogelijkheden die het
kooprecht en het gemeen contractenrecht de gedupeerde (koper óf verkoper) bieden kan.
In dit derde deel worden de verhoudingen echter aanzienlijk complexer. Vaak schakelt zich
tussen de (occasionele) verkoper en de (occasionele) koper immers een professionele
tussenpersoon in, wiens rol erin bestaat de verhandeling van de kunstvoorwerpen op vraag
van de partijen te optimaliseren. Meestal is de dienstverlening van dergelijke professional in
essentie gericht op informatieverstrekking, aangezien hij zich zal uitspreken over de
authenticiteit van de werken, ze van een toeschrijving zal voorzien of de waarde ervan zal
bepalen. Soms is tussenkomst van de professional zelfs geheel daarop gericht, zoals dat bij het
uitschrijven van een certificaat het geval is. Veel vaker maken dergelijke uitspraken echter
onderdeel uit van een meer omvattende dienstverlening. Zo kadert de redactie van de
veilingcatalogus in het ruimere kader van de organisatie van de openbare verkoop. De
dienstverlening van deze professionele tussenpersonen heeft natuurlijk haar prijs, die de
partijen in de regel echter probleemloos bereid zijn te betalen, voor zover daar kwaliteit en
verantwoordelijkheid tegenover staan. Immers: “En général, on ne demande de conseils […],
que pour ne pas les suivre; ou, si on les a suivis, que pour avoir quelqu'un à qui l'on puisse
faire le reproche de les avoir donnés.”

2406

A. DUMAS, “Les trois mousquetaires”, Parijs, Baudry, 1844, hoofdstuk XXXIV.
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Hierna onderzoeken we precies de authenticiteitsproblematiek in dergelijke meerpartijencontext van professionele adviesverlening. Aangezien inauthenticiteit dan
noodzakelijkerwijze impliceert dat ook de professionele tussenpersoon zich in zijn
oordeelsvorming vergiste, spitst het de aandacht toe op diens professionele aansprakelijkheid.
Zodoende komt dit neer op een uitbreiding van onze analyse van de rechtsgevolgen van
inauthenticiteit in de rechtstreekse verhouding van de koper tot de verkoper, met een
aansprakelijkheidsluik ten aanzien van de professionele dienstverlener.
396. Algemeen overzicht – We vatten onze analyse aan met een algemeen theoretisch
onderzoek naar de centrale rechtsvraag in het aansprakelijkheidscontentieux voor de
typevormen van handelsgerichte expertise: de aansprakelijkheid van de professional voor
zuivere vermogensschade door onjuiste informatieverstrekking. (Hoofdstuk 1) In wat volgt
verandert het perspectief op de professionele aansprakelijkheid. Het onderzoek ruilt de
macrobril immers in voor een microbenadering van de diverse vormen van handelsgerichte
expertise, waarbij de algemene inzichten op het vlak van de contractuele en de
buitencontractuele aansprakelijkheid uit het algemene eerste hoofdstuk, naar de particuliere
context van de veilingcataloog (Hoofdstuk 2) en het certificaat (Hoofdstuk 3) worden
getransponeerd.
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HOOFDSTUK I. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROFESSIONAL
VOOR
ZUIVERE
VERMOGENSSCHADE
DOOR
ONJUISTE
INFORMATIEVERSTREKKING

- - - “Advies beoordeelt men op
basis van resultaten, niet op
basis van intenties.”2407 - - -

397. Handelsgerichte expertise: resultaat van contractuele dienstverlening – Herleid
tot hun essentie verlopen alle vormen van ‘handelsgerichte expertise’ volgens hetzelfde
stramien. Telkens doet een professional op verzoek van de opdrachtgever uitspraken over
factoren die de waarde van het kunstwerk bepalen. De verhouding tussen de opdrachtgever en
de expert is contractueel van aard, vermits deze laatste zich er contractueel toe verbond de
toeschrijving en/of de waarde van het werk te bepalen. Afhankelijk van de concrete context is
het contract uitsluitend hierop gericht (e.g. het certificaat), dan wel past deze
expertiseprestatie in een breder kader van contractuele dienstverlening (e.g. de
catalogusvermelding bij de veilingverkoop).
398. Inauthenticiteit: schoolvoorbeeld van zuivere vermogensschade – Erg veel vormen
van professionele dienstverlening behelzen het verstrekken van informatie, van de meest
diverse aard. Helaas blijkt de informatie van de professional naderhand niet altijd correct, wat
voor de opdrachtgever kan resulteren in schade. Vaak blijft die schade evenwel beperkt tot
financiële verliezen, zonder dat het slachtoffer ook zijn fysieke integriteit of zijn goederen
aangetast ziet. Men spreekt in de rechtsleer van zuivere vermogensschade of pure economic
loss. Onder die term verstaat men “het verlies dat niet bestaat in of direct voortvloeit uit
schade aan de persoon van de benadeelde of diens eigendom”.2408
2407
2408

M. T. CICERO.
W. VAN GERVEN, "In het verleden ligt de toekomst van een Europees Ius Commune", R.W. 1995-96, (1430) 1431.
Gelijkluidende definities bij onder meer: M. BUSSANI en V. PALMER, "The notion of pure economic loss and its
setting", in M. BUSSANI en V. PALMER (eds.), Pure economic loss in Europe, Cambridge, University Press, 2003, (3) 56 (“a loss without antecedent harm to plaintiff’s person or property”); J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE
e.a., Clerk & Lindsell on Torts, in The common law library, III, Sweet & Maxwell, 2006, 443; S. DEAKIN, A.
JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, Oxford, Clarendon Press, 2003, 112; A. GRUBB, The Law of Tort, in A.
GRUBB (ed.), Butterworths Common Law Series, Londen, Butterworths, 2002, 563; K. LAVEYT, "Foutieve informatie en
zuivere vermogensschade: een rechtsvergelijkend onderzoek", R.W. 2005-06, (1321) 1321; C. MISTELI, La responsabilité
pour le dommage purement économique, Zurich, Schulthess, 1999, 34-35; W. V. H. ROGERS, J. SPIER, en G. VINEY,
"Preliminary observations", in J. SPIER (ed.), The limits of liability - Keeping the floodgates shut, Kluwer Law
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Zuivere vermogensschade ten gevolge van gebrekkige dienstverlening is alomtegenwoordig:
advocaten en architecten verlenen onjuiste adviezen, net als effectenmakelaars; landmeters
overschatten; taxateurs onderschatten en … kunstexperts en veilingmeesters vergissen zich
over de authenticiteit van een werk. Inauthenticiteit vormt zodoende een schoolvoorbeeld van
zuivere vermogensschade.
399. Het probleem van de vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade: How to
keep the floodgates shut? – Het slachtoffer van dergelijke zuivere vermogensschade zal die
logischerwijze trachten te verhalen op de professional die de onjuiste informatie verstrekte.
Dat blijkt in geen enkel van de bestudeerde rechtstelsels aanleiding te geven tot principiële
problemen. Gelet op de contractuele oorsprong van de expertiseprestatie is het immers
vanzelfsprekend zich voor de aansprakelijkheid van de expert op contractuele gronden te
beroepen.2409 Wanneer een certificaat of catalogusreferentie het naderhand bij het verkeerde
eind blijkt te hebben, is dat vóór alles immers potentieel een contractuele tekortkoming. De
opdrachtgever kreeg onder omstandigheden niet wat hij contractueel mocht verwachten,
namelijk een juiste toeschrijving en/of waardeschatting. Dit hoofdstuk onderzoekt in een
eerste fase bondig de principes van de contractuele aansprakelijkheid voor zuivere
vermogensschade door onjuiste informatieverstrekking. Op dat vlak blijken de diverse
jurisdicties niet fundamenteel van elkaar te verschillen (Afdeling 1).
Veel meer controverse bestaat er over de buitencontractuele aansprakelijkheid voor zuivere
vermogensschade. Waar de Franse en Belgische rechtsleer grotendeels ongevoelig blijven
voor de kwestie, is het vraagstuk van de buitencontractuele vergoedbaarheid van pure
economic loss een van de meest controversiële topics in de Anglo-Amerikaanse, en zelfs bij
uitbreiding Westerse rechtsleer.2410 De reden daarvoor ligt in het Anglo-Amerikaanse dogma
dat financiële schade die niet voortvloeit uit een daadwerkelijke aantasting van de integriteit
van een persoon of zijn goederen in beginsel slechts vergoedbaar zou zijn op grond van het

2409

2410

International, Den Haag, 1996, (1) 8; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law: Scope of Protection,
in W. VAN GERVEN (ed.), Ius Commune Casebooks on the common law of Europe, I, Oxford, Hart, 1998, 44; C. VON
BAR, Common European Law of Torts, II, Oxford, Clarendon Press, 2000, 35.
Dit is vanouds zo, zelfs in Anglo-Amerikaanse rechtssystemen, die de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
veel minder gescheiden opvatten dan Continentaal-Europese systemen.
Zie daarover: P. S. ATIYAH, The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979, 416.
W. V. H. ROGERS, J. SPIER, en G. VINEY, "Preliminary observations", l.c., 8; M. BUSSANI en V. PALMER, "The
notion of pure economic loss and its setting", l.c., 3.
De kwestie komt in alle recente toonaangevende boekwerken inzake Europees aansprakelijkheidsrecht uitvoerig aan bod.
Zie onder meer: C. VON BAR, Common European Law of Torts, II, 2000, o.c., 29-56; C. VON BAR en U. DROBNIG,
The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, München, Sellier European Law Publishers, 2004,
118-138; C. VAN DAM, European Tort Law, Oxford, University Press, 2006, 169-183; M. BUSSANI, V. PALMER en F.
PARISI, "Pure economic loss in Europe", Am. J. Comp. L. 2003, (113) 113-162; J. STAPLETON, "Extra-Contractual
Recovery of Pure Economic Loss in Europe", in M. BUSSANI (ed.), European Tort Law - Eastern and Western
Perspectives, Bern, Stämpfli Publishers Ltd., 2007, (225) 225-247; J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, Den
Haag, Kluwer Law International, 1998, 244 p.; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law: Scope of
Protection, o.c., W. H. VAN BOOM, H. KOZIOL en C. A. WITTING, Pure Economic Loss, in Tort and Insurance Law,
XIX, Wenen, Springer, 2004, W. H. VAN BOOM, H. KOZIOL en C. A. WITTING, Pure Economic Loss, o.c., 214 p. ; W.
VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law, in W. VAN GERVEN (ed.), Ius commune casebooks of the
common law of Europe, Oxford, Hart, 2000, 208 et seq.; M. BUSSANI en V. PALMER (eds.), Pure economic loss in
Europe, Cambridge, University Press, 2003, 589 p.; J. SPIER (ed.), The limits of liability - Keeping the floodgates shut,
Den Haag, Kluwer Law International, 1996, 162 p.; C. MISTELI, Dommage purement economique, 1999, o.c., 309 p.
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dienstencontract en niet op basis van een concurrente aansprakelijkheid in tort.2411 Dat laatste
dreigt de deur immers wagenwijd open te zetten voor een vloedgolf van
aansprakelijkheidsclaims (Afdeling 2).
Dit eerste hoofdstuk wil echter geen eindpunt zijn van een doctrinaire controverse. Het zou
van hoogmoed getuigen te geloven de discussie over de vergoedbaarheid van de pure
economic loss in het beperkte bestek van dit hoofdstuk ten einde te kunnen voeren. Het wil
daarentegen een beginpunt betekenen voor een gekaderd onderzoek naar de aansprakelijkheid
van tussenpersonen in de kunsthandel. Zodoende heeft het de bedoeling het noodzakelijke
begrippenapparaat en de rechtsfiguren aan te reiken voor een afdoende analyse van de
aansprakelijkheden bij handelsgerichte expertise in de kunsthandel. Het belang is eerder
omgekeerd te zoeken in de opvolgende hoofdstukken gewijd aan de typevormen van
handelsgerichte expertise die door het algemene kader van het eerste hoofdstuk als
volwaardige sectoriële illustratie kunnen dienen van de voelbare bezorgdheid om de
aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Afdeling 1. Contractuele aansprakelijkheid van de professional voor
zuivere vermogensschade door onjuiste informatieverstrekking
400. Vier jurisdicties, slechts één systeem – Op contractueel vlak blijkt de
vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade in geen van de onderzochte jurisdicties op
bijzondere bezwaren te botsen. Het gebrek aan specifieke regels of beperkingen impliceert
evenwel niet dat de contractuele aansprakelijkheid niet afhankelijk zou zijn van bepaalde
voorwaarden. In essentie blijken die voorwaarden in de vier bestudeerde jurisdicties echter
gelijklopend te zijn. In de regel veronderstelt aansprakelijkheid immers het bestaan van
schade2412 (§ I), die in causaal verband staat (§ II) met een gedrag van de contractuele
wederpartij: de niet-nakoming van het contract (§ III).2413
2411

2412

2413

Zie bijvoorbeeld: Jarvis v. Moy, Davies, Smith, Vandervell and Co. [1936] 1 K.B. 399 (m.b.t. effectenmakelaars); Groom
v. Crocker [1939] 1 K.B. 194 (m.b.t. advocaten); Bagot v. Stevens Scanlan & Co. Ltd. [1966] 1 Q.B. 197 (m.b.t.
architecten).
Deze stelling behoeft evenwel enige nuancering gelet op het verschijnsel van de nominal damages in Anglo-Amerikaanse
rechtsstelsels. Een veroordeling tot nominal damages veronderstelt geen aanwijsbare schade. Het enkele feit van een
contractbreuk volstaat om tot de symbolische schadevergoeding van de nominal damages te kunnen worden veroordeeld.
Voor meer over de nominal damages, zie: J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts,
Saint Paul, West Publishing Co., 2003, 562; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, in
The common law library, Londen, Sweet & Maxwell, 2004, 1427-1428; A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT,
The Law of Damages, in A. GRUBB (ed.), Butterworths Common Law Series, Londen, Butterworths, 2003, 25-29 en in het
bijzonder 26; H. MCGREGOR, McGregor on Damages, in Common Law Library, XIX, Londen, Sweet & Maxwell, 1997,
281-286.
Wat volgt maakt abstractie van de nominal damages en beschouwt uitsluitend de substantive/compensatory damages, die
wel degelijk bewezen dienen te worden om op een effectieve schadevergoeding aanspraak te kunnen maken. Zie daarover
ook: C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c.,
79.
PECL artikel 9:501: “Right to Damages - (1) The aggrieved party is entitled to damages for loss caused by the other
party's non-performance which is not excused under Article 8:108. (2) The loss for which damages are recoverable
includes: (a) non-pecuniary loss; and (b) future loss which is reasonably likely to occur.”
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§ I. SCHADE
401. Financieel karakter van de schade is irrelevant in context van de contractuele
aansprakelijkheid – Het contractuele aansprakelijkheidsrecht staat onverschillig tegenover
het mogelijk zuiver financieel karakter van de schade. De contractuele aansprakelijkheid
redeneert immers niet in termen van economic en non-economic loss, zodat het onderscheid in
het contractenrecht betekenisloos is. Dat is niet alleen het geval in de continentale stelsels als
Frankrijk en België, maar evenzeer in de bestudeerde Anglo-Amerikaanse jurisdicties.2414 Dit
hoeft evenwel niet te betekenen dat de contractuele schade niet aan bepaalde voorwaarden
dient te voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen.2415
402. Voorzienbaarheid van de contractuele schade: een algemeen vereiste in de
bestudeerde jurisdicties – In Frankrijk en België werden die voorwaarden ten dele in het
Burgerlijk wetboek verankerd. Artikel 1150 B.W. stelt dat de schuldenaar slechts is gehouden
tot “vergoeding van de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien ten tijde van
het aangaan van het contract, wanneer het niet uitvoeren van de verbintenis niet door zijn
opzet is veroorzaakt.” Behoudens opzet komt op contractuele gronden bijgevolg enkel
voorzienbare schade voor vergoeding in aanmerking.2416 In het Anglo-Amerikaanse recht
vormt de voorzienbaarheid evenzeer een aanzienlijke rem op de verhaalbaarheid van

2414

2415

2416

RESTATEMENT (FIRST) OF CONTRACT (1932), § 326: “Enumeration Of Available Judicial Remedies - The judicial
remedies for breach of contract that are considered in this Chapter are judgments and decrees for (a) damages, meaning a
sum of money awarded as compensation for injury caused by a breach of contract […]”.
O. LANDO, H. G. BEALE, en COMMISSION ON EUROPEAN CONTRACT LAW, Principles of European Contract
Law - Parts I and II, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, 434-438; H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c.,
7; A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 3; E. DIRIX, Het begrip schade,
Antwerpen, Maklu, 1998, 13; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 417;
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 489; P. LE TOURNEAU en L.
CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, Parijs, Dalloz, 2006, 361 juncto 732; G. VINEY en P. JOURDAIN,
Les conditions de la responsabilité, in J. GHESTIN (ed.), Traité de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1998, 1.
C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 75
iuncto 79; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 19.
Ook de PECL geven daarvan blijk in artikel 9:503: “Foreseeability - The non-performing party is liable only for loss
which it foresaw or could reasonably have foreseen at the time of conclusion of the contract as a likely result of its nonperformance, unless the non-performance was intentional or grossly negligent.” Voor enige duiding daarbij, zie: O.
LANDO, H. G. BEALE, en COMMISSION ON EUROPEAN CONTRACT LAW, Principles of European Contract Law,
2000, o.c., 441-443.
H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on Contract Law, in W. VAN GERVEN (ed.), Ius
commune casebooks of the common law of Europe, Oxford, Hart Publishing, 2002, 818-823; J. D. CALAMARI en J. M.
PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 568 et seq.; C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of
Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 75-76 en 79-83.
Algemeen: H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on Contract Law, o.c., 818.
Specifiek wat betreft België, zie: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 562
en 565; E. DIRIX, Het begrip schade, 1998, o.c., 46; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht,
2006, o.c., 187. Volgens de Belgische rechtspraak en rechtsleer betreft de voorzienbaarheid enkel de aard van de schade en
niet de omvang (Cass. 11 april 1986, R.W. 1986-87, 1963; Cass. 23 oktober 1987, Arr. Cass. 1987-88, 228; J. RONSE,
Schade en schadeloosstelling, in J. RONSE (ed.), A.P.R., I, Gent, Story-Scientia, 1984, 169; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 187).
Specifiek wat betreft Frankrijk, zie: L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c.,
508; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 322-323; G. VINEY en P.
JOURDAIN, Les effets de la responsabilité, in J. GHESTIN (ed.), Traité de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 2001, 579 et seq.
De precieze invulling van het voorzienbaarheidsvereiste staat in Frankrijk meer ter discussie. Zie daarover: L. AYNES, P.
MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 508; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la
responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 324; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les effets de la responsabilité, o.c., 582-583.
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contractuele schade. Men spreekt daar van de remoteness-test, die eigenlijk de bedoeling heeft
uiterste grenzen te stellen aan de gevolgschade waarvoor de verweerder nog aansprakelijk kan
worden gehouden.2417 Precies omdat een kleine onachtzaamheid soms onvoorstelbare
gevolgen met zich mee kan brengen, verkiest het Anglo-Amerikaanse recht om de
aansprakelijkheid niet tot in het oneindige door te trekken. Ook hier beschouwt men bepaalde
schade slechts als overdreven indirect of remote, op voorwaarde dat het schadelijke gedrag
onopzettelijk was.2418 Wat betreft de remoteness bij contractuele schadeclaims, maakt Hadley
v. Baxendale2419 zowel voor Engeland2420 als New York2421 nog steeds het leading precedent
uit. Het basisprincipe luidt als volgt:
“Where two parties have made a contract which one of them has broken, the damages which the other
party ought to receive in respect of such breach of contract should be such as may fairly and
reasonably be considered either arising naturally, i.e., according to the usual course of things, from
such breach of contract itself, or such as may reasonably be supposed to have been in the
contemplation of both parties, at the time they made the contract, as the probable result of the breach of
it.”2422

Aldus koppelt het contractuele aansprakelijkheidsrecht in Engeland2423 en New York2424 sinds
Hadley v. Baxendale ook een voorzienbaarheidsvereiste aan de vergoedbaarheid van de
schade. Het principe kreeg in de 20ste-eeuwse aanvulling en verfijning in Victoria Laundry
(Windsor) Ltd. v. Newman Industries Ltd.2425 en Koufos v. C. Czarnikow Ltd. (The Heron
II)2426. In deze laatste zaak herformuleert Lord REID de “regel van Hadley v. Baxendale” om
de draagwijdte ervan enigszins te beperken:
“The crucial question is whether, on the information available to the defendant when the contract was
made, he should, or the reasonable man in his position would, have realised that such loss was

2417

2418

2419
2420

2421

2422

2423
2424

2425

2426

A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 127; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on
contracts 1 - General Principles, o.c., 1448-1449; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk &
Lindsell on Torts, o.c., 117.
H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 120 en 157; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a.,
Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 117.
Hadley v. Baxendale (1854) 9 Exch. 341.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1449-1450; A. TETTENBORN, D. WILBY
en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 128 et seq.; H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 157-159; C.
VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 81-83.
J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 568-571; R. A. HILLMAN,
Principles of Contract Law, St. Paul, Thomson West, 2004, 154-158.
Hadley v. Baxendale (1854) 9 Exch. 341, p. 355. Meer m.b.t. die zaak over de late levering van een fabrieksdrijfas, zie: J.
CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1449-1450; A. TETTENBORN, D. WILBY
en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 128 et seq.; H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 157-159.
C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 81-83.
RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACT (1981), § 351: “Unforeseeability And Related Limitations On Damages (1) Damages are not recoverable for loss that the party in breach did not have reason to foresee as a probable result of the
breach when the contract was made. (2) Loss may be foreseeable as a probable result of a breach because it follows from
the breach (a) in the ordinary course of events, or (b) as a result of special circumstances, beyond the ordinary course of
events, that the party in breach had reason to know. (3) A court may limit damages for foreseeable loss by excluding
recovery for loss of profits, by allowing recovery only for loss incurred in reliance, or otherwise if it concludes that in the
circumstances justice so requires in order to avoid disproportionate compensation.”
Victoria Laundry (Windsor) Ltd. v. Newman Industries Ltd. [1949] 2 K.B. 528. Meer m.b.t. die zaak over een late levering
van boiler aan een wasserij, zie: J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1450; A.
TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 128 et seq.; H. MCGREGOR, McGregor on
Damages, o.c., 159-161.
Koufos v. C. Czarnikow Ltd. (The Heron II) [1969] 1 A.C. 350. Meer m.b.t. die zaak over een late levering van een partij
suiker, zie: J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1451; H. MCGREGOR,
McGregor on Damages, o.c., 161-163; A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 133.
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sufficiently likely to result from the breach of contract to make it proper to hold that the loss flowed
naturally from the breach or that loss of that kind should have been within his contemplation.”2427

403. Legitiem direct en persoonlijk karakter van de schade vereist naar FransBelgisch recht – Naast de wettelijke beperking van voorzienbaarheid heeft de FransBelgische rechtsleer aan de vergoedbare schade nog bijkomende voorwaarden gesteld. Zo
dient de schade eveneens legitiem2428, direct en zeker2429 en bovendien persoonlijk2430 te zijn.
In het licht van die criteria komt toekomstige schade zelfs voor vergoeding in aanmerking, op
voorwaarde dat de schade zeker is2431.
404. Toepassing van de wettelijke vereisten van schade op expertise van kunstwerken
Aangezien de schade ten gevolge van onjuiste toeschrijvingen in de kunsthandel tot slechts
weinig noemenswaardige problemen aanleiding geeft, kan het in het beperkte bestek van dit
proefschrift niet de bedoeling zijn dieper in te gaan op de wettelijke en jurisprudentiële
voorwaarden waaraan de schade dient te voldoen.
LEGITIEM EN PERSOONLIJKE SCHADE – We kunnen immers volstaan met de vaststelling dat
de schade van de opdrachtgever in de regel zonder meer legitiem en persoonlijk is. De
verhandeling van kunstwerken op basis van de toeschrijving en een professional draagt
immers niets wederrechtelijks in zich. De schadelijke gevolgen ervan zijn logischerwijze
rechtstreeks voor het persoonlijke vermogen van de eigenaar-opdrachtgever, zodat beide
elementen geen verdere duiding behoeven.
VOORZIENBAARHEID VAN DE SCHADE – Bovendien valt de voorzienbaarheid naar onze
mening redelijkerwijze niet te betwisten. De expert en het veilinghuis zijn beroepsmatig
2427

2428

2429

2430

2431

Koufos v. C. Czarnikow Ltd. (The Heron II) [1969] 1 A.C. 350, p. 385-386. De impact van REIDs overweging was net
daarvoor al duidelijk geworden waar hij overwoog: “Indeed the decision makes it clear that a type of damage which was
plainly foreseeable as a real possibility but which would only occur in a small minority of cases cannot be regarded as
arising in the usual course of things or be supposed to have been in the contemplation of the parties […].” (Koufos v. C.
Czarnikow Ltd. (The Heron II) [1969] 1 A.C. 350, p. 385).
C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 75; L.
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 562; E. DIRIX, Het begrip schade, 1998, o.c., 68 et seq.; G.
VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 59-66; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 448-450; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats,
2006, o.c., 381-384.
C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 75; L.
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 562; E. DIRIX, Het begrip schade, 1998, o.c., 75 et seq.; G.
VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 66 et seq.; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 450-452; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité
et des contrats, 2006, o.c., 385 et seq.; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c.,
506-508.
Ook in de Verenigde Staten vereist men “zekere” schade, zie: RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS (1981), §
352: “Uncertainty As A Limitation On Damages – Damages are not recoverable for loss beyond an amount that the
evidence permits to be established with reasonable certainty.”
C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 75; L.
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 562; E. DIRIX, Het begrip schade, 1998, o.c., 93 et seq.; G.
VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 94 et seq.; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 452-453; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité
et des contrats, 2006, o.c., 399-411.
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 565; E. DIRIX, Het begrip schade, 1998, o.c., 77; P. LE
TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 386-387; G. VINEY en P.
JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 277.

530

actief op de kunstmarkt, zodat zij moeilijk de impact van hun oordeelsvorming op de
prijsvorming van een kunstvoorwerp en het koopgedrag van het publiek kunnen
ontkennen. Elke redelijke professional die op contractuele basis kunstwerken en
verzamelobjecten op hun echtheid beoordeelt, taxeert en/of van een toeschrijving voorziet,
moet, naar onze mening, bij de contractsluiting immers zonder twijfel beseffen dat een
gebeurlijke vergissing zijn opdrachtgever schade zal berokkenen. De professional kan
moeilijk aannemelijk maken dat dergelijke schade niet “within his contemplation” valt, of
– om het in termen van artikel 1150 B.W. te stellen – hij die schade niet “heeft kunnen
voorzien ten tijde van het aangaan van het contract”. Als beroepsexpert moest hij zich
meer dan bewust zijn van het precair karakter van de attributies in de kunsthandel.
Bovendien zijn certificaten en catalogusbeschrijvingen precies op de handel gericht.
Bijgevolg zal de schade die een contractspartij lijdt door zijn marktbeslissingen op basis
van dergelijke handelsgerichte expertisevorm te laten sturen, met voldoende graad van
waarschijnlijkheid (“sufficiently likely”) voortvloeien uit de gebrekkig geleverde
expertiseprestatie. Zodoende vormt de remoteness of het voorzienbaarheidsvereiste geen
noemenswaardig probleem voor de verhaalbaarheid van de schade van de partij die in een
contractuele verhouding staat met de professional.
ZEKER KARAKTER VAN DE SCHADE – Uitsluitend het zeker karakter van de schade behoeft
nog enige verduidelijking, hoewel ook die voorwaarde niet echt voor moeilijkheden zorgt.
Verloren kansen, voor zover die vaststaand en reëel zijn, komen immers voor vergoeding
in aanmerking. Zodoende is ook de schade vergoedbaar die de eigenaar-opdrachtgever
leed doordat hem de mogelijkheid werd ontnomen het werk in optimale omstandigheden
(i.e. met de juiste toeschrijving, op de juiste plaats en tijd…) op de markt aan te bieden.2432
Aansluitend meer hierover bij de bespreking van de schadebegroting en
schadeloosstelling.
405. Schadebegroting & schadeloosstelling bij contractuele aansprakelijkheid – In elk
van de jurisdicties gaat de contractuele aansprakelijkheid uit van de grondgedachte dat de
schadevergoeding de schadelijder moet brengen, voor zover geld dat vermag, in de situatie
waarin hij zich had bevonden als de schuldenaar zijn contractueel verschuldigde prestatie
zorgvuldig en tijdig zou hebben uitgevoerd.2433 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de
principiële vergoeding van wat men in de Anglo-Amerikaanse rechtstraditie de “expectation
2432

2433

L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 507; E. DIRIX, Het begrip schade,
1998, o.c., 82-84; O. LANDO, H. G. BEALE, en COMMISSION ON EUROPEAN CONTRACT LAW, Principles of
European Contract Law, 2000, o.c., 443; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats,
2006, o.c., 388 et seq.; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 451.
H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on Contract Law, o.c., 812-815.
Specifiek voor België, zie: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 562; E. DIRIX, Het begrip
schade, 1998, o.c., 32-33; J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, o.c., 163; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 186.
Specifiek voor Frankrijk, zie: P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c.,
412-413.
Specifiek voor Engeland, zie: H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 157.
Specifiek voor New York, zie: J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 564;
R. A. HILLMAN, Principles of Contract Law, 2004, o.c., 134; RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS (1981), §
347: “Measure of Damages in General - Subject to the limitations stated in §§ 350-53, the injured party has a right to
damages based on his expectation interest as measured by (a) the loss in the value to him of the other party's performance
caused by its failure or deficiency, plus (b) any other loss, including incidental or consequential loss, caused by the
breach, less (c) any cost or other loss that he has avoided by not having to perform.”
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interest” noemt, in de PECL werd ingeschreven.2434 In Frankrijk en België verwijst men in dat
verband doorgaans naar artikel 1149 B.W. dat aangeeft dat de contractuele schadevergoeding
voor de schadelijder in de regel bestaat “in het verlies dat hij heeft geleden en in de winst die
hij heeft moeten derven”.2435
Bij vergissingen in het kader van handelsgerichte expertise van kunstwerken ontstaat de
schade in se ten gevolge van de eigendomsoverdracht van het kunstvoorwerp dat in
werkelijkheid niet was, wat de professional voorhield. Het haalt namelijk de
beloofde/beschreven kwaliteit niet, of is omgekeerd juist veel meer waard. Rekening houdend
met de grondregel, kan men bijgevolg principieel stellen dat de schade het positieve saldo
bedraagt van de waarde van het kunstvoorwerp, zoals dat werd door de professional werd
voorgesteld en de werkelijke waarde van het voorwerp.2436 Typisch bij dergelijke contractuele
schade is dat men strikt genomen niet van een verlies moet spreken, maar een
onvoorziene/onbillijke vermogensverschuiving: tegenover de partij die te veel betaalde staat
immers steeds een partij die te veel kreeg. De contractuele schadevergoeding is er precies op
gericht het evenwicht te herstellen dat de partijen bij het sluiten van de overeenkomst in hun
contract meenden te schrijven, maar dat door de wanprestatie verloren ging. In meerpartijensituaties met professionele tussenpersonen zoals de kunsthandel is het evenwel
belangrijk te begrijpen dat de partij die te veel kreeg, niet altijd de schade van zijn tegenpartij
ongedaan zal moeten maken, vermits de eiser zijn schade veelal op de meer kapitaalkrachtige
professionele tussenpersoon zal trachten te verhalen.

§ II. CAUSALITEIT
406. Tweedeling: feitelijke en juridische causaliteit – Sterk verbonden met het bepalen
van de voorzienbaarheid of de remoteness van de schade is het vraagstuk van de causa

2434

2435

2436

PECL artikel 9:502: “General Measure of Damages - The general measure of damages is such sum as will put the
aggrieved party as nearly as possible into the position in which it would have been if the contract had been duly
performed. Such damages cover the loss which the aggrieved party has suffered and the gain of which it has been
deprived.” Meer daarover, zie: O. LANDO, H. G. BEALE, en COMMISSION ON EUROPEAN CONTRACT LAW,
Principles of European Contract Law, 2000, o.c., 438-441.
RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACT (1981), § 347: “Measure Of Damages In General - Subject to the
limitations stated in §§ 350-53, the injured party has a right to damages based on his expectation interest as measured by
(a) the loss in the value to him of the other party's performance caused by its failure or deficiency, plus (b) any other loss,
including incidental or consequential loss, caused by the breach, less (c) any cost or other loss that he has avoided by not
having to perform.”
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 562; E. DIRIX, Het begrip schade, 1998, o.c., 46; J.
RONSE, Schade en schadeloosstelling, o.c., 34; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006,
o.c., 454; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 506; H. BEALE, A.
HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on Contract Law, o.c., 812.
H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 27-28; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 1465 en 1474. We vinden een toepassing van dit principe in de zaak Luxmoore. Voor duiding over de
contractuele schadevergoeding in het geval een expert een zogenaamde ‘sleeper’ mist, zie: S. MURDOCH, "The case of
the unspotted dogs", E.G. 1989, afl. 6, (139) 139.
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causans en de novus actus interveniens, of anders gesteld de causaliteit.2437 Het causaal
verband, zo wordt in de vier jurisdicties die het voorwerp van deze studie uitmaken aanvaard,
kent een tweevoudige invalshoek: de “feitelijke causaliteit (“cause-in-fact”) en de juridische
causaliteit (“cause-in-law”).2438
407. Notie feitelijke causaliteit: “but for test” – De feitelijke causaliteit peilt
eenvoudigweg of er een daadwerkelijke band bestaat tussen het gedrag van de verweerder en
de schade die de eiser beweert erdoor te lijden. Dit is een feitenkwestie. Bij dat onderzoek
maakt men toepassing van de zogenaamde “but for”-test. De feitenrechter of de jury gaat dan
na of de eiser de beweerde schade zou hebben geleden, indien hij het gedrag dat hem wordt
verweten niet had gesteld.2439
Net als de schadecomponent hoeft de feitelijke causaliteit voor de aansprakelijkheid van de
expert en de auctioneer geen bijzondere problemen op te leveren. Het is immers niet zo
moeilijk de jury of rechter ervan te overtuigen geen fortuin te willen betalen voor een nietauthentiek werk, of omgekeerd, zich niet voor een appel en een ei van een waardevol werk te
willen ontdoen. Het is bijzonder aannemelijk dat de oordeelsvorming van de expert in dit
proces een rol speelde. Feitelijke causaliteit is een verklarend onderzoek: doorheen welke
keten van oorzaken trad de schade in? De uitkomst van dit onderzoek kan, maar hoeft niet
noodzakelijk aan te geven tot welke schakel de verantwoordelijkheid voor de schade
uiteindelijk moet worden teruggebracht.2440
408. Notie juridische causaliteit – Precies hier komt de juridische causaliteit in het spel.
Het is de taak van de rechter in de veelheid van noodzakelijke feitelijke schakels de
dominante legal cause (of causa causans) te ontmaskeren. In de eerste plaats pleegt men dit
selectieproces in verband te brengen met diverse interveniërende factoren en gedragingen die
2437

2438

2439

2440

A. M. DUGDALE, "A Purposive Analysis of Professional Advice: Reflections on the BBL Decision", J.B.L. 1995, (533)
542-543; H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 83. MCGREGOR onderscheidt ook beide vragen, maar vat wat wij
hier zonet ‘causaliteit’ noemden, ook onder het begrip “remoteness”. Dit toont al aan hoe sterk remoteness en causality
vervlochten concepten zijn. Dit zal meteen nog blijken. Gezaghebbende Belgische rechtsleer wees ook reeds op de
verwevenheid van vergoedbare schade en causaliteit, zij het in de context van de buitencontractuele aansprakelijkheid (Zie
hiervoor: H. BOCKEN, "Toerekening van aansprakelijkheid op grond van de equivalentieleer", in B. TILLEMAN en I.
CLAEYS (eds.), Buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 2004, (213) 215-246; L. CORNELIS,
"Ongeschikt voor gevoelige juristen: over de intieme verhouding tussen schade en causaal verband", in B. TILLEMAN en
I. CLAEYS (eds.), Buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 2004, (247) 250-254). Ook op contractueel
vlak hangen beide echter sterk samen.
Zie voor Engeland: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 44; S.
DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 185.
De Amerikaanse rechter benadert de causaliteitsvraag vanuit hetzelfde duale paradigma door een onderscheid te maken
tussen “cause in fact” en “proximate (of legal) cause”. Zie hiervoor: D. B. DOBBS, The Law of Torts, in Hornbook Series,
St. Paul, West Group, 2000, 407 et seq. en 443 et seq.; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and
Keeton on torts, in Hornbook Series, 5th, St. Paul, West Publishing Co, 1984, 263 et seq.
Idem in België en Frankrijk: W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 417; G. VINEY
en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 166-170.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 48 et seq.; S. DEAKIN, A.
JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 189; A. GRUBB, The Law of Tort, o.c., 635-636; A.
TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 152.
Idem in de Verenigde Staten, zie: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 409; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E.
KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 265.
Idem in België en Frankrijk: W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 417; G. VINEY
en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 169.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 94.
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de causale keten verlengen en vertroebelen (de zogenaamde “novus actus interveniens”). Zo
zal het nalatige optreden van de verweerder, hoewel het een feitelijke oorzaak is van de
schade, in bepaalde gevallen toch niet tot (gehele) aansprakelijkheid leiden, gelet op de eigen
fout van de schadelijder, de tussenkomst van derden, natuurgeweld en overmacht.2441 Op dit
punt durven de bestudeerde rechtsstelsels echter van elkaar verschillen, vermits zij voor het
maken van die selectie diverse causaliteitstheorieën aanhangen.
409. Equivalentietheorie bepaalt juridische causaliteit in België en Frankrijk – België
en Frankrijk hangen in beginsel de equivalentietheorie aan. Volgens deze zienswijze vallen de
feitelijke en juridische oorzaken samen. Zodoende neemt men aan dat met de “but for”-test
het onderzoek is afgesloten. Alle factoren die een conditio sine qua non zijn voor het intreden
van de schade dienen als oorzaak te worden aangeduid. De equivalentieleer maakt geen
onderscheid tussen de noodzakelijke voorwaarden voor het intreden van de schade en
beschouwt ze dus allemaal als oorzaak.2442
Niettemin bestond in Frankrijk en België oorspronkelijk de wil om het causaal verband meer
restrictief op te vatten.2443 Getuige daarvan is artikel 1151 B.W. op grond waarvan de
contractuele schadevergoeding, “wat betreft het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en de
winst die hij heeft moeten derven, alleen moet omvatten hetgeen een onmiddellijk en
rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst.”2444 Dit artikel zet niet
alleen het vereiste causaal verband in de verf, maar beperkt de vergoedbare schade tegelijk tot
de schade die onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van het niet uitvoeren van de
overeenkomst.2445 Ondanks deze restrictieve bedoelingen stelt men niettemin vast dat zowel
de Franse als de Belgische rechtspraak dit beperkende opzet hebben laten varen, zodat de
contractuele causaliteitstest zich – artikel 1151 B.W. ten spijt – naar het buitencontractueel
model van de equivalentietheorie heeft herdacht.2446 Zo voldoet volgens het Belgische Hof
van Cassatie alle schade (ook indirecte) die een noodzakelijk gevolg is van de niet-nakoming
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Meer daarover, zie: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 97 et seq.; S.
DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 201 et seq.; H. MCGREGOR, McGregor on
Damages, o.c., 91 et seq. en 149 et seq.; A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 161
et seq.
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S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 417-418; L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK,
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L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 577; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la
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Art. 1151 B.W.: “Zelfs ingeval het niet uitvoeren van de overeenkomst is veroorzaakt door opzet van de schuldenaar, moet
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L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 577; E. DIRIX, Het begrip schade, 1998, o.c., 47; W.
VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 188; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les
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contractuele aansprakelijkheid, niet raadzaam hier van causaal verband te spreken. Niettemin wijzen ze erop hoe de
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aansluiting bij die cassatierechtspraak, ondanks de kritische bedenkingen van beide auteurs (P. LE TOURNEAU en L.
CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 453).
L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 577-578; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 188; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 179.
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aan de voorwaarde van artikel 1151 B.W.2447 Door de herformulering in termen van
“noodzakelijk gevolg” reduceert het Hof van Cassatie het contractueel causaal verband tot de
conditio sine qua non-test van de buitencontractuele equivalentieleer.2448 Contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid blijken hier duidelijk naar elkaar toe te groeien.
410. Anglo-Amerikaanse juridische causaliteit – De Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie
wendt een andere, meer restrictieve causaliteitsopvatting aan en gaf de cause-in-law gestalte
via het eerder ontwikkelde begrippenapparaat van de remoteness of damage en de reasonable
forseeability.2449 Voor de contractuele causaliteitsopvatting brengen we dan de mijlpaal
Hadley v. Baxendale2450 in herinnering.
411. Bij foutieve expertise is aan het juridische causaliteitsvereiste steeds voldaan –
Ondanks deze verschillende causaliteitstheorieën, mag men er o.i. niettemin voor alle
jurisdicties van uitgaan dat de vergissing van de professional bij de schatting of de
toeschrijving op beslissende wijze een impact had op de keuze van de partijen tegen een
bepaalde prijs het kunstvoorwerp te kopen/verkopen. Het is gemeengoed dat de toeschrijving
in de meest verregaande mate bepalend is voor de marktprijs van het te verhandelen
kunstwerk. Als de expert in gebreke blijft, zal dat in de verhouding tussen de koper en de
verkoper bijgevolg impliceren dat één van de partijen te weinig kreeg, in ruil voor wat hij gaf,
waardoor schade ontstaat. In termen van de equivalentieleer vormt de vergissing van de
expert of het veilinghuis een noodzakelijke voorwaarde voor het intreden van de schade,
zodat het causaal verband hier geenszins moeilijk ligt. Maar ook naar Anglo-Amerikaans
recht is dat onzes inziens niet het geval, gelet op de redelijke voorzienbaarheid van de
schade.2451
Hoewel causaliteit op het eerste gezicht een voor de hand liggend fenomeen is en intuïtief niet
meteen als complex wordt ervaren, merken we tot slot toch nog op dat het causaal verband
onmiskenbaar een belangrijke factor is in het aansprakelijkheidsgebeuren die in de context
van authenticiteitsproblemen herhaaldelijk verkeerd wordt ingeschat. In het bijzonder het
veronachtzaamde onderscheid tussen de ondergewaardeerde en de overgewaardeerde
toeschrijving verdient met meer omzichtigheid te worden benaderd. Alleen in het eerste geval
veroorzaakt de inauthenticiteit op zich schade. Bij overgewaardeerde toeschrijvingen volgt de
schade niet uit inauthenticiteit op zich, maar uit de omstandigheden waarin die zich voordoet.
Twee eenvoudige voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Wanneer de eigenaar van een kunstwerk dit
op basis van de geringschattende toeschrijving door een expert of veilinghuis onder de waarde verkoopt
en zo 100 krijgt in plaats van de werkelijke waarde van 1000, veroorzaakt de vergissing van de expert
een schade van 900.
Omgekeerd is dat niet het geval voor de eigenaar, die eerder een overgewaardeerd werk verkocht en zo
op basis van de verkeerde toeschrijving 1000 verkreeg in plaats van de werkelijke waarde van 100. Dat
2447
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C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 76; L.
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gaat zelfs niet op wanneer die eigenaar de 900 die hij later op vordering van de gedupeerde koper aan
die laatste diende terug te betalen, alsnog als schade op de expert tracht te verhalen. Dat “verlies” staat
als zodanig immers niet in causaal verband met de vergissing van expert, maar is enkel en alleen het
gevolg van de werkelijke aard van het voorwerp. De eigenaar kan de geringere waarde van zijn
kunstvoorwerp immers niet terugbrengen tot de vergissing van de expert. Dat neemt niet weg dat hij
door de omstandigheden van de terugbetaling aan de koper van (een deel van) de prijs schade kan lijden,
die natuurlijk wel in causaal verband staat met de vergissing van de expert.2452

§ III. CONTRACTUELE FOUT
412. Contractuele aansprakelijkheid: over niet-nakoming, wanprestatie en fout – Tot
slot veronderstelt contractuele aansprakelijkheid in elk van de bestudeerde jurisdicties een
contractuele wanprestatie of contractbreuk.2453 Onder invloed van de buitencontractuele
aansprakelijkheid is men veelal geneigd te gewagen van een (contractuele) fout die schade
veroorzaakt. In een contractuele setting blijkt de foutnotie echter niet altijd zo een gelukkige
keuze. Beter is het van niet-nakoming of wanprestatie te spreken. Of die niet-nakoming of
wanprestatie ook altijd daadwerkelijk een fout vereist om tot contractuele aansprakelijkheid
aanleiding te geven, hangt in de bestudeerde jurisdicties af van de precieze inhoud van het
contract.2454

2452
2453

2454

Infra, nr. 527 et seq.
PECL art. 9:501: “Right to damages – (1) The aggrieved party is entitled to damages for loss caused by the other party’s
non-performance which is not excused under Article 8:108.” – Voor enige duiding hierbij, zie: O. LANDO, H. G. BEALE,
en COMMISSION ON EUROPEAN CONTRACT LAW, Principles of European Contract Law, 2000, o.c., 434-435. Zie
daarnaast: H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on Contract Law, o.c., 659; P. D. V.
MARSH, Comparative contract law: England, France, Germany, Aldershot, Gower Publishing, 1994, 140.
Specifiek m.b.t. België en Frankrijk: Art. 1147 B.W.: “De schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld
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toegerekend, en hoewel er zijnerzijds geen kwade trouw is.” L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les
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Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 163 en 166-167; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c.,
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Specifiek m.b.t. Engeland: alle remedies vereisen breach of contract. J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 General Principles, o.c., 1421 et seq.; H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 7; A. TETTENBORN, D. WILBY
en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 4.
Specifiek m.b.t. New York: contractuele aansprakelijkheid veronderstelt een “breach of contract”. J. D. CALAMARI en J.
M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 560-561; R. A. HILLMAN, Principles of Contract Law,
2004, o.c., 134 iuncto 263 et seq.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 491; B. NICHOLAS, "Fault and
Breach of Contract", in J. BEATSON en D. FRIEDMAN (eds.), Good Faith and Fault in Contract Law, Oxford,
Clarendon Press, 1995, (337) 337 et seq.; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats,
2006, o.c., 732; J. SMITS, "De verkrijging van schadevergoeding bij niet-nakoming", l.c., 115-116.
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A. FOUTNOTIE: EEN VREEMDE IN HET ANGLO-AMERIKAANSE CONTRACTENRECHT
413. “Contract liability is strict liability” – De toeschrijvings- of schattingsactiviteit van
een expert of een veilinghuis is een vorm van professionele dienstverlening die – al dan niet
in het kader van een meer omvattende prestatie (e.g. de algehele organisatie van de openbare
verkoop) – een deskundigenonderzoek veronderstelt. De uiteindelijke attributie in het
certificaat of de veilingcatalogus vormt daarvan het eindproduct.
Of een onjuiste toeschrijving in een certificaat of een veilingcatalogus automatisch als een
verwijtbare niet-nakoming van de contractuele dienstenprestatie kan worden beschouwd, dan
wel of daarvoor een aanwijsbare fout vereist is, komt neer op niets anders dan de vraag naar
de zorgvuldigheidsstandaard voor contractuele dienstverlening. Artikel 1:107 Principles of
European Law – Service Contracts (PEL SC) houdt voor dat de kwaliteit van de geleverde
prestatie dient te worden beoordeeld in het licht van wat van een redelijke en bekwame
dienstverlener mag worden verwacht.2455 Aansprakelijkheid veronderstelt volgens de PEL SC
zodus een aanwijsbare fout van de dienstverlener.
Nochtans is de referentie aan de foutnotie in een contractuele context voor de AngloAmerikaanse jurist op het eerste gezicht bijzonder bevreemdend.2456 Eén van de theorema’s
van het Engelse en Amerikaanse contractenrecht is immers de gedachte dat de contractuele
aansprakelijkheidsstandaard in beginsel strikt moet worden ingevuld, abstractie makend van
elke zorgvuldigheidsgedachte.2457 In de Verenigde Staten vond dat uitgangspunt zijn neerslag
in de Restatement (Second) Of Contracts (1981):
“Contract liability is strict liability. . . . The obligor is therefore liable in damages for breach of
contract even if he is without fault and even if circumstances have made the contract more burdensome
or less desirable than he had anticipated.”2458

In Engeland lieten de overwegingen van Lord EDMUND-DAVIES in Rainerie v. Miles op dat
vlak weinig aan de verbeelding over:
“In relation to a claim for damages for breach of contract, it is, in general, immaterial why the
defendant failed to fulfil his obligations and certainly no defence to plead that he had done his best.”2459

Hoewel breach of contract zich in de regel ipso facto in aansprakelijkheid vertaalt, kunnen de
contractpartijen echter perfect overeenkomen een zorgvuldigheidsvoorwaarde in de
contractuele omschrijving van de te leveren prestatie in te bouwen. Bijgevolg zal er minder
makkelijk non-performance zijn, en dus ook minder vaak breach of contract.
Daarnaast vormt de contractuele dienstverlening door professionals één van de uitzonderingen
op de stelregel van strikte contractuele aansprakelijkheid. De duty of reasonable care and skill
2455
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is de grondslag van de contractuele aansprakelijkheid van de professionele dienstverlener.2460
Het betreft hier overigens niet alleen de dienstverlening bij specifieke vrije beroepen zoals de
arts, de advocaat, de architect, de accountant, maar ook de minder gespecialiseerde roeping,
zoals de loodgieter, de timmerman of het onderhouds- en schoonmaakpersoneel opereert
onder dit maxime.2461 Die regel van common law kreeg met de Supply of Goods and Services
Act 1982 in Engeland bovendien een wettelijk kleedje aangemeten.2462 Section 13 stelt
immers:
“In a contract for the supply of a service where the supplier is acting in the course of a business, there
is an implied term that the supplier will carry out the service with reasonable care and skill.”2463

Artikel 12.1 verklaart deze wet van toepassing op alle contracten “under which a person (“the
supplier”) agrees to carry out a service”2464 Bijgevolg lijdt het geen twijfel dat ook de
kunstexpert of het veilinghuis bij zijn professionele dienstverlening verondersteld wordt te
handelen in overeenstemming met deze zorgvuldigheidsstandaard, zelfs wanneer dit niet
uitdrukkelijk contractueel werd vastgelegd. In de praktijk vertaalt de reasonable care and
skill-standaard zich in een vergelijking van de kwaliteit van de prestatie van de dienstverlener
met de kwaliteit die men van een normaal zorgvuldig lid van de beroepsgroep in kwestie zou
verwachten.2465 Toegepast op de veilingwereld overwoog Lord ELLENBOROUGH in Denew v.
Daverell2466 reeds dat:
“I pay an auctioneer, as I do any other professional man for the exercise of skill on my behalf and I
have a right to the exercise of such skill as is normally possessed by men of that profession.”

Hierbij dient men wel de specialisatiegraad van de dienstverlener in de vergelijking op te
nemen, opdat de dienstverlening door de kunstexpert-generalist niet aan die door de specialist
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Professional Negligence, in Common Law Library, XII, Londen, Sweet & Maxwell, 1997, nr. 2-007 en 2-008; M.
BARENDRECHT, C. JANSEN, M. LOOS e.a., PEL SC, 2006, o.c., 224; B. NICHOLAS, "Fault and Breach of Contract",
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519-520.) De wet geeft dit ruime toepassingsgebied zelf ook al aan. § 18, 1 stelt immers dat: “business” includes a
profession and the activities of any government department or local or public authority.”
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Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1992, (19) 27-28.
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and skill.” (Lanphier v. Phipos (1838) 8 C. & P. 475).
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in Franse meubelkunst zou worden afgemeten.2467 Vermits deze verplichting in beginsel
eerder bescheiden van aard is, verbinden de partijen zich dan ook herhaaldelijk tot een meer
verregaande aansprakelijkheid te zijn gehouden. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Het
contract laat immers toe deze impliciete kwaliteitsverplichting af te zwakken.2468 In dat
verhaal nemen de algemene voorwaarden een prominente plaats in.

B. FOUTNOTIE IN FRANS-BELGISCH CONTRACTENRECHT PRIMA FACIE VEEL BELANGRIJKER
414. De foutbenadering: over resultaats- en middelenverbintenissen – In het Franse en
Belgische contractenrecht is voor de foutnotie op het eerste gezicht een veel belangrijkere rol
weggelegd, zodat het Anglo-Amerikaanse recht en het Frans-Belgische systeem
ogenschijnlijk sterk van elkaar verschillen. Wie echter wat dieper graaft, krijgt een ander
beeld. Het Anglo-Amerikaanse recht expliciteert het foutelement eenvoudigweg niet, maar
laat het schuil gaan achter de notie contract (i.e. de precieze verbintenis die de debiteur
uitdrukkelijk aanging), of smokkelt het bij bepaalde contractuele verhoudingen binnen langs
de implied terms. Dat doet TREITEL terecht besluiten dat “common law courts are not used to
thinking of standards of liability in a contractual context.”2469 Contractuele aansprakelijkheid
in het Anglo-Amerikaanse recht denkt uitsluitend in termen van non-performance. Is er nonperformance, dan is de debiteur aansprakelijk (behoudens de gevallen van frustration).2470
De Frans-Belgische contractuele aansprakelijkheid redeneert niet louter in termen van “nietnakoming”, maar koppelt daar onmiddellijk een morele beoordeling aan vast. Zo levert de
niet-nakoming slechts aansprakelijkheid op, wanneer die aan het verwijtbare gedrag van de
schuldenaar kan worden toegerekend. Dat contractuele aansprakelijkheid een fout vereist, lijkt
in de doctrine een evidentie te zijn.2471 Die foutgerichtheid heeft de Frans-Belgische
2467
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zienswijze overgeërfd uit het Romeinse contractenrecht.2472 Toch is het spreekwoordelijke
water tussen beide stromingen niet echt diep. Dat is het gevolg van het feit dat het Franse
recht (en in de voetsporen daarvan ook het Belgische) voor het bewijs van die fout een beroep
is gaan doen op het gekende begrippenpaar “resultaatsverbintenis” (obligation de résultat) en
“middelenverbintenis” (obligation de moyens).2473
Toen DEMOGUE in 1925 dit begrippenpaar in het continentale privaatrecht introduceerde2474, had hij
duidelijk niet meteen de bedoeling het tot één van de fundamenten van het Franse verbintenissenrecht te
maken. Hij wees er inderdaad op in het kader van zijn onderzoek naar bewijslast van de fout als vereiste
voor aansprakelijkheid.2475 De impact van zijn bevindingen overtrof evenwel in elk opzicht zijn
verwachtingen, aangezien het onderscheid zeer snel reeds werd opgepikt door Henri MAZEAUD – met in zijn
zog de nagenoeg voltallige Franse doctrine2476 – die het begrippenpaar tot een hoeksteen van het privaatrecht
verhief. Bovendien verspreidde het onderscheid zich quasi automatisch doorheen de landen met een sterke
civilistische traditie, zo ook België.2477

Ondanks zijn internationale resonans mag men het belang van het onderscheid echter niet
overschatten, daar het ook het voorwerp uitmaakt van diverse kritieken. Niettemin heeft de
doctrine tot op vandaag de dag – ondanks zijn onvolkomenheden - quasi unaniem het verschil
tussen resultaats- en middelenverbintenissen blijven onderkennen als verbintenisrechtelijk
aquis.2478 Om die reden vormt het dan ook het uitgangspunt voor de analyse van de
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Alleen HENRI CAPITANT reageerde afwijzend (H. CAPITANT, "Les effets des obligations", RTD civ. 1932, (721) 724).
Zo liet het onderscheid zich, benevens in België (in publicaties als C. THOMAS, "La distinction des obligations de moyen
et des obligations de résultat", R.C.J.B. 1937, (636) 636 et seq. en J. VAN RYN en R. MARCQ, Responsabilité aquilienne
et contrats en droit positif, Parijs, Sirey, 1932, nr. 26 et seq.), ook onder meer in Zwitserland, Italië, Nederland,
Luxemburg en Canada gevoelen (meer hierover, zie: J. BELLISSENT, Contribution à l'analyse de la distinction des
obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 18-19).
In Frankrijk, zie onder meer: G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 447; P.
MALINVAUD, Droit des obligations, Parijs, Litec, 2003, 8-9.
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aansprakelijkheid van de kunstexpert voor de vermogensschade die zijn adviesverlening
veroorzaakt.
Daartoe diepen we beide concepten eerst theoretisch uit en analyseren we de klassieke
onderscheidingscriteria, die de doctrine sinds 1925 heeft ontwikkeld (1). In het licht daarvan
belichten we aansluitend de aard van de expertiseverbintenis in het algemeen, en de expertise
van kunstvoorwerpen in het bijzonder (2).

1. Resultaats- & middelenverbintenissen: onderscheid en criteria
415. Resultaatsverbintenis en middelenverbintenis: onderscheid – In bepaalde gevallen
verbindt een debiteur zich tot een precieze handeling of resultaat, dat onafhankelijk is van de
inspanningen die hij daartoe levert: de zogenaamde resultaatsverbintenissen. In andere
gevallen is een debiteur slechts gehouden tot een zorgvuldig handelen. De maatstaf van
zorgvuldigheid is gelegen in het gedrag van de bonus pater familias2479. In dergelijk geval
spreekt men van middelenverbintenissen.2480
416. Resultaatsverbintenis en middelenverbintenis: belang van het onderscheid voor
de bewijsvoering – In oorsprong moet men het begrippenpaar begrijpen vanuit de onvrede
die de tegenstelling tussen artikel 1137 Code civil2481 en 1147 Code civil2482 in de Franse
rechtsleer teweegbracht. Waar artikel 1137 de contractuele aansprakelijkheid als een
foutaansprakelijkheid opvatte, bleek diezelfde Code civil de contractuele aansprakelijkheid in
artikel 1147 eerder strikt in te vullen, aangezien de zorgvuldigheid van de schuldenaar in dat
tweede geval van geen tel bleek te zijn.2483 DEMOGUE entte zijn begrippenpaar
“middelenverbintenis” – “resultaatsverbintenis” op deze tegenstelling, en verduidelijkte dat
contractuele aansprakelijkheid altijd het bewijs van een fout veronderstelt, maar dat dit bewijs
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In België: zie onder meer: L. CORNELIS, Beginselen van het Belgisch buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, in R.
KRUITHOF, H. COUSY en H. BOCKEN (eds.), Aansprakelijkheidsrecht, VII, Antwerpen, Maklu, 1989, 159-162; H. DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 591-594.
De aansprakelijkheid bij contractuele middelenverbintenissen loopt op die manier parallel met het buitencontractueel
regime van art. 1383. Over de verschillende gradaties van middelenverbintenissen die men onderscheidt, zie G. VINEY en
P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 451 et seq.
Zie onder meer: Cass. 23 februari 2001 (www.cass.be): “[…] terwijl een uitslag- of resultaatsverbintenis deze is waarbij
de schuldenaar zich ertoe verplicht een welbepaald resultaat te bereiken; Een inspanningsverbintenis daarentegen aan de
schuldenaar enkel de verplichting oplegt een bepaalde inspanning te leveren of bepaalde middelen aan te wenden om een
resultaat te bereiken, zonder dat de schuldenaar belooft dat hij erin zal slagen dat resultaat ook te verwezenlijken.” Zie
onder meer: J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 1; L.
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 554 et seq.; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 32-33.
Art. 1137 B.W.: “De verbintenis om voor het behoud van de zaak te zorgen verplicht hem die ermee belast is, daaraan alle
zorgen van een goed huisvader te besteden, onverschillig of de overeenkomst een van de partijen of beide partijen
gemeenschappelijk tot nut strekt. Deze verplichting is meer of minder uitgestrekt wat betreft bepaalde contracten, waarvan
de gevolgen te dien opzichte worden vastgesteld in de titels die daarop betrekking hebben.”
Art. 1147 B.W.: “De schuldenaar wordt, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding,
hetzij wegens niet uitvoering van de verbintenis, hetzij wegens vertraging in de uitvoering, wanneer hij niet bewijst dat het
niet nakomen het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, en hoewel er zijnerzijds geen
kwade trouw is.”
Voor een prima beschrijving van de controverse, zie: G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité,
o.c., 439.
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verschilde afhankelijk van het feit dat men te maken had met een resultaatsverbintenis dan
wel een middelenverbintenis.2484 Het belang van de tweedeling is aldus gelegen in de
bewijsregeling van het foutelement dat het uitgangspunt vormt van het
aansprakelijkheidsrecht.2485 Vaste cassatierechtspraak stelt immers dat bij een
resultaatsverbintenis, overeenkomstig de artikelen 1147 en 1315 B.W., de schuldeiser het
bestaan en het uitblijven van het beloofde resultaat zal moeten bewijzen, en de schuldenaar
zich enkel kan bevrijden door het bewijs te leveren van overmacht of toeval, terwijl bij een
middelenverbintenis naar luid van artikel 1137 van het Burgerlijk Wetboek de schuldeiser een
fout zal moeten bewijzen in hoofde van de schuldenaar, en aldus zal moeten aantonen dat de
schuldenaar niet alle middelen heeft aangewend die daartoe nodig waren.2486
Resultaatsverbintenissen houden met andere woorden een vermoeden van fout in, afgeleid uit
het bewijs dat het beloofde resultaat niet bereikt is; middelenverbintenissen vergen een
bewezen onzorgvuldigheid van de schuldenaar.2487 Het is een hardnekkig misverstand dat het
onderscheid tussen middelenverbintenissen en resultaatsverbintenissen rechtstreeks de
bewijslast zou verleggen. De kwalificatie van de verbintenis wijzigt uitsluitend het voorwerp
ervan: onvoldoende inspanningen in het eerste geval, de afwezigheid van het resultaat in het
tweede.2488 Beide komen echter toe aan de eisende partij, gelet op art. 1315 B.W.
417. Resultaatsverbintenis en middelenverbintenis: subjectieve & objectieve
onderscheidingscriteria – Tot zover het quasi algemeen aanvaarde theoretische onderscheid
tussen beide noties en het aanzienlijke belang ervan voor de bewijsregeling. Meer
problematisch is echter dat het onderscheid vaak niet vanzelf spreekt. Als het begrippenpaar
vandaag de dag onder vuur ligt, richt de discussie zich niet meer zozeer op het bestaan van
het onderscheid, maar is dit veeleer omwille van de operationalisering ervan.2489
Het Burgerlijk Wetboek biedt op dit vlak slechts zelden houvast.2490 De doctrine zag het dan
ook als haar taak methodes te ontwikkelen die moeten toelaten op een consequente en
inzichtelijk manier met het kwalificatievraagstuk om te gaan. Benevens aanvankelijke
pogingen om de primauteit van de resultaatsverbintenis in contractuele verhoudingen als
uitgangspunt te nemen2491, zag het merendeel van de auteurs meer heil in de zoektocht naar
een algemeen inhoudelijk classificatiecriterium, gebaseerd op de situatie van de partijen of de
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R. DEMOGUE, Traité des obligations, V, 1925, o.c., 537 et seq.; R. RODIÈRE en D. TALLON, Les effets du contract
dans les pays du marché commun, 1985, o.c., 47-48.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, 1964, o.c., 589 et seq.; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les
conditions de la responsabilité, o.c., 448 et seq.; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 556-561;
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 169; R. RODIÈRE en D. TALLON, Les effets
du contract dans les pays du marché commun, 1985, o.c., 46-48.
Zie onder meer: Cass. 23 februari 2001 (www.cass.be).
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 90-109; L. CORNELIS,
Beginselen van het Belgisch buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, o.c., 160-161; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 169; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c.,
556 et seq., in het bijzonder 557-558.
G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 450.
G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 447-448.
Zie bijvoorbeeld art. 1137 en 1992 B.W. waarin men een middelenverbintenis kan lezen. Art. 1792 B.W. duidt dan weer
op een resultaatsverbintenis.
A. TUNC, "La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence", JCP 1945, I, doct., nr. 449 nr. 26.
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inhoud van de beloofde prestatie.2492 FROSSARD spreekt in het eerste geval van subjectieve
criteria, in het tweede van objectieve.2493
i) Subjectieve criteria nemen de persoonlijke situatie van de partijen als uitgangspunt,
zonder daarbij acht te slaan op de inhoud van de beloofde prestatie. Vanuit die
benaderingswijze meent men onder meer belangrijke aanwijzingen voor de kwalificatie
als resultaats- of middelenverbintenis te vinden in de beroepssituatie van de schuldenaar,
de onderlinge verhouding tussen de partijen of de essentiële rechten van het
slachtoffer.2494
De BEROEPSSITUATIE VAN DE SCHULDENAAR als criterium duidt op de tegenstelling ambachtsman–vrij
beroeper. DEMOGUE stelde reeds vast dat het uitoefenen van een vrij beroep een zekere
onafhankelijkheid vereiste en het daarom met middelenverbintenissen tendeerde samen te gaan. Het
technisch vakmanschap van een arbeider zou daarentegen op een zeker resultaat zijn gericht en dit
geheel bepalen.2495 Toch moet men opmerken dat dit criterium weinig soelaas kan bieden aangezien het
de discussie verlegt naar de al even delicate vraag waar de grens ligt tussen een vrij beroeper en een
ambachtsman. Bovendien gaat het voorbij aan het feit dat een zelfde professional meerdere
verbintenissen kan aangaan, die niet allen van dezelfde aard zijn. Verder biedt het criterium al evenmin
aanknopingspunten voor verbintenissen buiten elke beroepssfeer. Boven alles kan men moeilijk
volhouden dat technisch vakmanschap per definitie leidt tot het gewenste resultaat en in tegenstelling tot
de cerebrale vermogens werkelijk onfeilbaar zijn.2496
De ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN DE PARTIJEN als onderscheidingscriterium bouwt verder op
diezelfde denkpiste, zij het vanuit een onderscheiden uitgangspunt, namelijk dat van het vertrouwen dat
een partij stelt in zijn medecontractant. Wanneer men vertrouwt op de vakkennis van een mens, zou er
sprake zijn van een middelenverbintenis. Men kan immers nooit meer verwachten dan een menselijke
zorgvuldigheid. Wanneer de nakoming afhangt van technische middelen die de schuldenaar gebruikt,
zou men 100 % mogen vertrouwen op de uitkomt ervan, zodat ze aanleiding geven tot
resultaatsverbintenissen.2497 Ook hier kan men zich echter afvragen of men in de mens per definitie
minder vertrouwen moet stellen dan in de machine.
STARK wees op het belang van de POSITIE VAN DE SCHADELIJDER. Deze zou beschikken over een deel
grondrechten (e.g. fysieke integriteit en het eigendomsrecht of het recht op integriteit van zijn goederen).
Verbintenissen die zouden raken aan deze grondrechten zouden per definitie een resultaatsverbintenis
betreffen, aangezien op dat vlak integraal schadeherstel bijzonder moeilijk realiseerbaar is.2498 Ondanks
zijn bijzonder rigide karakter en de aan het slachtoffer betoonde generositeit, heeft dit criterium nooit
echt weerklank gevonden in rechtspraak of doctrine, die, onder meer op het vlak van de medische
aansprakelijkheid een andere richting is uitgegaan.

ii) Objectieve criteria nemen als uitgangspunt de aard van de prestaties, los van de persoon
van schuldeiser of schuldenaar of hun onderlinge verhouding. Zo zou men belangrijke
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G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 358-359; J. FROSSARD, La distinction des
obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 123-125.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 127.
Zie hiervoor: J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 158-164; G.
VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 459-460.
R. DEMOGUE, Traité des obligations, V, 1925, o.c., 544.
Voor bedenkingen bij dit standpunt: J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de
résultat, o.c., 162-163; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 459.
G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 460.
B. STARCK en M. PICARD, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considerée en sa double fonction de
garantie et de peine privée, Parijs, Rodstein, 1947, 47 et seq.; J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et
des obligations de résultat, o.c., 158-160; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 459-460.
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aanwijzingen kunnen vinden in de precisiegraad van de beloofde prestaties of in de mate
er sprake is van alea, risicoaanvaarding of een actieve tussenkomst van de schuldeiser.2499
Wanneer de verbintenis gericht is op de realisatie van een ALEATOIR RESULTAAT (de genezing van een
patiënt, de vrijspraak van een cliënt …) zou het gaan om een middelenverbintenis, vermits het in
dergelijke gevallen niet redelijk zou zijn de debiteur tot het resultaat te houden, dat deze op basis van
zijn eigen handelen niet kan garanderen.2500 Dit criterium kwalificeert een obligatoire verhouding met
andere woorden als een middelenverbintenis telkens er aanzienlijke onzekerheid bestaat dat een
zorgvuldig handelen van de debiteur wel tot het beoogde resultaat zal leiden.2501 Wanneer de debiteur
het beoogde resultaat normalerwijze bereikt door de technieken waarover hij beschikt (of moet
beschikken) aan te wenden, zou men te maken hebben met een resultaatsverbintenis. Dit criterium
geniet alom aanzienlijk wat bijval. Toch wijst FROSSARD erop dat ook deze maatstaf niet als algemeen
criterium kan gelden, gelet op de moeilijkheid precies in te schatten wat de te verwachten gevolgen zijn
van een zorgvuldig handelen. Aan elk handelen is immers een zeker risico verbonden. Daarom kan er
dan ook slechts sprake zijn van een middelenverbintenis indien het een zogenaamd gekarakteriseerd alea
betreft. Het onderscheid tussen een gekarakteriseerd alea en de normale risico’s van de handeling
beheerst voortaan de afweging, maar ligt zelf echter niet altijd voor de hand. Toch gaat voor FROSSARD,
net als voor vele anderen, van het alea-criterium een aanzienlijke kracht uit, zij het dat hij het niet als het
enige criterium weerhoudt.2502 Zo onderscheidt hij immers gevallen waarin er sprake zou zijn van een
resultaatsverbintenis, ondanks het bestaan van een alea en van een middelenverbintenissen ondanks de
afwezigheid ervan.2503
De BETROKKENHEID VAN DE SCHULDEISER bij de uitvoering van de verbintenis vernoemt men vaak in
één adem met het alea-criterium. Een actieve rol of aanzienlijke handelingsvrijheid voor de schuldeiser
zou wijzen op een middelenverbintenis. Indien hij passief het gedrag van de schuldenaar moet
ondergaan, wijst dat op een resultaatsverbintenis. Ook dit criterium is helaas niet altijd sluitend.2504
RISICOAANVAARDING DOOR DE SCHULDEISER is een ander klassiek onderscheidingscriterium.2505
Wanneer vaststaat dat de schuldeiser een risico inherent aan de uitvoering van de verbintenis aanvaard
heeft, (e.g. medisch risico), heeft men te maken met een middelenverbintenis. In de andere gevallen
moet de verbintenis een resultaatsverbintenis blijven, ongeacht de aleatoire aard van de prestatie of de
actieve betrokkenheid van de schuldeiser.2506 VINEY wijst terecht op de kracht van dit criterium, doordat
het uitgaat van de waarschijnlijke wil van de partijen. FROSSARD gaf daarentegen al eerder aan dat voor
het criterium van de risicoaanvaarding precies daarom in het beste geval slechts een beperkte rol kon
zijn weggelegd. Het zou uitsluitend bruikbaar zijn in de gevallen de schadelijder zich vrijwillig, doch
niet foutief in een gevaarlijke situatie begaf. Zoniet zou er immers geen sprake kunnen zijn van een
werkelijke aanvaarding van het risico. Bovendien is het vaak niet gemakkelijk uit te maken of de
schadelijder zich al dan niet foutief in een risicosituatie begaf.2507
2499
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Zie voor een uitgebreide analyse: J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat,
o.c., 128-157.
G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 460-461.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 128.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 130 et seq.; C. THOMAS, "La
distinction des obligations de moyen et des obligations de résultat", l.c., 644; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions
de la responsabilité, o.c., 461. Ook de rechtspraak maakt toepassing van dit criterium. Zie onder meer Cass. 18 oktober
2001: “Met betrekking tot de uitvoering van de werken rustte op de (eerste eiseres) een middelenverbintenis, maar inzake
de teruggave rustte op haar een resultaatsverbintenis omdat de uitvoering van deze verplichting in beginsel niet onzeker
was […]”.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 131-137.
Zie daarover: G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 461.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 137-157.
G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 461-462.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 137 en 140-147.
Zie in dat verband ook nog: J. HONORAT, L'idée de l'acceptation des risques dans la responsabilité civile, in H. SOLUS
(ed.), Bibliothèque de droit privé, XCVIII, Parijs, L.G.D.J., 1969, 159-169. Interessant is ook de analyse van B. WEYTS,
ook al blijft die toegespitst op de risicoaanvaarding in de context van de buitencontractuele aansprakelijkheid. Zie
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Tot slot rest nog het door FROSSARD ontwikkelde criterium dat peilt naar de graad van precisie van de
beloofde prestatie. Telkens een persoon zich ertoe verbindt een prestatie te leveren die juridisch en
materieel precies afgelijnd is, betreft het een resultaatsverbintenis. Wanneer de schuldenaar daarentegen
over een min of meer grote handelingsvrijheid beschikt, zonder daarbij een bepaald te bereiken doel te
garanderen, hebben we volgens deze auteur te maken met een middelenverbintenis. 2508 Zodoende vormt
voor FROSSARD eigenlijk ook de wil van de partijen het uitgangspunt. Deze komt doorheen de min of
meer grote precisie van de contractsbedingen tot uiting. Bepaalde prestaties geven aanleiding tot
resultaatsverbintenissen, onbepaalde tot middelenverbintenissen. Helaas moet VINEY er ook voor dit
criterium op wijzen dat het niet alomvattend kan werken en zelfs door de rechtspraak manifest wordt
tegengesproken.2509 Het grote probleem ligt daarbij vaak in het kwalificeren van de aard verbintenissen
die niet expliciet gestipuleerd werden in het contract (e.g. informatieverlichtingen,
zorgverplichtingen…), zodat de theorie van FROSSARD hier weinig soelaas kan bieden.

Gelet op de voorgaande analyse mag blijken dat de doctrine er vooralsnog niet in is geslaagd
één enkel omvattend onderscheidingscriterium uit te werken.2510 Een combinatie van de
criteria zou ons daarentegen wel een heel eind op weg kunnen helpen. Vanuit die gedachte
tracht dit proefschrift aansluitend de aard van de verbintenis van de kunstexpert te
kwalificeren.

2. Professionele adviesverlening/informatieverstrekking door kunstexperten: resultaats- of
middelenverbintenis?
a. Theoretische benadering
418. Toeschrijvingsactiviteit: beoordeling in het licht van de subjectieve en objectieve

onderscheidingscriteria – Door de band meent men verbintenissen tot het leveren van een
intellectuele dienstenprestatie, zoals professionele adviesverlening/informatieverstrekking
door advocaten, artsen, architecten, of beleggingsadviseurs als middelenverbintenissen te
moeten kwalificeren.2511 In het licht daarvan is men spontaan geneigd ook in de
adviesverlening/informatieverstrekking door een kunstexpert een middelenverbintenis te
lezen. Op basis van de voormelde subjectieve onderscheidingscriteria lijkt deze kwalificatie in
elk geval verdedigbaar.
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daarvoor: B. WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen,
Intersentia, 2003, 169-196.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 167-170 (uiteenzetting van het
principe) en 171 et seq. (uitwerking en toepassing).
G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 462.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 163-164; G. VINEY en P.
JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 463.
Gent 23 april 1999, T. Gez. 2000-01, 366; Antwerpen 30 maart 1998, T. Gez. 2000-01, 29; Rb. Dendermonde, 14
november 2003, T.B.B.R. 2005, afl. 6, 354; Vred. Luik 4 september 1998, J.L.M.B. 1999, 459.
M. BARENDRECHT, C. JANSEN, M. LOOS e.a., PEL SC, 2006, o.c., 734-736; P. D. V. MARSH, Comparative contract
law, 1994, o.c., 158; P.-H. DELVAUX, "La responsabilité de l'expert", in J. VAN COMPERNOLLE en B. DUBUISSON
(eds.), L'expertise, Brussel, Bruylant, 2002, (227) 233; P. LURQUIN, Traité de l'expertise, I, Brussel, Bruylant, 1985, 240;
P. VANHELMONT, "Bedenkingen bij het deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht", in R. DILLEMANS (ed.),
Liber Amicorum Alfons Vandeurzen, Gent, Mys en Breesch, 1995, (249) 250; A. CLOQUET, Het deskundigenonderzoek
in zaken van privaat recht, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Gent, Story-Scientia, 1975, 203 en 206; H.
BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", in F. DERÈME (ed.), La fiscalité des oeuvres d'art et antiquités, Brussel,
Larcier, 2004, (315) 327; N. AUVERTIN en T. AFSCHRIFT, "La responsabilité professionnelle de l'expert-comptable et
du conseiller fiscal vis-à-vis de son client", Rev. b. compt. 2003, afl. 4, (18) 23 en 25.
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Wie DEMOGUEs criterium als uitgangspunt neemt en peilt naar de BEROEPSSITUATIE VAN DE
SCHULDENAAR stelt vast dat de kunstexpert inderdaad veelal als vrij beroeper op zelfstandige basis zijn
diensten aanbiedt. Toch sluit dit een dienstverlening in ondergeschikt verband niet uit, vermits de
experten in de praktijk soms ook als werknemer voor een belangrijk veilinghuis of grote galerijen
werkzaam zijn. Niettemin is hun activiteit precies dezelfde; hun aansprakelijkheid zou dat dan
logischerwijze ook moeten zijn. Blijkbaar is de onafhankelijkheid van de expert niet onveranderlijk
bepaald door de beroepscontext waarin de dienstenprestaties worden geleverd. Het vermoeden is dan
ook groot dat DEMOGUEs criterium maar weinig kan bijbrengen in het kwalificatiedebat van de aard van
de expertiseprestatie. Gelet op het belang dat men hecht aan onafhankelijkheid van de expert en het feit
dat deze toch veelal als vrije beroeper op zelfstandige basis werkt, lijkt de analyse op basis van
DEMOGUEs criterium in elk geval niet de kwalificatie als middelenverbintenis uit te sluiten.
Een bijkomend argument voor de kwalificatie als middelenverbintenis vinden we wanneer de
ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN DE PARTIJEN als onderscheidingscriterium mag dienen. Dit criterium
peilt naar het vertrouwen dat een partij stelt in zijn medecontractant. Vertrouwt men op de vakkennis
van een mens, zou er sprake zijn van een middelenverbintenis. Hangt de nakoming eerder af van
technische middelen die de schuldenaar gebruikt, gewaagt men van resultaatsverbintenissen. Bij de
authenticiteitsanalyse van kunstwerken is men vooral aangewezen op de vakkennis en het
interpretatievermogen van de expert, desgevallend gesteund op technische (fysische en chemische)
hulpmiddelen. De onderlinge verhouding tussen de partijen heeft inderdaad veel weg van een
vertrouwensrelatie. De leek vraagt immers precies omwille van zijn eigen gebrekkig inzicht de
tussenkomst van een professional. Daarenboven is het eigen aan professionele informatieverstrekking
dat de leek niet zelf de kwaliteit van de geleverde prestatie kan controleren, vermits dat gebrek aan
inzicht net de reden was dat hij überhaupt een beroep diende te doen op een derde. De schuldeiser
vertrouwt met andere woorden in dergelijk geval op de vakkennis van een mens, zodat er ook volgens
dit tweede criterium sprake zou zijn van een middelenverbintenis.2512
De toepassing van STARCKS criterium dat de POSITIE VAN DE SCHADELIJDER als uitgangspunt neemt, lijkt
minder bruikbaar in een expertisecontext. Afhankelijk van de aard van het voorwerp of recht waarop de
adviesverlening gericht is, zou de kwalificatie ervan immers verschillen. Medische expertise lijkt dan te
leiden tot resultaatsverbintenissen, terwijl de toeschrijvingsactiviteit of andere expertise met betrekking
tot de goederen eerder middelenverbintenissen in het leven zou roepen. De vraag is in hoeverre foutieve
informatieverstrekking in dergelijke gevallen alsnog op te vatten is als een aantasting van het
fundamentele recht van de schadelijder op integriteit van zijn goederen, om zo alsnog als
resultaatsverbintenis te worden gekwalificeerd. Voor de kwalificatie van de toeschrijvingsactiviteit van
de kunstexpert is de analyse van STARCK zodoende weinig verhelderend. Vanuit de idee dat – anders
dan bij adviesverlening/informatieverstrekking die raakt aan de fysieke integriteit – de schadelijke
gevolgen van een onjuiste toeschrijving materieel/financieel van aard zijn, zodat integraal schadeherstel
a priori niet onmogelijk is, lijkt het ons verdedigbaar ook de kwalificatie als middelenverbintenis voor
te staan.2513

De beoordeling van de toeschrijvingsactiviteit van de kunstexpert in het licht van de
subjectieve criteria toont zodoende een zekere voorkeur voor de middelenverbintenis. Dat
geldt ook wanneer men voor de beoordeling van de toeschrijvingsactiviteit de objectieve
criteria als uitgangspunt neemt.
Het CRITERIUM VAN DE RISICOAANVAARDING door de schuldeiser zou zich in principe perfect ertoe lenen
als onderscheidingscriterium te worden aangewend voor de kwalificatie van de expertiseprestaties van
een kunstexpert, aangezien deze activiteit binnen het beperkte toepassingsveld van het risicocriterium
valt. Het laten analyseren van kunstvoorwerpen gebeurt immers vrijwillig en kan men moeilijk foutief
noemen. Wanneer vaststaat dat de schuldeiser een risico inherent aan de uitvoering van de verbintenis
2512
2513

G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 460 (supra, nr. 417).
B. STARCK en M. PICARD, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considerée en sa double fonction de
garantie et de peine privée, 1947, o.c., 47 et seq.; J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des
obligations de résultat, o.c., 158-160; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 459-460.
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aanvaard heeft, heeft men te maken met een middelenverbintenis. In de andere gevallen moet de
verbintenis een resultaatsverbintenis blijven, ongeacht de aleatoire aard van de prestatie. De
moeilijkheid ligt er echter in te achterhalen of het risico van vergissingen bij kunstexpertises ipso facto
(stilzwijgend) aanvaard is. Naar onze mening wel, gelet op de aard van de te leveren prestatie. Waarin
die precies bestaat, zal verduidelijkt worden in het derde argument.
De GRAAD VAN PRECISIE VAN DE BELOOFDE PRESTATIE zou toelaten het onderscheid op een duidelijke
manier te maken. Telkens een persoon zich ertoe verbindt een prestatie te leveren die juridisch en
materieel precies afgelijnd is, betreft het een resultaatsverbintenis. Wanneer de schuldenaar daarentegen
over een min of meer grote handelingsvrijheid beschikt, zonder daarbij een bepaald te bereiken doel te
garanderen, hebben we volgens deze auteur te maken met een middelenverbintenis.
Authenticiteitsanalyses zijn zodaning complex en hanteren dermate diverse technieken2514 - die de
opdrachtgever overigens vaak geheel onbekend zijn - dat de te leveren prestatie dan ook materieel
helemaal niet duidelijk is afgelijnd. Bijgevolg is men op basis van dit criterium dan ook eerder geneigd
tot het bestaan van een middelenverbintenis te besluiten.
Anders liggen de zaken wanneer men de BETROKKENHEID VAN DE SCHULDEISER als norm hanteert. Men
kan immers moeilijk stellen dat de opdrachtgever een echt actieve rol speelt bij de uitvoering van de
expertiseprestaties. Hoewel zijn bijdrage aan het onderzoek door achtergrondinformatie te verstrekken
over vindplaats, oorsprong … een aanzienlijke hulp kan betekenen, is zijn rol bij het eigenlijke
onderzoek toch veeleer van passieve aard. Dergelijke passiviteit zou eerder op een resultaatsverbintenis
wijzen.
De meeste intellectuele analyses die de basis vormen van een professionele adviesverlening vertonen
een ALEATOIR ELEMENT en zouden om die reden ontstaan moeten geven aan een middelenverbintenis.
Het blijft immers onzeker of een zorgvuldig handelen van de expert ook tot een juiste toeschrijving zal
leiden.2515 In het licht van die gedachte zou het onredelijk zijn de kunstexpert tot dat resultaat te houden,
vermits hij dit op basis van zijn eigen handelen niet kan garanderen.2516 Technische en
natuurwetenschappelijke onderzoeken kunnen een aanzienlijke hulp betekenen bij de
authenticiteitsanalyse. Niettemin botst de expert vaak op de grenzen van het wetenschappelijk kunnen
en blijft men steeds in belangrijke mate afhankelijk van het menselijk inzicht om de diverse
onderzoeksresultaten te appreciëren, te combineren, te interpreteren en te nuanceren, zodat het louter
aanwenden van de technische mogelijkheden niet per definitie tot het correcte resultaat leidt. Toch moet
men ook hier besluiten dat er gevallen bestaan waarin de debiteur het beoogde resultaat normalerwijze
moet bereiken door de technieken waarover hij beschikt (of moet beschikken) aan te wenden. Niets lijkt
er dan ook aan in de weg te staan dergelijke vormen van adviesverlening alsnog als resultaatsverbintenis
te kwalificeren (e.g. zuiver technisch-wetenschappelijke analyses). FROSSARD wees in zijn kritiek echter
op de moeilijkheid het onderscheid te maken tussen een zogenaamd gekarakteriseerd alea en de normale
risico’s van de handeling. Aan elk handelen is immers een zeker risico verbonden. De vraag is dan ook
of de onzekerheid in casu verder gaat dan het normaal aanvaardbare, om nog van een
resultaatsverbintenis te kunnen spreken. In dat verband gaf FROSSARD reeds aan dat het alea-criterium
zeer waardevol is, maar precies omwille van dit subtiele onderscheid aanvulling behoeft.2517 Aansluitend
gaan we dan ook op zoek naar dat aanvullend criterium.

2514

2515
2516
2517

S. LEMOINE, "Le rôle de l'expert dans la pratique", in Q. BYRNE-SUTTON (ed.), L'expertise dans la vente d'objets d'art
- Aspects juridiques et pratiques, Zürich, Schultess Polygraphischer Verlag, 1992, (67) 70-71.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 128.
G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 460-461.
J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 130 et seq.; C. THOMAS, "La
distinction des obligations de moyen et des obligations de résultat", l.c., 644; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions
de la responsabilité, o.c., 461. Ook de rechtspraak maakt toepassing van dit criterium. Zie onder meer: “Met betrekking tot
de uitvoering van de werken rustte op de (eerste eiseres) een middelenverbintenis, maar inzake de teruggave rustte op
haar een resultaatsverbintenis omdat de uitvoering van deze verplichting in beginsel niet onzeker was […]” (Cass. 18
oktober 2001 – www.cass.be).
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419. Toeschrijvingsactiviteit: bijkomend negatief onderscheidingscriteria voor
kwalificatie als middelenverbintenis – De kwalificatie als middelenverbintenis van de
toeschrijvingsactiviteit van de kunstexpert is niet alleen waarschijnlijk op basis van de
traditionele onderscheidingscriteria, zij is zelfs logisch en (epistemo)logisch noodzakelijk.
Tot zijn essentie herleid bestaat het opzet van een authenticiteitsanalyse erin een (verleden) realiteit naar
waarheid vast te stellen. Dat vraagt evenwel steeds een moment van subjectieve appreciatie, aangezien
het onderzoek een tijdsdimensie betreft waarop de mens geen vat heeft.2518 Zelfs met
hoogtechnologische natuurwetenschappelijke onderzoeksmethodes blijft een daadwerkelijke
toeschrijving fundamenteel precair. Het bevestigen van authenticiteit veronderstelt immers het leveren
van een positief bewijs van een zekere realiteit, wat epistemologisch eenvoudigweg onmogelijk is. De
expert kan hoogstens trachten het zorgvuldig gefundeerde vermoeden te falsifiëren, om het zo nog meer
waarschijnlijk te maken. Het ontkennen van authenticiteit veronderstelt een negatief bewijs wat op
natuurwetenschappelijke gronden op een sluitende manier kan worden geleverd. Zo kan
dendrochronologie perfect aantonen dat de drager niet zeventiende-eeuws kan zijn, pigmentanalyse dat
de picturale laag synthetische pigmenten bevat die slechts na de industriële revolutie werden
ontwikkeld…2519 Deze vaststellingen leiden noodzakelijkerwijze tot het besluit dat het werk onmogelijk
een authentieke Rubens kan zijn. Wanneer drager en pigmenten zeventiende-eeuws blijken, bewijzen ze
omgekeerd echter niet dat het werk ook effectief van Rubens is. Hun rol kan alleen erin bestaan het
vermoeden dat reeds bestond te bevestigen en zo de probabiliteit van de toeschrijving te verhogen.
Wie authenticiteitsanalyses als resultaatsverbintenissen beschouwt, gaat voorbij aan deze
epistemologische wetmatigheid en verleent ze ambities die ze eenvoudigweg niet kunnen waarmaken.
Opdat een bepaalde prestatie een resultaatsverbintenis zou kunnen zijn, moet het resultaat onzes inziens
in de eerste plaats mogelijk zijn. Gelet op het immer precaire waarheidsgehalte van de te leveren
intellectuele prestatie, dringt de kwalificatie van de authenticiteitsanalyse als middelenverbintenis zich
dus op.
Bovendien moet men in dat opzicht nog opmerken dat, in geval van een betwisting van een
toeschrijving, die nieuwe oordeelsvorming ook geen absolute zekerheid kan bereiken, zodat ze in se niet
beter is dan deze laatste, tenzij de expert erin slaagt de eerdere toeschrijving op positiefwetenschappelijke gronden onderuit te halen. De opdrachtgever die de expert om een
authenticiteitsanalyse verzocht, heeft tot slot ook zelf niet het minste idee of de geformuleerde
toeschrijving wel correct is. Omdat de kwaliteit van het resultaat per definitie onzeker blijft2520, moet
men zich wel beperken tot een controle van het kwaliteitsgehalte van de ingezette middelen om dat
gewenste resultaat te bereiken.

Het besluit is dan ook dat, opdat het leveren van een prestatie überhaupt aanleiding zou
kunnen geven tot een resultaatsverbintenis, het resultaat in de eerste plaats realiseerbaar zou
moeten zijn. Zoniet verbindt men zich immers tot het onmogelijke, waartoe volgens het
gekende adagium niemand toe gehouden kan zijn. De expert zich laten verbinden tot een
resultaat, namelijk de waarheid van zijn toeschrijving, is onzinnig, vermits noch zijn
opdrachtgever, noch de zorgvuldig handelende expert zelf met zekerheid kunnen weten of het
resultaat werd bereikt. Wat de waarheid precies is, blijft immers voor iedereen onbekend.
Anders dan bij het voormelde criterium van het aléa is het hier niet alleen onzeker óf de
schuldenaar het gewenste resultaat zal bereiken, maar evenzeer wat dat gewenste resultaat
precies is. Een zorgvuldig handelen is bijgevolg het enige waartoe men zich in dergelijke
gevallen redelijkerwijze kan verbinden. Zodoende komt men tot de stelling dat, opdat er
sprake zou kunnen zijn van een resultaatsverbintenis, het behalen van dat vooropgestelde
2518

2519
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Het feit dat het daadwerkelijk Rubens was die een bepaald werk schilderde, kan men nooit zeker weten. Het betreft immers
een gebeurtenis uit het verleden waarnaar de expert ook niet in persoon kan terugkeren om de nodige vaststellingen te
doen.
Supra, nr. 74.
Elke toeschrijving, zelfs die van de betwistende expert, blijft per definitie onzeker, omdat ook hij geen positief bewijs kan
leveren.
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resultaat door de schuldenaar tenminste mogelijk moet zijn. Meteen is duidelijk dat ons
bijkomend criterium slechts negatief werkt, in de zin dat het voor bepaalde verbintenissen de
kwalificatie als resultaatsverbintenis meent te kunnen uitsluiten. In het geval van de
authenticiteitsanalyses gaat het om een absolute onmogelijkheid (e.g. het leveren van een
positief bewijs). Deze onmogelijkheid kan ook relatief zijn, in de gevallen de schuldenaar
voor de nakoming aangewezen is op de actieve tussenkomst van de schuldeiser. In die
gevallen is het resultaat wel bepaalbaar en het behalen ervan resultaat wel degelijk mogelijk,
zij het dat de schuldenaar hiervoor is aangewezen op de actieve medewerking van de
schuldeiser (e.g. genezing van de patiënt). Op dit vlak knoopt het hier ontwikkelde
onderscheidingscriterium aan bij het klassieke criterium dat de betrokkenheid van de
schuldeiser bij de uitvoering van de verbintenis als uitgangspunt neemt.2521 Toch verschilt het
ervan, daar het meer algemeen de vraag stelt naar de mogelijkheid van het gewenste resultaat.
Dit negatief criterium kan bovendien verklaren dat bepaalde andere vormen van expertise wel
een resultaatsverbintenis kunnen uitmaken, meer bepaald in de gevallen ze geen positief
bewijs en evenmin de actieve medewerking van de schuldeiser veronderstellen.
b. Houding van de rechtspraak in het kwalificatiedebat
420. Resultaats- of middelenverbintenis: een blik op de rechtspraak – Tot dusver
benaderden we het kwalificatievraagstuk louter op theoretische gronden, zonder de houding
van de rechtspraak in het kwalificatiedebat in rekening te brengen. Men mag daaraan echter
niet zonder meer voorbijgaan, aangezien het in de praktijk aan de feitenrechter toekomt om
(weliswaar onder toezicht van de cassatierechter) aan de hand van de voormelde
interpretatieregels uit te maken of de partijen al dan niet een bepaald resultaat op het oog
hadden, dan wel louter de bedoeling hadden zich tot de normale en nodige inspanningen
hiervoor te verbinden.2522 Gelet op de directe impact die de kwalificatie als resultaats- of
middelenverbintenis heeft op de bewijsplicht, spreekt het voor zich dat de kwestie al sinds
lange tijd één van dé discussiepunten vormt in het authenticiteitscontentieux.2523 Daarbij is het
irrelevant of de oordeelsvorming van de professional de vorm aannam van een certificaat of
een vermelding in een veilingcatalogus.2524 Wat volgt maakt voor het kwalificatievraagstuk
dan ook geen onderscheid meer naar gelang de concrete omstandigheden die aanleiding gaven
tot de toeschrijvingsactiviteit. De vaststelling dat de adviesverlening/informatieverstrekking in
deze gevallen in wezen dezelfde is, rechtvaardigt deze aanpak. Zowel bij de redactie van een
catalogusvermelding, als bij het opstellen van een certificaat verbindt de expert zich immers
2521
2522

2523

2524
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expert aan de orde werd gesteld. (C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000",
l.c., 18).
C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 18.
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contractueel tot het leveren van een intellectuele dienstenprestatie. De aard van de
expertisemissie is dezelfde, de kwalificatie als resultaats- of middelenverbintenis bijgevolg
ook. Verderop maakt dit proefschrift wel die uitsplitsing en hernemen we in de hoofdstukken
II en III het aansprakelijkheidsvraagstuk in het licht van de eigenheid van het veilingwezen en
de certificaatscontext.
Al evenmin focust de analyse hier op de specifieke verschillen tussen de situaties waarin de
aansprakelijkheid contractueel, dan wel buitencontractueel wordt gevorderd. In beide gevallen
ligt immers de principiële vraag voor naar de kwaliteit van precies dezelfde
toeschrijvingsactiviteit, ongeacht of die nu door de opdrachtgever (op contractuele basis)
wordt gesteld, dan wel naderhand (op buitencontractuele basis) door verdere verkrijgers van
het kunstvoorwerp.2525 Aangezien dezelfde prestatie op zijn kwaliteitsgehalte wordt
beoordeeld, zou het foutelement dan ook niet mogen verschillen, wanneer uitsluitend dat
element (hetzij na een contractuele vordering, hetzij na een buitencontractuele vordering) ter
beoordeling voorligt. Een (on)zorgvuldig bevonden toeschrijvingsactiviteit ten aanzien van de
opdrachtgever (contractuele claim) zal dat ook zijn ten aanzien van de eventuele verdere
verkrijger (buitencontractuele claim) en omgekeerd, althans voor zover louter en alleen
dezelfde expertiseprestatie wordt beoordeeld, los van de bijkomende feitelijke
omstandigheden, de appreciatie van de eigen fout van het slachtoffer, de causale band of de
contractuele clausules die uitsluitend eigen zijn aan de voorliggende specifieke
rechtsverhouding.2526
Wij stellen hier dus geenszins dat er geen onderscheid zou bestaan tussen de contractuele en
de buitencontractuele foutdiscussie, noch houden we voor dat een contractuele tekortkoming
dat ook steeds buitencontractueel is, en omgekeerd. Wel een constante is de
aansprakelijkheidsbenadering: de beoordelingsmaatstaf voor elke expertiseprestatie. In zijn
essentie gaat het immers telkens om de vraag of een expert automatisch een fout begaat als hij
zich vergist (resultaatsverbintenis), dan wel of hij slechts in de fout gaat als zijn toeschrijving
op een onzorgvuldig onderzoek is gebaseerd (middelenverbintenis). Steeds wordt immers de
vraag gesteld naar de kwaliteitsstandaard van de prestatie. In beide gevallen ligt zo finaal de
vraag voor waartoe de kunstexpert bij zijn toeschrijvingsactiviteit precies is gehouden:
waarheid (resultaatsverbintenis), dan wel zorgvuldig gefundeerde waarschijnlijkheid
(middelenverbintenis).
421. Traditionele zienswijze in de rechtspraak inzake de verhandeling van
kunstvoorwerpen: middelenverbintenis – Gedurende lange tijd leek men zonder probleem
aan te nemen dat de minnelijke expertise op het vlak van de kunsthandel juridisch gezien niet
verschillend was van adviesverlening/informatieverstrekking in andere domeinen van het
privaat recht. Rechtspraak2527 en doctrine2528 gingen er dan ook van uit dat de kunstexpert,
2525

2526

2527

Of dit steeds op basis van een buitencontractuele claim dient te gebeuren is een kwestie die verder uitgebreid aan bod
komt.
In de eerste plaats moet men denken aan contractuele exoneratiebedingen, maar ook aan bijkomende feitelijke
omstandigheden die een rol kunnen spelen in de aansprakelijkheidsbeoordeling (de wijze waarop de oordeelsvorming
wordt medegedeeld, eventuele samenhangende engagementen…)
Zie onder meer: TGI Parijs, 5e ch., 2 juni 1980, Journ. des C.-P. 1983, 92: “Attendu qu’une mission d’expertise ne
comporte,[…] qu’une obligation indéterminée de moyens et non de résultat.”. Het vonnis van de TGI werd over de ganse
lijn bevestigd in hoger beroep. (CA Parijs, 7e ch., 27 februari 1982, Journ. des C.-P. 1983, 92).
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aangezien hij zich verbond tot het leveren van een intellectuele prestatie, in globo2529 slechts
gehouden was tot een middelenverbintenis bij de uitvoering van zijn missie, net zoals zijn
collega-experts in andere materies2530. In het licht van deze kwalificatie concludeert men dan
ook dat niet elke vergissing bij de toeschrijving van het kunstvoorwerp of antiquiteit ipso
facto ook een fout impliceert.2531 Immers:
“L’expert n’est, en règle et quelles que soient les modalités de son intervention, tenu que de sa faute: les
cas dans lesquels il peut être tenu d’une obligation contractuelle de résultat sont, nous l’avons déjà
relevé, marginaux. La faute de l’expert se définit exactement comme celle de tout professionnel de l’art
qu’il exerce, par référence au critère de l’homme de l’art normalement prudent et diligent, placé dans
les mêmes circonstances”2532

De these van middelenverbintenis kan logischerwijze ook op erg veel bijval rekenen bij de
experts, daar ze een verregaande rem betekent op hun daadwerkelijke aansprakelijkheid door
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Zie in dezelfde zin: CA Rouen, 1e ch., 1 maart 1995, Juris-Data nr.1995-047693; CA Parijs, 13 februari 1985, Journ. des
C.-P. 1987, 73, noot G. GAULTIER. De cassatievoorziening tegen dit arrest werd verworpen. Cass. Fr. 1e civ., 31 maart
1987, Journ. des C.-P. 1987, 73, noot G. GAULTIER.
Zie onder meer: F. DURET-ROBERT, Ventes d'oeuvres d'art, 2001, o.c., 226-227; C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en
oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 15-16 en 18-22; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art,
Parijs, Dalloz, 2004, 362; H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 327-328; G. LAMARQUE, Droit et
fiscalité du marché de l'art, Parijs, Presses universitaires de France, 1992, 109-110; M. CORNU en N. MALLETPOUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées: protection et valorisation des collections, Parijs, CNRS, 2001, 42-45.
Hetzelfde mag blijken uit de vele annotaties van GAULTIER. Zie onder meer: G. GAULTIER, noot onder CA Bordeaux, 1e
ch., 10 maart 1986, Journ. des C.-P. 1987, 3: “Il est trop souvent affirmé que les indications portées au catalogue
entrainaient une garantie automatique en cas d’erreur. Or cela n’est pas exact. […] Les règles ordinaires de la
responsabilité demeurent. Si une erreur matérielle d’attribution est commise, la responsabilité ne peut être engagée que
s’il est démontré que cette erreur est fautive”. Dit arrest werd evenwel gedeeltelijk gecasseerd, maar het principe van de
middelenverbintenis kreeg bevestiging. (Cass. Fr. 1e civ., 4 oktober 1988, Juris-Data nr. 1988-001695); G. GAULTIER, noot
onder TGI Parijs, 25 mei 1988, Journ. des C.-P. 1989, 126: “Mais il ne s’agit pas d’une responsabilité automatique en cas
d’erreur matérielle; encore fallait-il démontrer soit la faute de l’expert, soit celle du commissaire-priseur.”; G. GAULTIER,
noot onder TGI Parijs, 1e ch., 19 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, 185. GAULTIER wijst er in zijn commentaire op dat
de concrete invulling van de zorgvuldigheidsafweging verschillend is voor de commissaire-priseur/generalist en de
expert/specialist. Hierop komen we later uitvoerig terug (infra, nrs. 519, 535, 622).
Natuurlijk betekent dit geenszins dat bepaalde aspecten van die verbintenis niet duidelijk als resultaatsverbintenissen
kunnen worden gekwalificeerd, zoals het tijdig instellen van het hoger beroep het opereren van het juiste been of het
toedienen van de correcte hoeveelheid geneesmiddel. Bij de toeschrijvingsactiviteit is dat niet anders en kan men bepaalde
deelaspecten van die onderzoeksprestatie als resultaatsverbintenis kwalificeren.
Hier kan men onder meer denken aan de oordeelsvorming/informatieverstrekking door artsen, architecten, boekhouders,
revisoren, landmeters, ingenieurs, chemici en fysici…
Zie onder meer: CA Parijs, 4e ch., sect. A, 29 juni 1992, Juris-Data nr. 1992-022054: “Si le commissaire-priseur et
l’expert sont, certes, responsables des indications portées au catalogue, ils ne commettent toutefois aucune faute
susceptible d’engager leur responsabilité du seul fait d’une attribution inexacte d’un tableau à un peintre, par la suite
d’une erreur; en effet, leur compétence, générale pour le commissaire-priseur, et plus spécialisée pour l’expert, ne leur
permet pas d’avoir des certitudes absulues dans un domaine qui consiste à authentifier l’oeuvre d’un peintre dont l’oeuvre
n’est pas très bien connue; il suffit qu’ils se soient fondés pour établir leur opinion, sur des indices sérieux et objectifs, à
partir des connaissances disponibles à une époque donnée, pour avoir rempli normalement leurs obligations.”; CA
Amiens, aud. sol., 1 februari 1982, Gaz. Pal. 1982, I, 134, concl. HOUPERT; CA Bordeaux, 1e ch., 10 maart 1986, Journ.
des C.-P. 1987, 3. In de Goya-zaak beriep de rechtbank zich ook op het belangrijke conceptuele onderscheid tussen een
vergissing in de expertise en een (contractuele) fout. Zie daarvoor: TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 8 juli 1993, Journ. des C.-P.
1e en 2e trim 2000, 26, noot G. GAULTIER en A. LAKITS-JOSSE: “La simple erreur d’attribution n’est pas suffisante à
engager la responsabilité [de l’expert]”; TGI Paris, 1e ch., 1e sect., 10 oct. 1991, geciteerd in C. SARCIA-ROCHE,
"L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 19: "Il convient de se reporter à l'époque de la
vente pour rechercher si l'opinion des défendeurs (experts) était sérieusement fondée. Aucune faute n'ayant été retenue (...)
la preuve ultérieure du défaut d'authenticité ne serait pas de nature à remettre cause leur responsabilité.”.
In dezelfde zin, zie: TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 18 mei 1988, Juris-Data nr. 1988-043351; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19
november 1992, Juris-Data nr. 1992-024415; TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 3 december 1976, Gaz. Pal.1977, I, 161 en CA
Parijs, 15 juni 1981, Gaz. Pal. 1981, II, somm. 232; TGI Parijs, 1e ch., 30 november 1983, Journ. des C.-P. 1984, 24, noot
G. GAULTIER.
P.-H. DELVAUX, "La responsabilité de l'expert", l.c., 244-248.
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het gekende verschil in bewijs. In het overgrote deel van de gevallen zullen ze dan ook hun
aansprakelijkheid weten te ontlopen door te argumenteren dat ze zich misschien wel vergist
hebben, doch geen fout hebben begaan.2533 Wil de gedupeerde koper de expert alsnog
aansprakelijk te stellen, zal hij immers een fout moeten aantonen in het optreden van de
expert, wat geen gemakkelijke opdracht is.2534
422. Verantwoording voor de kwalificatie als middelenverbintenis – Als motivering
voor deze houding schuift men steevast het precaire karakter van de authenticiteit van
kunstvoorwerpen naar voor.2535 De toeschrijvingsactiviteit is, zoals in DEEL I kon blijken2536,
in principe geen exacte wetenschap, zodat alle zekerheden per definitie relatief blijven.2537
Bijgevolg zou men het de professional, geplaatst voor dergelijke uitermate complexe
appreciatiekwestie, volgens deze redenering dan ook niet kwalijk kunnen nemen zich finaal te
hebben vergist, op voorwaarde dat hij hierbij de nodige en te verwachten professionele
zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd.2538 Als theoretische verantwoording voor de
kwalificatie als middelenverbintenis blijkt de rechtspraak aldus hoofdzakelijk te steunen op
het objectieve onderscheidingscriterium van het alea. De rechtspraak ging er kennelijk vanuit
dat onzekerheid inherent is aan authenticiteitsanalyses van kunstvoorwerpen, zodat de expert

2533

2534

2535

2536
2537

2538

CA Parijs, 1e ch., sect. B, 22 januari 1993, Juris-Data nr. 1993-021136: “Considérant que [l’expert] prétend, en premier
lieu, que la preuve n’est pas rapportée qu’en l’etat des connaissences et des informations dont on disposait en janvier
1962, il ait commis une faute et agi avec légèreté en délivrant le certificat litigieux […].”
In dezelfde zin, zie: CA Rouen, 1e ch., 1 maart 1995, Juris-Data nr.1995-047693; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 12 september
1990, Juris-Data nr. 1990-049063.
Hiertoe zal de rechter veelal een gerechtelijk deskundige aanstellen die deze feitenkwestie mede moet uitklaren. Bovendien
kunnen corporatisme en overdreven solidariteit binnen de beroepsgroep van aard zijn de aansprakelijkheid van de expert
op indirecte wijze nog verder uit te hollen. (DURET-ROBERT wees reeds eerder op het dreigende gevaar van corporatisme,
na te hebben vastgesteld hoe zelden het tot een daadwerkelijke expertenaansprakelijkheid komt. Een belangrijke reden
daarvoor ligt volgens hem precies in het corporatisme van de sector. In het bewijs van de schadecomponent ligt nog een
bijkomende beperking voor een effectieve aansprakelijkheid van de expert. Zie: Q. BYRNE-SUTTON en M.-A.
RENOLD, L'expertise dans la vente d'objets d'art - Aspects juridiques et pratiques, in Q. BYRNE-SUTTON en M.-A.
RENOLD (eds.), Etudes de droit de l'art, I, Zurich, Schulthess, 1992, 81-83.
TGI Parijs, 5e ch., 2 juni 1980, Journ. des C.-P. 1983, 92: “Attendu qu’une mission d’expertise ne comporte,[…] qu’une
obligation indéterminée de moyens et non de résultat; que compte tenu de la marge d’incertitude inhérente à la
vérification d’authenticité d’une monnaie ancienne, il n’apparaît pas que l’avis qu’il a donné en partant de critères
contestés, et probablement contestables dans la mesure où ils n’apportaient selon la position actuellement dominante des
spécialistes, qu’une valeur de conviction très relative, soit constitutif d’une faute dans la limite de ses obligations telles
que définies ci-dessus.” Het vonnis van de TGI werd over de ganse lijn bevestigd in hoger beroep bij arrest van 27 februari
1982. (CA Parijs, 7e ch., 27 februari 1982, Journ. des C.-P. 1983, 92); TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 16 januari 1991, JurisData nr. 1991-042445: “L’erreur d’attribution de l’oeuvre en raison des difficultés intrinsèques d’appréciation propres au
tableau litigieux ne peut engager en l’espèce la responsabilité des experts.” In deze zaak werd de aansprakelijkheid van de
twee experts dan ook niet weerhouden, hoewel ze het werk verkeerdelijk als een Monticelli hadden bestempeld en het in
werkelijkheid bleek te gaan om hedendaags werk van de schilder Henri Rolland. In dezelfde zin: CA Parijs, 4e ch., sect. A,
29 juni 1992, D. 1993, som. com., 209, noot E. FORTIS.
Supra, nr. 35 et seq.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 43; N. PALMER, "The civil liability of
the professional appraiser or attributer of works of art under English domestic law", l.c., 19-20: “The art world deals in
opinions rather than in facts”.
CA Versailles, 1e ch., sect. A, 11 maart 1999, onuitg., geciteerd in C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi
n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 27: “Considérant que le doute et l’incertitude sont, parfois, un des aléas du marché
des oeuvres d’art et malgré les progrès scientifiques et les connaissances des experts ne peuvent être exclues de manière
absolue et intangible dans toutes les hypothèses; que cependant la prudence et la modération doivent accompagner toute
démarche de la part de ceux qui participent à ce marché en professionnels.”
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zich niet tot een resultaat kan hebben gebonden, vermits hij dat op basis van zijn eigen
handelen toch niet kan garanderen.2539
423. De enigmatische zaak Herbin: een keerpunt in Frankrijk? – De schijnbaar
onbetwiste kwalificatie van de toeschrijvingsactiviteit in de marge van de verhandeling van
kunstvoorwerpen als middelenverbintenis kwam in Frankrijk vanaf november 1995 echter op
losse schroeven te staan als gevolg van enkele uitspraken van het Franse Hof van Cassatie en
het Parijse Hof van Beroep. De bal ging aan het rollen naar aanleiding van de gekende zaak
Herbin.2540
Op 8 juni 1978 organiseert het Crédit municipal de Paris een openbare verkoop van “belangrijke
tekeningen, oude en moderne schilderijen, van de hand van, of toegeschreven aan” een indrukwekkende lijst
namen, onder meer Auguste Herbin. Op de hoge kwaliteit van de te veilen loten wees de aankondiging in de
Gazette de l’Hôtel Drouot eerder al. Het werk, getiteld “Anneaux”, dat de handtekening “Auguste Herbin”
droeg, werd voor de prijs van 26.000 fr. aan Theresa Herold toegewezen. Deze neemt nadien contact op met
de expert André Pacitti, die haar op 21 september 1978 een authenticiteitscertificaat voor het werk aflevert.
Vervolgens wordt het gedurende enkele maanden tentoongesteld in een Parijse galerie, waarna Theresa
Herold het in Zürich opnieuw op veiling brengt. Daar wordt het doek voor een prijs van 30.000 Zwitserse
frank toegewezen aan dokter Emch, die het werk op zijn beurt voor FF. 70.000,- doorverkoopt aan de
Société Natalie Seroussi, om het opnieuw tentoon te stellen in hun Parijse galerie. Daar wordt het ten slotte
opgemerkt door Geneviève Claisse, die als titularis van de morele rechten beslag laat leggen op het werk,
aangezien het naar haar mening om een vervalsing gaat. Daarop dagvaardt dokter Emch Herold, Pacitti en
Société Natalie Seroussi. Tot groot ongenoegen van Herold vernietigde de Parijse TGI bij vonnis van 31
oktober 1990 de achtereenvolgende koopovereenkomsten, zodat zij met het verlies bleef zitten. De
certificerende expert bleef hierbij overigens geheel buiten schot, vermits deze volgens de rechtbank geen
fout kon worden verweten.2541 Theresa Herold tekent dan ook hoger beroep aan tegen het vonnis en verzoekt
de Cour d’Appel, naast de afwijzing in hoofdorde van de oorspronkelijke vordering van dokter Emch, in
subsidiaire orde ten minste ook haar koopovereenkomst met het Crédit municipal de Paris te vernietigen en
Pacitti op grond van zijn certificaat te veroordelen tot de betaling van een schadevergoeding. De Cour
d’Appel bevestigt het vonnis echter quasi integraal. Andermaal bleef de expert buiten schot, aangezien hem
volgens het hof geen enkele fout kon worden verweten. Het gebrek aan authenticiteit kwam immers slechts
na een erg delicate gerechtelijke expertise aan het licht.2542 HEROLD volhardt echter en tekent cassatieberoep
aan. Ze argumenteert onder meer dat een expert aansprakelijk is, wanneer hij de authenticiteit van een werk
in een certificaat bevestigt zonder hierbij de nodige reserves te maken. Tegen alle verwachtingen in bevindt
het Hof van Cassatie beide middelen gegrond, daar het overweegt:
"Vu l'article 1147 du Code civil; Attendu que pour débouter Mme Herold de son action en
responsabilité contre M. Pacitti qui lui avait délivré un certificat d’authenticité de l’oeuvre, l’arrêt
énonce que les experts judiciaires qui avaient ensuite conclu à l’inauthenticité n’étaient parvenus à
2539

2540

2541

2542

G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 460-461. Het kritieke punt is echter wederom in
hoeverre deze onzekerheid een werkelijk (gekarakteriseerd) alea uitmaakt, dan wel slechts een normaal risico, wat de
kwalificatie als resultaatsverbintenis geenszins in de weg staat.
Voor een analyse van deze zaak, zie F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 362-363; C. SARCIAROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 22-25; J. MESTRE, "Obligations et
contrats spéciaux", RTD civ. 1997, afl. 1, (113) 113-114.
TGI Parijs, 21 september 1978, geciteerd in C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10
juillet 2000", l.c., 23: “Attendu que les experts judiciaires n'ont pu acquérir la conviction de la fausseté du tableau
qu'après des opérations qu'ils ont eux-même qualifiées de délicates et difficiles. Qu’il ne saurait donc être reproché en
l’espèce à l’expert d’avoir été abusé par l’apparence du tableau et d’avoir donné son avis sans recourir à un examen aussi
minutieux mais en fonction de son impression de spécialiste en peinture et avec bonne foi.Que sa responsabilité fondée sur
la faute ne peut donc être engagée en l’espèce.”
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19 november 1992, Juris-Data nr. 1992-024415: "Considérant, sur la demande faite contre
l'expert, que par des motifs exacts que la cour fait siens, les premiers juges ont estimé que cet expert n'avait pas commis de
faute en délivrant le certificat d'authenticité du 21 septembre 1998, la preuve du défaut d’authenticité n’ayant pu être
établie qu’après une très délicate expertise.”
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cette conclusion qu’après des opérations qu’ils avaient eux-mêmes qualifiées de "délicates et difficiles",
et qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre M. Paciti pour "avoir été abusé par l’apparence du
tableau et avoir donné son avis sans recourir à un examen aussi minutieux, mais en fonction de son
impression de spécialiste en peinture; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’expert qui affirme
l’authenticité d’une oeuvre d’art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette
affirmation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”2543

Dit arrest zorgde voor de nodige verwarring daar het velen niet duidelijk was welke
gevolgtrekkingen aan de overwegingen van het Franse hoogste gerechtshof te verbinden. Op
het eerste gezicht lijkt het arrest niet meer dan een evident gegeven te bevestigen. Dat de
oordeelsvorming van een expert in principe niet vrijblijvend is van aard, kan men bezwaarlijk
schokkend of revolutionair noemen. Ogenschijnlijk niets nieuws onder de zon dus.
In dat opzicht wijst DURET-ROBERT er immers terecht op dat deze gedachte in de Franse
kunsthandel reeds decennialang alomtegenwoordig leek, gelet op de strekking van de
inmiddels opgeheven decreten van 11 december 1945 en 21 november 1956.2544 Deze
bepaalden dat de catalogusvermeldingen op hoofdelijke wijze de aansprakelijkheid van de
commissaire-priseur en de instrumenterende expert in het gedrang konden brengen.2545 De
rechtspraak is er echter steevast vanuit gegaan dat het hier een weerlegbaar vermoeden van
aansprakelijkheid betrof. Zo konden zij hun aansprakelijkheid ontlopen door aan te tonen
geen fout te hebben begaan.2546
Wou de ogenschijnlijk onschuldige en evidente overweging van het hof breken met deze
rechtspraak door voortaan de foutdiscussie niet meer te voeren of herhaalde de enigmatische
overweging gewoon de algemeen aanvaarde evidentie dat oordeelsvorming in principe niet
vrijblijvend is, zonder evenwel de bedoeling te hebben de aansprakelijkheid van de expert los
te koppelen van het foutvereiste?
Het Parijse Hof van Beroep gaf na cassatieverwijzing blijk van de tabula rasa-visie, door
droogweg te stellen:
“Considérant qu’il en résulte qu’en certifiant que la toile présentée par Mme HEROLD était une oeuvre
authentique, alors qu’elle était fausse, M. Pacitti a engagé sa responsabilité à l’égard de sa cocontractante”2547

Hierbij weigerde het Hof ook maar enigszins in te gaan op de argumentatie van de expert die
moest toelaten tot de afwezigheid van elke fout te besluiten.2548 De redenering van de Cour
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Cass. Fr. 1e civ., 7 november 1995, Juris-Data nr. 1995-002888.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 362.
Art 20 en 26 van het decreet van 11 december 1945; art 23 en 29 van het decreet van 21 november 1956: “Les indications
portées au catalogue engagent la responsabilité solidaire du commissaire-priseur et de l’expert […]” en “le commissairepriseur est personnellement responsable en tant civilement que disciplinairement des fautes commises au cours ou à
l’occasion des ventes publiques par les experts qui assistent”. Meer daarover: infra, nrs. 534 en 564.
CA Bordeaux, 1e ch., 10 maart 1986, Journ. des C.-P. 1987, 3, noot G. GAULTIER: “Que si, aux termes de l’article 23 du
décret du 21 novembre 1956 les indications portées au catalogue engagent la responsabilité solidaire du commissairepriseur et de l’expert, cette solidarité ne saurait être retenue à l’encontre de celui-ci, s’il démontre que l’inexactitude des
énonciations ne peut lui être imputée à faute.”
In dezelfde zin: TGI Parijs, 1e ch., 25 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, 193, noot G. GAULTIER: “[que le
commissaire-priseur et l’expert] peuvent toutefois s’exonérer de cette présomption de responsabilité en démontrant qu’ils
n’ont commis aucune faute […].”; TGI Parijs, 1e ch., 8 juli 1993, Journ. des C.-P. 1e en 2e trim 2000, 26, noot G.
GAULTIER en A. LAKITS-JOSSE: “La simple erreur d’attribution n’est pas suffisante à engager la responsabilité [de
l’expert].”
CA Parijs, 1e ch. sect. G, aud. sol., 18 februari 1998, Juris-Data nr. 1998-020318.
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d’appel getuigde van een onverbiddelijke gestrengheid: authentificeren, zonder daarbij
reserves te maken, geeft bij vergissing aanleiding tot aansprakelijkheid. Welnu, uit de feiten
kon blijken dat de expert in 1978 de authenticiteit van het werk vaststelde en dat hij zijn
oordeelsvorming toen niet van enig voorbehoud voorzag. Bijgevolg was de expert dan ook
aansprakelijk, vermits in casu zijn oordeel niet met de realiteit bleek te stroken.2549
424. Verdere evolutie en actuele tendensen in Frankrijk – Aanvankelijk meende Franse
rechtspraak na 1995 deze cassatieoverwegingen niet in die zin te moeten begrijpen, en vaarde
men de oude koers, terend op de onduidelijkheid die het Hof van Cassatie had laten bestaan.
Zo hebben de feitenrechters in eerste instantie het arrest Herbin veeleer links laten liggen door
ongestoord te blijven uitgaan van de theorie van de middelenverbintenis2550 en de daaraan
inherente onzorgvuldigheidsgedachte.2551
Niettemin liet het op tijd en stond zijn invloed gevoelen en hernamen bepaalde feitenrechters
woordelijk de voormelde cassatieoverweging, om de expert, zodra deze zich vergiste, zonder
meer aansprakelijk te houden op basis van het fameuze principe dat de expert aansprakelijk is
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Zo hield de expert voor dat: “[…] il convenait d’examiner le document délivré par lui à la lumière des éléments
d’information qu’il possédait alors, ou encore de l’absence d’opposition manifestée à cette époque par la détentrice du
droit moral du peintre.” (CA Parijs, 1e ch. sect. G, aud. sol., 18 februari 1998, Juris-Data nr. 1998-020318).
Voor de rigide toepassing van deze redenering, zie: CA Parijs, 1e ch. sect. G, aud. sol., 18 februari 1998, Juris-Data nr.
1998-020318.
CA Parijs, 1e ch., sect B, 22 maart 1996, Juris-Data nr. 1996-021515: “[…] le jugement entrepris mérite confirmation en
ce qu’il a retenu que [l’expert] a, en authentifiant cette oeuvre, failli à son obligation de moyens et engagé sa
responsabilité.”; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 april 1996, Juris-Data nr. 1996-021523: “Considérant qu’il est de principe
que l’expert en oeuvres d’art n’est tenu que d’une obligation de moyens et ne saurait voir sa responsabilité engagée du
seul fait de l’attribution inexacte d’un tableau à un peintre […].”;TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 13 mei 1998, Juris-Data nr.
1998-044378: “Attendu, en ce qui concerne la faute reprochée à l’expert, qu’il échet de reveler que celui-ci est également
tenu d’une obligation de moyens.”; CA Parijs, 1e ch., sect. B., 12 maart 1999, onuitg., geciteerd in F. DURET-ROBERT,
Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 218 en 364: “Si n’est tenu qu’à une obligation des moyens, il doit remplir la mission
qui lui est devolue avec prudence et diligence.”
In dezelfde zin, zie: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 28 juni 2001, Juris-Data nr. 2001-181698; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 30
oktober 1996, Juris-Data nr. 1996-046359; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 29 april 1997, Juris-Data nr. 1997-022614.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data nr. 1997-020811: “Qu’en ne procédant pas aux vérifications d’usage
pour s’assurer de la concordance entre l’oeuvre vendue aux enchères publiques et celle figurant sur la photographie
annotée par M. […], et en se contentant de cette simple mention, l’expert a manqué à son devoir de vigilance et a commis
une faute engageant sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.” CA Versailles, 1e ch., sect. A, 15 mei 1997, Juris-Data
nr. 1997-044179: “Qu’il suit de là que [l’expert] était à même de découvrir le caractère apocryphe du tableau soumis à
son expertise esthétique, et qu’il a commis une faute professionnelle, en ne retenant pas ce caractère et en ne procédent
pas à des recherches et investigations complémentaires.”
Of nog: TGI Saint-Dié, 30 oktober 1998, onuitg., geciteerd in: C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n°
2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 26: “Que s’il est incontestable que [l’expert] a commis une erreur d’appréciation, il
n’est pas établi par la SCP (de commissaires-priseurs) que cette erreur soit constitutive d’une faute; qu’en matière
d’authentification d’oeuvre d’art l’erreur ne saurait entraîner automatiquement la reconnaissance d’une faute.”; CA
Versailles, 1e ch., sect. A, 11 maart 1999, onuitg., geciteerd in: C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n°
2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 27: “Considérant que le doute et l’incertitude sont, parfois, un des aléas du marché des
oeuvres d’art et malgré les progrès scientifiques et les connaissances des experts ne peuvent être exclues de manière
absolue et intangible dans toutes les hypothèses; que cependant la prudence et la modération doivent accompagner toute
démarche de la part de ceux qui participent à ce marché en professionnels.”
In dezelfde zin: TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 12 mei 1999, Juris-Data nr. 1999-114129; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19 januari
1996, Juris-Data nr. 1996-020102 – bevestigd in cassatie: Cass. Fr. 1e civ., 10 maart 1998, Juris-Data nr. 1998-001089;
CA Versailles, 1e ch., 28 april 1998, onuitg., geciteerd in: C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n°
2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 25.
Minder duidelijk zijn: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 23 mei 1997, Juris-Data nr. 1997-021293; CA Versailles, 3e ch., 8 juni
2001, Juris-Data nr. 2001-191069.
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wanneer hij zonder enig voorbehoud te maken de authenticiteit van een werk certificeert.2552
Bovendien stelt men vast dat de sluimerende these van resultaatsverbintenis sinds de aanvang
van het nieuwe millennium een ware doorbraak lijkt te beleven. De voormelde Balthuszaak
vormde hiervan al een treffende illustratie.2553 Tot dusver werd de kwalificatie als
resultaatsverbintenis telkens afgeleid uit de Cassatieoverweging van 1995, maar niet als
dusdanig woordelijk vooropgesteld.2554 Hierin kwam echter verandering met het arrest van 16
januari 2004, waarin het Parijse Hof van Beroep resoluut deze kaart trok: “Considérant que
les experts sont tenus à une obligation de résultat.”2555 Het aansprakelijkheidsautomatisme bij
inautheniciteit vond zodoende regelmatig weerklank in de rechtspraak van de Hoven van
Beroep.2556 Bovendien greep het Hof van Cassatie sindsdien meermaals de gelegenheid aan
zijn strenge standpunt te herhalen.2557

2552

2553
2554

2555
2556

2557

In de Balthuszaak toont het hof van Beroep zich van een bijzondere gestrengheid: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 januari
2002, Juris-Data nr. 2002-181708: “L’expert qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’art sans assortir son avis de
réserves, engage sa responsabilité sur cette affirmation. […] quelles que soient les circonstances qui ont déterminé son
opinion, sa responsabilité est engagé […].”; CA Parijs, 10 juni 2003, Le journal des arts 19 december- 8 januari 2004, 25:
“Le commissaire-priseur (deze deed geen beroep op een expert voor de redactie van de veilingcatalogus) qui met en vente
une oeuvre d’art, présentée sans réserve comme l’oeuvre d’un artiste, en affirme l’authenticité, de sorte que, dans ses
rapports avec l’acheteur de celle-ci, dès lors que la certitude de cette authenticité fait défaut, sa responsabilité est
engagée, sans qu’il soit nécessaire de caractériser autrement une faute de sa part.”
Anderen tonen zich wel wat minder categoriek door niettemin in beperkte mate terug te koppelen naar de kwaliteit van het
in casu gevoerde onderzoek en de mate waarin het authenticiteitsgebrek voor de hand lag of had moeten liggen. Zie
daarvoor onder meer: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 februari 1999, Juris-Data nr. 1999-020387: “Considérant que l’expert
qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’art sans assortir son avis de réserves, engage sa responsabilité sur cette
affirmation; que les experts intimés ne peuvent s’abriter derrière le fait que seul un démontage du meuble que, selon eux il
ne leur appartenait pas d’entreprendre, aurait permis de déterminer à quelle époque il avait été fabriqué […]; qu’au
demeurant un examen attentif de l’objet permettait de douter de son rattachement au XVIIIème siècle, même sans
démontage.” De cassatievoorziening, ingesteld tegen dit arrest, werd geheel verworpen. Het is daarbij echter niet geheel
duidelijk of het Hof van Cassatie zijn enigmatische rechtspraak van 1995 ook daadwerkelijk bevestigde (Cass. Fr. 1e civ.,
19 februari 2002, weergave op Juris-Data). In dat opzicht, zie ook: CA Parijs 25e ch., sect. B, 9 november 2001, JurisData nr. 2001-159119.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 januari 2002, Juris-Data nr. 2002-181708.
Zie onder meer: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 29 april 2002, Juris-Data nr. 2002-188848 (“Considérant que le commissairepriseur est tenu de ne donner que des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle; […]
qu’ils ont engagé leur responsabilité sur cette affirmation inexacte, sans qu’il soit nécessaire de caractériser autrement
une faute de leur part.”).
CA Parijs, 25e ch., sect. A, 16 januari 2004, Juris-Data nr. 2004-235442.
Zie bijvoorbeeld CA Parijs, 1e ch., sect. A, 8 november 2000, Juris-Data nr. 2000-128715; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 2
december 2002, Juris-Data nr. 2002-193934; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 januari 2002, Juris-Data nr. 2002-181708; CA
Parijs, 1e ch., sect. A, 22 maart 2004, Juris-Data nr. 2004-245483; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 september 2004, Juris-Data
nr. 2004-254603; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 september 2004, Juris-Data nr. 2004-251445; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 14
december 2004, Juris-Data nr. 2004-259732; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 6 september 2005, Juris-Data nr. 2005-282091;
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 6 mei 2003, Gaz. Pal. 2004, 601, noot H. VRAY; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 december 2003,
Gaz. Pal. 2004, 1267, noot H. VRAY. In zijn noten bevestigt VRAY telkens het aansprakelijkheidsautomatisme.
Cass. Fr. 1e civ, 22 april 1997, Juris-Data nr. 1997-001712; Cass. Fr. 1e civ., 12 maart 2002, Juris-Data nr. 2002-013494;
Cass. Fr. 1e civ., 15 november 2005, D. 2006, 1116. Zeer recent bevestigde het Hof van Cassatie nog overduidelijk niet
geneigd te zijn de koers te wijzigen. De eiser in cassatie trachtte zijn aansprakelijkheid te ontlopen door te wijzen op het
verslag van de gerechtelijke deskundige die duidelijk begrip toonde voor de vergissing van de expert en de commissairepriseur, daar hun standpunt op het moment van de veiling wetenschappelijk verdedigbaar was. Tevergeefs zo blijkt. Het
Hof van Cassatie veegt met de foutargumentatie de vloer aan door te herhalen: “Mais attendu que la cour d’appel, qui a
exactement énoncé que, vis-à-vis de la victime de l’erreur, le commissaire-priseur ou l’expert qui affirme l’authenticité
d’une oeuvre d’art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion, a constaté que [la
société de ventes aux enchères] et [les experts] avaient agi en commun, de sorte que leur responsabilité devait être
admise.” (Cass. Fr. 1e civ., 7 april 2007, Juris-Data nr. 2007-038324); “Attendu qu'à l'égard de l'acquéreur d'une oeuvre
d'art, victime d'une erreur, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, sans assortir
son propos de réserves, engage sa responsabilité sur cette seule affirmation.” (Cass. Fr. 1e civ., 31 mei 2007, Juris-Data
nr. 2007-039248).
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Hoewel theoretisch gezien een kwalificatie als middelenverbintenis zich opdringt, lijkt de
Franse rechtspraak steeds duidelijker de koers van de resultaatsverbintenis te willen bevaren.
Bijgevolg heeft het er alle schijn van dat de aansprakelijkheidsstandaard voor de
toeschrijvingsactiviteit in het kader van de kunsthandel in België en Frankrijk verschilt,
ofschoon beide jurisdicties bij contractuele aansprakelijkheid wel de voormelde
foutbenadering gemeen hebben. De hoofdstukken II en III nemen die evolutie verder onder de
loep, specifiek toegespitst op toeschrijvingen vervat in de veilingcatalogus en het certificaat.
De analyse zal er dan op gericht zijn de hier vastgestelde divergentie nader te verklaren of te
nuanceren.

§ IV. RECHTSVERGELIJKENDE CONCLUSIE
425. Vier jurisdicties, gelijklopende voorwaarden voor contractuele aansprakelijkheid
bij zuiver vermogensschade – Op contractueel vlak bleek de vergoedbaarheid van zuivere
vermogensschade in geen van de onderzochte jurisdicties op bijzondere bezwaren te botsen,
noch aan specifieke regels of beperkingen onderworpen te zijn. Bovendien toonde de analyse
dat de gemene voorwaarden voor contractuele aansprakelijkheid in de vier jurisdicties in
essentie gelijklopend zijn. Wat betreft de schade onthouden we hoe het vereiste van
voorzienbaarheid in elk van de rechtsstelsels in het algemeen beschouwd een belangwekkende
beperking kan betekenen, zij het dat die ons voor de authenticiteitsproblematiek niet echt van
tel lijkt te zijn. Op het vlak van de causaliteit bleek de schade telkens een min of meer nauwe
band te moeten vertonen met het handelen van de dienstverlener opdat dat gedrag tot
contractuele aansprakelijkheid kan leiden. Hoewel de onderzochte jurisdicties verschillende
causaliteitstheorieën aanwenden, kwam het onderzoek tot besluit dat die verschillen voor de
authenticiteitsproblematiek in de praktijk niet betekenisvol zijn. Wat betreft de niet-nakoming
als aansprakelijkheidsgenererende factor onthouden we dat het ogenschijnlijke onderscheid
tussen het foutbetrokken denken van het Frans-Belgische contractenrecht en de AngloAmerikaanse foutonafhankelijke zienswijze van non-performance en breach of contract in se
niet fundamenteel verschillend zijn.2558 Dat is enerzijds een gevolg van het feit dat de
foutappreciatie, onder meer via implied terms als het ware stilzwijgend is ingebakken in de
Anglo-Amerikaanse contractsnotie. Het resultaat is dat de strict liability in werkelijk wat
minder rigoureus uitvalt. Anderzijds is de Frans-Belgische foutaansprakelijkheid in de
richting van de Anglo-Amerikaanse tegenhanger geëvolueerd, door in de praktijk voor het
bewijs van die fout een begrippenpaar te hanteren dat, ondanks de onderscheiden achtergrond
en doelstelling, eigenlijk bijzonder veel gelijkenissen vertoont met Anglo-Amerikaanse strict
liability en de duty of reasonable care and skill. Beide systemen hebben hun nadelen, merkt
NICHOLAS terecht op. Waar de categorisering in termen van resultaats- en
middelenverbintenissen te weinig nuance toelaat, is ook de Anglo-Amerikaanse zienswijze
niet bevredigend, omdat ze in het merendeel van de gevallen de werkelijke rol van de fout in
de contractuele aansprakelijkheid doodzwijgt.2559 Ofschoon in de praktijk deze onderscheiden
2558
2559

J. SMITS, "De verkrijging van schadevergoeding bij niet-nakoming", l.c., 115-116.
B. NICHOLAS, "Rules and Terms", l.c., 954.
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uitgangspunten convergeren, blijven de theoretische beginselen duidelijk tegengesteld. Eens
te meer lijkt de onderscheiden mentaliteit van het civil law en het common law bepalend.
Waar in het civil law de persoon van de contractant veel meer centraal stond, benadrukt het
common law het economisch belang van de prestatie.2560
Wat betreft de aansprakelijkheidsstandaard wijzen we er tot slot op dat men in Frankrijk en
België in de regel aanneemt dat contractuele dienstverlening in het algemeen, en
informatieverstrekking in het bijzonder een middelenverbintenis in het leven roept. Net als in
het Anglo-Amerikaanse recht dient de eiser zodoende een gebrek aan zorgvuldigheid van de
dienstverlener aan te tonen, opdat van aansprakelijkheid sprake kan zijn. Specifiek voor de
toeschrijvingsactiviteit kan men echter niet blind blijven voor de recente ontwikkelingen in de
Franse cassatierechtspraak die in het authenticiteitscontentieux het roer steeds meer in de
richting van de resultaatsverbintenis lijkt om te gooien. Die tendens krijgt voor elk van de
expertisevormen meer uitdieping in de hoofdstukken II en III.2561

Afdeling 2. Buitencontractuele aansprakelijkheid van de professional
voor zuivere vermogensschade door onjuiste informatieverstrekking
426. Vier jurisdicties, twee systemen – Slechts weinig topics uit het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht zijn vanuit rechtsvergelijkend oogpunt zo fascinerend als de kwestie
van de vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade. De verklaring daarvoor ligt in de
vaststelling dat de Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels en de Continentaal-Europese jurisdicties
als Frankrijk en België hierin werkelijk een fundamenteel verschillende koers varen. Waar de
aansprakelijkheid in elk van die jurisdicties fout, schade en causaliteit vereist, noopt het
zuiver vermogensrechtelijk karakter van de schade in Engeland en New York ertoe een
bijkomende preliminaire voorwaarde te stellen die de aansprakelijkheid binnen aanvaardbare
grenzen moet houden (§ I). De Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels staan hierin overigens niet
alleen, aangezien men dergelijke beperkingen, zij het in andere vorm, ook in landen als
Duitsland, Oostenrijk, Portugal Zweden of Finland aantreft.2562
Frankrijk en België blijkt het probleem van de pure economic loss evenwel geheel te ontgaan.
Beide jurisdicties beroepen zich ter vergoeding van zuivere vermogensschade op de
gebruikelijke toepassingsvoorwaarden van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
(fout, schade en causaliteit) zonder de nood te voelen daaraan bijkomende voorwaarden te
koppelen omwille van de zuiver vermogensrechtelijke aard van de schade (§ II).

2560
2561
2562

J. SMITS, "De verkrijging van schadevergoeding bij niet-nakoming", l.c., 116.
Infra, nrs. 536, 564 en 594.
M. BUSSANI en V. PALMER, "The liability regimes of Europe - their façades and interiors", in M. BUSSANI en V.
PALMER (eds.), Pure economic loss in Europe, Cambridge, University Press, 2003, (120) 124-125; S. D.
LINDENBERGH, "Damages (in tort)", in J. SMITS (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham, Edward
Elgar, 2006, (234) 237-238; C. VAN DAM, European Tort Law, 2006, o.c., 712-713; C. VON BAR, Common European
Law of Torts, II, 2000, o.c., 30; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative law, Oxford,
Clarendon, 1998, 625-627.
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§ I. ANGLO-AMERIKAANS PRAGMATISME
427. Professionele aansprakelijkheid voor gebrekkige dienstverlening - In AngloAmerikaanse rechtssystemen behoorde de professionele aansprakelijkheid voor gebrekkige
dienstverlening historisch gezien steevast tot het domein van de contractuele
aansprakelijkheid. Lange tijd ging men er immers van uit dat wanneer een professional zich
verbond tot het leveren van een bepaalde dienstenprestatie, zijn aansprakelijkheid exclusief
diende te worden beoordeeld in het licht van de contractuele verbintenissen die hij was
aangegaan.2563 Voor de fysieke schade die een patiënt leed ten gevolge van een onzorgvuldig
optreden van een arts of andere medische dienstverleners was deze stelling al eeuwen geleden
aan herziening toe.2564 Ook in de gevallen waarin de dienstverlener zijn opdrachtgever op
directe wijze trof in zijn vermogen, door zijn eigendom fysiek aan te tasten (te vernietigen of
te beschadigen), erkende het common law al snel het bestaan van een zogenaamde duty of
care.2565 Gebrekkige dienstverlening berokkent daarentegen veelal slechts zuiver
economische schade.
428. Het probleem van “pure economic loss” en schade door onzorgvuldige
verklaringen: “the fear of opening the floodgates of liability” – Zuiver economische schade
verschilt echter op betekenisvolle punten van de schade die voortvloeit uit de aantasting van
de fysieke integriteit van de schadelijder.2566
In de eerste plaats is zuiver economische schade vaak een stuk meer onzeker dan fysieke
schade. Deze laatste voltrekt zich immers nagenoeg steeds geheel op grond van
positiefwetenschappelijke wetmatigheden: wie door nalatigheid een giftig drankje op de
markt brengt, zal quasi zeker schade berokkenen. Anders is het met zuiver economische
schade, waarbij de band tussen de fout en de schade doorgaans niet gebaseerd is op solide en
dwingende wetenschappelijke principes, maar op (soms wispelturig) menselijk handelen.2567
Veel belangrijker is de vaststelling dat zuiver economische schade onbepaald is, zowel wat
betreft de omvang en het intreden ervan in de tijd, als wat betreft de kring van mogelijke
schadelijders.2568 Zo zullen de financiële gevolgen immers niet te overzien zijn als men als
2563

2564

2565

2566

2567
2568

P. S. ATIYAH, The Rise and Fall of Freedom of Contract, 1979, o.c., 416; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A.
DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 568; J. G. FLEMING, The Law of Torts, Sydney, LBC Information
services, 1998, 204; R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 8.
Met betrekking tot de Verenigde Staten, zie in het bijzonder: W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser
and Keeton on torts, o.c., 658-660.
Zie onder meer: Everard v. Hopkins (1615) 2 Bulst. 332; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk &
Lindsell on Torts, o.c., 567.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 566; J. HERBOTS, "Le "duty of
care" et le dommage purement financier en droit comparé", RDIDC 1985, (7) 14-15.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 443-444; J. COOKE, Law of
Tort, in P. RICHARDS (ed.), The Foundation Studies in Law Series, Harlow, Pearson, 2005, 74-76; J. STAPLETON,
"Duty of Care and Economic Loss: A Wider Agenda", L.Q.R. 1991, (249) 253 et seq.
Ditzelfde onderscheid ervaart men eveneens in het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht, zie: D. B. DOBBS, The Law of
Torts, o.c., 1349 et seq.; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 745 et
seq.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 443.
CARDOZO C.J. wees voor het Amerikaanse tort law reeds op dezelfde problematiek in de mijlpaalzaak Ultramares
Corporation v. Touche (1931) 174 N.E. 441, p. 444 (“… in an indeterminate amount for an indeterminate time to an
indeterminate class.”). Meer over deze zaak, zie: H. BERNSTEIN, "Civil Liability for Pure Economic Loss Under
American Tort Law", Am. J. Comp. L. Supp. 1998, (111) 115; D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1372.
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chauffeur ten gevolge van zijn onvoorzichtigheid niet alleen opdraait voor de directe
materiële en fysieke schade van het slachtoffer, maar evenzeer voor alle zuiver economische
schade van eenieder die economisch werd getroffen door het ongeval en de file die dat
veroorzaakte.2569
Ten derde bestaat er op het vlak van de schadeloosstelling voor zuiver financiële schade een
sterke voorkeur voor het contract, omdat economische relaties eenvoudigweg eerder
contractueel in het leven worden geroepen dan dat ze worden opgelegd.2570 Deze drie factoren
verklaren wat de inleiding van dit hoofdstuk reeds aangaf: de bijzondere terughoudendheid
van het Anglo-Amerikaanse recht bij de erkenning van de aansprakelijkheid in tort voor
zuiver economische schade.
Parallel met het inzicht dat louter economische schade een onderscheiden positie inneemt in
het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht loopt vaak het onderscheid dat men maakt
tussen schadelijke daden en schadelijke woorden. Het grote verschil ligt in het feit dat daden
veeleer statisch zijn, in vergelijking met woorden, die de bijzonder vervelende eigenschap
hebben zich erg gemakkelijk, snel en kosteloos te verspreiden.2571
Op basis van al deze redenen deinsden de meeste common law landen ervoor terug de
buitencontractuele aansprakelijkheid voor louter economische schade ten gevolge van
onzorgvuldige verklaringen onverkort te laten spelen. Dat zou immers “the floodgates of
liability” wagenwijd openzetten. De schadelijder moest zijn schade maar op contractuele basis
trachten te verhalen.
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Zie ook: M. BRAZIER en J. MURPHY, Street on Torts, Londen, Butterworths, 1999, 215; H. KOZIOL, "Recovery for
Economic Loss in the European Union", Ariz. L. Rev. 2006, (871) 875-877; J. STAPLETON, "Duty of Care and Economic
Loss", l.c., 254-255; C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, in R. A.
PERCY (ed.), Common Law Library, VI, Sweet & Maxwell, 2006, 79.
Voor de gelijkaardige analyse met betrekking tot het Amerikaanse tort law, zie: H. BERNSTEIN, "Civil Liability for Pure
Economic Loss Under American Tort Law", l.c., 125-126; D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1370 et seq.; W. P.
KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 745 en 747.
Voorbeeld uit S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 113.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 443-444; S. DEAKIN, A.
JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 113-114.
Lord REID gaat in Hedley Byrne uitvoerig in op het onderscheid tussen negligent words en negligent acts: “[…] The
appellants' first argument was based on Donoghue v. Stevenson. That is a very important decision, but I do not think that it
has any direct bearing on this case. That decision may encourage us to develop existing lines of authority, but it cannot
entitle us to disregard them. Apart altogether from authority, I would think that the law must treat negligent words
differently from negligent acts. The law ought so far as possible to reflect the standards of the reasonable man, and that is
what Donoghue v. Stevenson sets out to do. The most obvious difference between negligent words and negligent acts is
this. Quite careful people often express definite opinions on social or informal occasions even when they see that others
are likely to be influenced by them; and they often do that without taking that care which they would take if asked for their
opinion professionally or in a business connection. The appellant agrees that there can be no duty of care on such
occasions, and we were referred to American and South African authorities where that is recognised, although their law
appears to have gone much further than ours has yet done. But it is at least unusual casually to put into circulation
negligently made articles which are dangerous. A man might give a friend a negligently-prepared bottle of homemade
wine and his friend's guests might drink it with dire results. But it is by no means clear that those guests would have no
action against the negligent manufacturer. Another obvious difference is that a negligently made article will only cause
one accident, and so it is not very difficult to find the necessary degree of proximity or neighbourhood between the
negligent manufacturer and the person injured. But words can be broadcast with or without the consent or the foresight of
the speaker or writer. It would be one thing to say that the speaker owes a duty to a limited class, but it would be going
very far to say that he owes a duty to every ultimate "consumer" who acts on those words to his detriment. It would be no
use to say that a speaker or writer owes a duty but can disclaim responsibility if he wants to. He, like the manufacturer,
could make it part of a contract that he is not to be liable for his negligence: but that contract would not protect him in a
question with a third party, at least if the third party was unaware of it. […]” (Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller &
Partners Ltd. [1964] AC 465, p. 482-483).
Zie ook: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 444-445; W. V. H.
ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 487-488.
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Dat was althans het uitgangspunt wat betreft de aansprakelijkheid voor neglicence. In geval
zuivere vermogensschade het gevolg was van frauduleus opzet of bedrieglijke verklaringen,
liet het common law de bezwaren tegen een buitencontractuele aansprakelijkheid voor deceit
of fraudulent misrepresentation probleemloos varen. Inderdaad, wie de buitencontractuele
aansprakelijkheid voor zuiver economische schade ten gevolge van onjuiste verklaringen
beschouwt, valt meteen het belangwekkende onderscheid op tussen de fraudulent
misstatements of deceit (de verklaring is moedwillig onjuist) en de non-fraudulent
misstatements (de verklaring is ongewild onjuist).

A. AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDULENT MISSTATEMENTS OP GROND VAN DECEIT
429. Pasley v. Freeman: op weg naar een tort of deceit – Aan het einde van de achttiende
eeuw evolueerden de disparate regels op het vlak van de aansprakelijkheid voor bedrog
(deceit) tot een omvattende synthese. Pasley v. Freeman2572 vormt het beginpunt van de
ontwikkeling van de moderne figuur van de tort of deceit. Voor het eerst was men van oordeel
dat de actie voor deceit buiten privity kon voorkomen. Voorheen beperkte men de vordering
voor deceit immers uitsluitend tot de gevallen dat er binnen een contractuele verhouding van
bedrog sprake was. Pasley v. Freeman geldt dan ook als de ‘ontdekking’ van een tort
gebaseerd op bedrog, vermits de eiser voor deceit als tort geen contractuele band meer diende
te hebben met de verweerder.2573 De aanleiding tot deze zaak betrof een bedrieglijke
verklaring aangaande de kredietwaardigheid van een derde partij. De komende eeuwen
rechtspraak zou een verfijning en uitbouw brengen van de door Pasley v. Freeman gevestigde
tort of deceit.
430. Derry v. Peek: de nadere definitie van het fraud-element – Het jaar 1889 maakt,
zowel voor het Engelse recht als voor de Verenigde Staten een volgende mijlpaal uit in de
verdere uitbouw van de tort of deceit. Naar aanleiding van de zaak Derry v. Peek ontwikkelde
het House of Lords de moderne rechtsfiguur van deceit naar common law (soms ook gewoon
fraud genoemd). Derry v. Peek betrof een zaak omtrent de misleidende verkoop van aandelen
in een trammaatschappij. LORD HERSCHELL omschrijft het fraud-element:
“First, in order to sustain an action of deceit, there must be proof of fraud, and nothing short of that
will suffice. Secondly, fraud is proved when it is shown that a false representation has been made, (i)
knowingly, or (ii) without belief in its truth, or (iii) reckless, careless whether it be true or false.
Although I have treated the second and the third as distinct cases, I think the third is but an instance of
the second, for one who makes a statement under such circumstances can have no real belief in the
2572
2573

Pasley v. Freeman (1789) 100 E.R. 450, (1789) 3 T.R. 51.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1081 en 1091; S. DEAKIN, A.
JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 501; D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1370; W. V. H.
ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 471; J. G. FLEMING, The Law of Torts, 1998, o.c., 694-695.
Met betrekking tot de Verenigde Staten, zie in het bijzonder: W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser
and Keeton on torts, o.c., 728; R. A. EPSTEIN, Cases and materials on torts, New York, Aspen Publishers, 2004, 11021106; D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1370. Pasley v. Freeman wordt ook in de Verenigde Staten als het beginpunt
van de tort van deceit beschouwd.
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truth of what he states. To prevent a false statement from being fraudulent, there must, I think, always
be an honest belief in its truth”2574

Essentieel om tot fraud te besluiten blijkt de afwezigheid van enig oprecht geloof in de
juistheid van de verklaring.2575 Zodra de representor oprecht gelooft in de juistheid van zijn
verklaringen, kan er geen sprake zijn van deceit, hoe nalatig hij ook was2576. Het is evenwel
belangrijk op te merken dat de het niet nodig is te bewijzen dat de representor
ontegensprekelijk wist dat wat hij verklaarde onjuist was. Fraud doet zich evenzeer voor
wanneer een contractspartij, ondanks het feit dat die er zelf niet in geloofde, niettemin een
bepaalde verklaring voor waar voorstelt.2577 Bovendien hoeft de verklaring op zich niet eens
fout te zijn. Met de bedoeling te misleiden slechts een gedeeltelijk juiste verklaring doen, valt
ook onder fraud. Meteen moet ook duidelijk zijn dat het motief voor dit gedrag van geen tel is
om tot fraud te besluiten.2578 Het gaat uiteindelijk alleen om de bedoeling de tegenpartij te
misleiden, niet om haar uiteindelijk ook pecuniaire schade toe te brengen of anderszins te
benadelen. Het argument de tegenpartij niet te hebben willen schaden, vormt dan ook geen
rechtvaardiging voor het gedrag van de representor. Aldus gedefinieerd is het duidelijk dat
argeloosheid of nalatigheid in hoofde van de representor geen fraud uitmaakt, ongeacht hoe
verregaand van aard die ook mag zijn, zolang de representor maar werkelijk geloofde in de
juistheid van de verklaring. Anders gezegd: “A careless person is not a deceitful one”.2579
2574

2575

2576

2577

2578
2579

Derry v. Peek (1889) 14 App. Cas. 337, p. 374.
Meer over deze zaak: J. BEATSON, Anson's Law of Contract, Oxford, University Press, 2002, 244; I. BROWN en A.
CHANDLER, "Deceit, damages and the Misrepresentation Act 1967, s. 2(1)", L.M.C.L.Q. 1992, (40) 42 et seq.; J.
CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 453-454; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL,
A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1089 et seq.; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort
Law, 2003, o.c., 503-504; D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1346-1349; R. A. EPSTEIN, Cases and materials on
torts, 2004, o.c., 1106-1107; J. G. FLEMING, The Law of Torts, 1998, o.c., 698-699; A. GRUBB, The Law of Tort, o.c.,
578; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 740-742; E. MCKENDRICK,
Contract Law - Text, cases and materials, Oxford, University Press, 2005, 703-705; W. V. H. ROGERS, Winfield and
Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 478-479; G. TREITEL, The law of contract, Londen, Sweet & Maxwell, 2003, 343-344; D. J.
IBBETSON, "The Tort of Negligence in the Common Law in the nineteenth and twentienth Centuries", in E. J. H.
SCHRAGE (ed.), Negligence - The Comparative Legal History of the Law of Torts, Berlijn, Duncker & Humblot, 2001,
(229) 243.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 244; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 453; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1089; A.
GRUBB, The Law of Tort, o.c., 578; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts,
o.c., 741-742; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 479.
S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 503-504; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty
on contracts 1 - General Principles, o.c., 453.
Met betrekking tot de Verenigde Staten, zie in het bijzonder: RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 526: “Conditions
Under Which Misrepresentation Is Fraudulent (Scienter) – A misrepresentation is fraudulent if the maker (a) knows or
believes that the matter is not as he represents it to be, (b) does not have the confidence in the accuracy of his
representation that he states or implies, or (c) knows that he does not have the basis for his representation that he states or
implies.” (R. A. EPSTEIN, Cases and materials on torts, 2004, o.c., 1106-1107).
Voor enkele relativerende opmerkingen en bewijsproblemen bij de subjectieve geestestoestand die deceit veronderstelt
(scienter), zie: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1346-1347.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1091; J. G. FLEMING, The Law
of Torts, 1998, o.c., 699.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1090.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 244-245; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 General Principles, o.c., 454; J. G. FLEMING, The Law of Torts, 1998, o.c., 699; W. V. H. ROGERS, Winfield and
Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 479; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 343-344.
Met betrekking tot deceit in de Verenigde Staten, zie in het bijzonder: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1346-1349 en
1370; R. A. EPSTEIN, Cases and materials on torts, 2004, o.c., 1107; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON
e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 742. Tot op deze hoogte kent de tort of deceit een identieke ontwikkeling in de
Verenigde Staten. Zowel Pasley v. Freeman als Derry v. Peek zijn ook voor het tort law in de Verenigde Staten historisch
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431. Schadevergoeding voor deceit: principes – Wie kan bewijzen dat hij schade leed
door te vertrouwen op een bedrieglijke verklaring kan aanspraak maken op een
schadevergoeding, niet alleen wanneer hij wordt getroffen in zijn fysieke integriteit, maar ook
wanneer het verlies puur economisch of financieel is. De floodgates-vrees speelt hier niet.2580
De eiser dient evenwel zijn schade te bewijzen, vermits deceit niet actionable per se is.2581
Voor de schadebegroting en remoteness verwijzen we naar de analyse van de sancties in
DEEL II.2582 Hier brengen we louter de basisprincipes in herinnering, die we eerder reeds
verduidelijkten. Als buitencontractuele vordering zal de schadevergoeding op grond van tortprincipes moeten worden bepaald. Dit betekent dat het “out of the pocket”-verlies moet
worden vergoed. Tortclaims hebben immers de bedoeling de schadelijder door middel van de
schadevergoeding terug te brengen in de positie waarin hij zich zou bevinden, indien de
onrechtmatige daad niet was gepleegd.2583 Wat betreft de remoteness-regeling2584 voor
schadevergoeding op basis van deceit past men niet de reasonable foreseeability test2585 toe,
hoewel die gebruikelijk is voor buitencontractuele aansprakelijkheid. Intentioneel schadelijk
gedrag brengt de toepassing van een meer verregaande remoteness-test met zich mee. Zo
vraagt de zaak Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd.2586 de rechter al het werkelijk geleden verlies
te vergoeden dat direct uit het bedrog voortvloeit.2587 De vergoeding in tort van de gederfde
winst is naar Engels recht geen haalbare kaart. De actuele leading case inzake de

2580

2581

2582
2583

2584

2585
2586

2587

gezien dé leidinggevende precedenten. De Supreme Court bevestigde het standpunt van Derry v. Peek, dat in se dus een
Engels precedent is, in de zaak Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185, 199 (1976).
Dat “careless people” in principe geen “fraudulent people” zijn, vond in de Verenigde Staten op treffende wijze neerslag
in de Restatement (second) of Torts (Zie: RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 528: “Representation Erroneously
Expressed – A representation that is believed to state the truth but which because of negligent expression states what is
false is a negligent but not a fraudulent misrepresentation.”).
Praktische relativering van dit principe vinden we bij: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1347-1348.
RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS, § 525: “Liability for Fraudulent Misrepresentation – One who fraudulently
makes a misrepresentation of fact, opinion, intention or law for the purpose of inducing another to act or to refrain from
action in reliance upon it, is subject to liability to the other in deceit for pecuniary loss caused to him by his justifiable
reliance upon the misrepresentation.”
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1099.
Dit geldt in principe evenzeer voor de Verenigde Staten. Zie daarvoor: W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON
e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 765. Dit mag ook al blijken uit de tekst van § 549 RESTATEMENT (SECOND) OF
TORTS.
Supra, nrs 314 et seq.
Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd. [1969] 2 Q.B. 158 en Smith New Court Securities Ltd. v. Scrimgeour Vickers (Assets
Management) Ltd. [1997] A.C. 254. Op dat vlak verschillen claims in tort duidelijk van claims in contract die erop gericht
zijn de schadelijder te brengen in de positie waarin die zich zou hebben bevonden als het contract werd uitgevoerd. Zie: S.
DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 505; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A.
DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1099; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c.,
483.
De remoteness is te begrijpen als de “test to decide which types of loss caused may be compensated by an award of
damages” (J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1448-1449; A. GRUBB, The
Law of Tort, o.c., 13 en 15-16). In se komen dezelfde kwesties ook op het continent aan bod waar men diverse
causaliteitstheorieën en (in contractuele zaken) categorieën van vergoedbare schade onderscheidt.
Negligence hanteert deze reasonable foreseeability test. (Zie de zaak Wagon Mound – infra, nr. 450)
Doyle v. Olby (Ironmongers) Ltd. [1969] 2 Q.B. 158. – Zie daarover: D. K. ALLEN, Misrepresentation, in J. P. W. B.
MCAUSLAN (ed.), Modern Legal Studies, XXVI, Londen, Sweet & Maxwell, 1988, 42-43; J. BEATSON, Anson's Law of
Contract, 2002, o.c., 245; I. BROWN en A. CHANDLER, "Deceit, damages and the Misrepresentation Act 1967, s. 2(1)",
l.c., 61 et seq.; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 455; J. F. CLERK, W. H. B.
LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1100-1101 en 1103; A. GRUBB, The Law of Tort, o.c.,
579; J. MARKS, "Loss of Profits in Damages for Deceit", L.Q.R. 1992, (386) 387-388; A. J. OAKLEY, "Measure of
damages for misrepresentation", C.L.J. 1992, (9) 9-10; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 483.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1103; J. G. FLEMING, The Law
of Torts, 1998, o.c., 703; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 483.
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vergoedbaarheid van schade bij deceit is Smith New Court Securities Ltd. v. Scrimgeour
Vickers (Asset Management) Ltd.2588 Zij geldt als bevestiging en verdere verfijning van het
Doyle-precedent.2589
Zoals dit proefschrift reeds verduidelijkte, groeiden de Engelse en Amerikaanse opvattingen
over de te verhalen schade na deceit uit elkaar. De meerderheid van de Amerikaanse
rechtbanken verkiest immers bij intentionele schade de “loss-of-bargain” te vergoeden, wat
strikt genomen in een contractuele context thuishoort.2590

B. AANSPRAKELIJKHEID

VOOR

NON-FRAUDULENT

MISSTATEMENTS

OP

GROND

VAN

NEGLIGENCE

432. “A careless person is not a deceitful one” – In navolging van Derry v. Peek kon de
tort of deceit voor bepaalde gevallen van zuiver economische schade ten gevolge van onjuiste
mededelingen in schadeherstel voorzien. Vereist was evenwel dat de verweerder een
frauduleuze intentie te verwijten viel. Vaak (niet in het minst in de kunsthandel) is zuiver
financieel verlies echter het gevolg van een vertrouwen op onjuiste informatie die weliswaar
uit onachtzaamheid, of soms zelfs grove onachtzaamheid wordt geboden, zonder evenwel
door enige frauduleuze intentie te zijn ingegeven. Decennialang hield het House of Lords op
grond van Derry v. Peek halsstarrig vol dat er geen aansprakelijkheid in tort kon bestaan voor
zuiver economische schade veroorzaakt door onjuiste verklaringen, zolang deze niet door
bedrieglijk opzet werden gekenmerkt.2591

2588

2589
2590

2591

Smith New Court Securities Ltd. v. Scrimgeour Vickers (Assets Management) Ltd. [1997] A.C. 254.
Meer over deze zaak, zie: J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, Londen, Sweet & Maxwell, 2002, 121 et seq.; G. C.
CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, M. P. FURMSTON e.a., Cheshire, Fifoot and Furmston’s law of contract, Londen,
Butterworths, 2001, 323; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1102 et
seq.; A. GRUBB, The Law of Tort, o.c., 579; R. HALSON, "Damages for the tort of deceit", L.M.C.L.Q. 1997, (423) 424
et seq.
Voor een bespreking van deze zaak, zie: supra, nr. 317.
RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS §549: “Measure Of Damages For Fraudulent Misrepresentation – (1) The
recipient of a fraudulent misrepresentation is entitled to recover as damages in an action of deceit against the maker the
pecuniary loss to him of which the misrepresentation is a legal cause, including (a) the difference between the value of
what he has received in the transaction and its purchase price or other value given for it; and (b) pecuniary loss suffered
otherwise as a consequence of the recipient's reliance upon the misrepresentation. (2) The recipient of a fraudulent
misrepresentation in a business transaction is also entitled to recover additional damages sufficient to give him the benefit
of his contract with the maker, if these damages are proved with reasonable certainty.”
D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1380-1381; R. A. EPSTEIN, Cases and materials on torts, 2004, o.c., 1131-1132;
W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 767-768.
Geeft niettemin blijk van de minderheidsopvatting die zich beperkt tot de vergoeding van het “out-of-pocket-verlies":
Nacht v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 100938-98 (Sup. Ct. N.Y.County; 14 april 1999). Meer hierover: infra, nr. 563.
In Australië sluit men dan weer aan bij de Engelse visie. Zie daarover: J. G. FLEMING, The Law of Torts, 1998, o.c., 703.
J. G. FLEMING, The Law of Torts, 1998, o.c., 704-705; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c.,
479 en 485.
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1. Aanloop naar een ommekeer…
433. Nocton v. Lord Ashburton: aansprakelijkheid in equity voor negligent
misstatements – In 1914 keert het House of Lords gedeeltelijk op zijn stappen terug en
nuanceert het aanzienlijk zijn eigen rechtspraak. Sinds Derry v. Peek scheen het House of
Lords immers voor te houden dat de aansprakelijkheid voor onjuiste verklaringen, wanneer
die niet contractueel was, uitsluitend frauduleus kon zijn. In Nocton v. Lord Ashburton2592
verduidelijkte het Hof dat onjuiste uitspraken die aan onzorgvuldigheid waren te wijten toch
tot aansprakelijkheid konden leiden buiten contract, zij het in equity, in het kader van
zogenaamde fiduciaire verhoudingen.2593 Dergelijke fiduciary relationship kenmerkt zich
door het bestaan van een verregaande vertrouwensband tussen de twee partijen, zoals de band
tussen een cliënt en zijn advocaat of een trust en de cestui que trust. Onjuiste uitspraken
binnen dergelijke fiduciaire verhoudingen konden tot compensatie2594 aanleiding geven, zelfs
als de verklaringen naar common law niet bedrieglijk waren. De reden daarvoor ligt in de
bijzondere verhouding tussen de partijen die ontstaan geeft aan een zogenaamde duty of care.
434. Ontstaan van de moderne tort of negligence – Tot diep in de negentiende eeuw
ontkenden de Engelse hoven het bestaan van een ruime aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door onzorgvuldig gedrag. Negligence maakte op zichzelf immers geen
specifieke tort uit. De zorgvuldigheidsidee kwam slechts terug in welbepaalde specifieke
situaties en verhoudingen.2595 Het beginpunt van de moderne tort of negligence als autonome
zorgvuldigheidsaansprakelijkheid ligt in de zaak Donoghue v. Stevenson.2596 Die zaak deed
negligence uitgroeien tot de meest algemene tort, ook al kennen Engeland en de Verenigde
Staten nog steeds geen algemene foutaansprakelijkheid, zoals die wel terug te vinden is in het
Frans-Belgische Burgerlijk Wetboek.2597

2592

2593

2594

2595

2596
2597

Nocton v. Lord Ashburton [1914] A.C. 932. In deze zaak draait het om een geschil tussen een advocaat en zijn cliënt. De
laatste leed schade door te vertrouwen op de foutieve verklaringen van de eerste, die weliswaar niet te kwader trouw was,
naar toch lichtzinnig optrad.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 468; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A.
DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 577-578; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c.,
486.
Naar Amerikaans recht kan dergelijke fiduciaire verhouding ook ontstaan geven aan een duty of care. Zie: D. B. DOBBS,
The Law of Torts, o.c., 1351.
Men kan strikt genomen niet van damages spreken, omdat equity het niet vermag deze uit te spreken. Zij vormen immers
geen remedy naar equity law.
S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 75; R. F. V. HEUSTON en R. A. BUCKLEY,
Salmond and Heuston on the law of torts, Londen, Sweet & Maxwell, 1996, 195 en 198-199. Uitgebreid over deze
evolutie, zie: C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 22 et seq.; E. J.
H. SCHRAGE, "Negligence. A comparative and historical introduction to a legal concept", in E. J. H. SCHRAGE (ed.),
Negligence : the comparative legal history of the law of torts, Berlijn, Duncker & Humblot, 2001, (7) 17.
Voor een uitvoerig overzicht van de negligence in het achttiende-eeuwse common law, zie: P. BIRKS, "Negligence in the
Eighteenth Century Common Law", in E. J. H. SCHRAGE (ed.), Negligence - The Comparative Legal History of the Law
of Torts, Berlijn, Duncker & Humblot, 2001, (173) 173-227.
Donoghue v. Stevenson [1932] AC 562.
K. LAVEYT, "Foutieve informatie en zuivere vermogensschade", l.c., 1327; R. SACCO, La comparaison juridique au
service de la connaissance du droit, in A. TUNC (ed.), Etudes juridiques comparatives, Parijs, Economica, 1991, 82-83; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières (France et Angleterre), in J. GHESTIN
(ed.), Bibliothèque de droit privé, CDLIII, Parijs, L.G.D.J., 2006, 260.
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435. Donoghue v. Stevenson: de duty of care en het neighbour-principe – In Donoghue v.
Stevenson moest het House of Lords zich buigen over de kwestie of een fabrikant van een
schadelijk product bij gebrek aan een contractuele band voor zijn onzorgvuldig handelen op
grond van negligence aansprakelijk kon zijn jegens de consument die erdoor schade leed.2598
Volgende feiten lagen aan de oorsprong van de aansprakelijkheidsvordering:
May Donoghue consumeert op kosten van haar vriend in een horecazaak een ijsbeker waarin een
hoeveelheid gemberbier verwerkt zat. Wanneer deze galant bijschenkt komen de resten van een slak uit
het flesje te voorschijn. Gastro-enteritis werd May Donoghue’s deel. Vermits ze bij gebrek aan een
contract met de fabrikant niet over een contractuele remedy kon beschikken, zag May Donoghue zich
genoodzaakt in tort te vorderen.2599

Tegen deze feitelijke achtergrond gaat Lord ATKIN op zoek naar het bestaan in het common
law van “some general conception of relations giving rise to a duty of care, of which the
particular cases found in the books are but instances”. Als besluit bevestigt hij het bestaan
van dergelijk algemeen zorgvuldigheidsidee en situeert hij dat in zijn befaamde neighbourprincipe.
“The rule that you are to love your neighbours becomes in law: You must not injure your neighbour and
the lawyer’s question: Who is my neighbour? receives a restricted reply. You must take reasonable care
to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour.
Who then in law is my neighbour? The answer seems to be persons who are so closely and directly
affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am
directing my mind to the acts or omissions which are called into question.”2600

ATKINs neighbour-principe roept een zogenaamde duty of care in het leven die als het ware de
resultante is van twee componenten. Mits redelijke vooruitziendheid (reasonable foresight)
kon de fabrikant immers weten dat zijn daden van die aard waren dat ze een consument
konden schaden. Het feit dat de consument niet over de mogelijkheid beschikt om tussen
productie en consumptie de kwaliteit van het productieproces en het product te onderzoeken,
plaatst hen in een verhouding die in de geijkte termen van het common law voldoende
proximate is.2601
Beroemd is Lord ATKINs conclusie betreffende de duty of care die in essentie gevat wordt
door de foreseeablility- en proximity-test:
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S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 76; J. HERBOTS, "Le "duty of care" et le
dommage purement financier en droit comparé", l.c., 24-25; R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence,
o.c., 13; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law, o.c., 54 et seq.
Meer over deze zaak, zie: C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 22
et seq.; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 388 et seq.; R. M.
JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 13; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort
Law, o.c., 50 et seq.; D. J. IBBETSON, "The Tort of Negligence in the Common Law in the nineteenth and twentienth
Centuries", l.c., 261-262.
Donoghue v. Stevenson [1932] AC 562, p. 580.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 389. Uit de verdere evolutie van
de rechtspraak in verband met de duty of care komt naar voor dat er nog andere concepten en criteria een rol spelen bij het
erkennen van het bestaan van dergelijke duty die tot aansprakelijkheid voor negligence kan aanleiding geven. Zie: C. T.
WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 20-33; R. M. JACKSON en J. L.
POWELL, Professional Negligence, o.c., 15 et seq.; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003,
o.c., 85 et seq.; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 389-402.
HEUSTON en BUCKLEY sommen op overzichtelijke wijze deze diverse criteria op, zonder ze evenwel op
chronologische wijze in de evolutie van de rechtspraak te plaatsen. (R. F. V. HEUSTON en R. A. BUCKLEY, Salmond
and Heuston on the law of torts, 1996, o.c., 201-206).

566

“… a manufacturer of products which he sells in such a form as to show that he intends them to reach
the ultimate consumer in the form in which they left him, with no reasonable possibility of intermediate
examination, and with the knowledge that the absence of reasonable care in the preparation or putting
up of the products will result in injury to the consumer’s life or property, owes a duty to the consumer to
take that reasonable care.”2602

436. Betekenis van de duty of care voor de tort of negligence – De duty of care is de
meest spraakmakende notie uit het Anglo-Amerikaans aansprakelijkheidsrecht. Het concept
moet de aansprakelijkheid op grond van negligence binnen aanvaardbare proporties houden.
Het beperkt de draagwijdte van de zorgvuldigheidsaansprakelijkheid die in het AngloAmerikaanse tort law niet absoluut is, maar relatief.2603 Het is immers cruciaal te begrijpen
dat het common law geen algemene zorgvuldigheidsplicht kent. In het Anglo-Amerikaans
recht is men niet aan elke medeburger zorgvuldig handelen verschuldigd. De duty of care
duidt de personen aan jegens wie men wel zorgvuldig moet handelen.2604 Erg vaak vatten
continentale juristen de duty of care ten onrechte op als de zorgvuldigheidsstandaard in het
licht waarvan het gedrag moet worden beoordeeld, in plaats van er een beperking in te lezen
van de gevallen waarin de negligence-aansprakelijkheid zich überhaupt kan aandienen.2605
Naar common law kan een rechter het gedrag van een individu immers slechts op zijn
zorgvuldigheid beoordelen, voor zover er een duty of care bestond ten aanzien van het
slachtoffer. Met andere woorden:
“The question of liability for negligence cannot arise at all until it is established that the man who has
been negligent owed some duty to the person who seeks to make him liable for his negligence. […] A
man is entitled to be as negligent as he pleases towards the whole world if he owes no duty to them.”2606

Wil het slachtoffer zodoende schadevergoeding bekomen, dient hij vóór alles aan te tonen dat
hij één van de personen is ten aanzien van wie de verweerder überhaupt zorgvuldig moet
handelen.2607 Pas als deze eerste voorwaarde is vervuld en dergelijke duty of care dus bestaat,
wacht het bewijs van de daadwerkelijke fout (breach of duty of care), de schade en het
causaal verband.2608 Het belang van Donoghue v. Stevenson bestaat erin dat Lord ATKIN daar
in zijn neighbour-principle de criteria verwoordt om tot het bestaan van een duty of care te
besluiten. Het is echter cruciaal goed voor ogen te houden dat wanneer Lord ATKIN in zijn
neighbour-test spreekt van de verplichting “not injure your neighbour”, hij op dat moment
daaronder uitsluitend het toebrengen van fysieke en psychologische schade begrijpt. De
neighbour-test is met andere woorden op het lijf geschreven van de fysieke schade (van May
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Donoghue v. Stevenson [1932] AC 562, p. 580.
W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law: Scope of Protection, o.c., 53.
W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 133 et seq.; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P.
LAROUCHE, Tort Law: Scope of Protection, o.c., 20-21; D. J. IBBETSON, "The Tort of Negligence in the Common Law
in the nineteenth and twentienth Centuries", l.c., 239.
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia, 2003, 575.
Le Lievre & Dennes v. Gould [1893] 1 Q.B. 491; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative
law, 1998, o.c., 611.
J. HERBOTS, "Le "duty of care" et le dommage purement financier en droit comparé", l.c., 22.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 383; J. COOKE, Law of Tort,
o.c., 25; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 74 et seq.; J. G. FLEMING, The Law of
Torts, 1998, o.c., 115; R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 10; C. T. WALTON, R.
COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 17.
De voorwaarden naar Amerikaans recht zijn quasi geheel identiek. Zie: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 269; W. P.
KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 164-165.
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Donoghue) en niet gericht op zuiver economische schade.2609 Bovendien lijdt het slachtoffer
in Donoghue v. Stevenson schade ten gevolge van onzorgvuldig handelen en niet door
onzorgvuldige verklaringen.
Dit proefschrift verduidelijkte eerder al uitvoerig dat zuiver economische schade volgens de
Anglo-Amerikaanse rechtsopvatting op betekenisvolle punten verschilt van de schade die
voortvloeit uit de aantasting van de fysieke integriteit van de schadelijder.2610 Parallel
daarmee bleek het common law zich ook duidelijk bewust te zijn van het onderscheid tussen
schadelijke daden en schadelijke woorden.2611
Om die redenen leefde de overtuiging dat, hoewel de aansprakelijkheid voor negligence
afhankelijk was van de erkenning van een duty of care op grond van de neighbour-test uit
Donoghue v. Stevenson2612, deze bij louter economische schade ten gevolge van
onzorgvuldige verklaringen niet onverkort van toepassing kon zijn. Dat zou immers de
aansprakelijkheid te ver drijven door de spreekwoordelijke “floodgates of liability”
wagenwijd te openen.

2. Ommekeer: aansprakelijkheid op grond van Hedley Byrne
437. Hedley Byrne: aansprakelijkheid in common law voor negligent misstatements –
Pas vooraan in de jaren zestig kwam de grote ommekeer op het vlak van de buitencontractuele
aansprakelijkheid voor zuiver financiële schade te wijten aan onjuiste verklaringen.2613 Tot
vóór de zaak Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd.2614 wou de heersende
doctrine dat de duty of care, die kan resulteren in aansprakelijkheid voor aan nalatigheid te
wijten foute verklaringen, slechts kon voortvloeien uit een reeds vooraf bestaande
contractuele band of een fiduciaire verhouding. Het is naar aanleiding van de Hedley Byrnezaak dat het House of Lords de tort-aansprakelijkheid voor negligent misstatement
uitbreidde2615, door voor te houden dat er ook buiten de voormelde gevallen een duty of care
kan bestaan, die voortvloeit uit een zogenaamde “special relationship”2616.
2609
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J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 443-445; S. DEAKIN, A.
JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 95; R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional
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J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 443-444; J. COOKE, Law of
Tort, o.c., 74-76; J. STAPLETON, "Duty of Care and Economic Loss", l.c., 253 et seq.
Ditzelfde onderscheid ervaart men eveneens in het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht, zie: D. B. DOBBS, The Law of
Torts, o.c., 1349 et seq.; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 745 et
seq.
D. J. IBBETSON, "The Tort of Negligence in the Common Law in the nineteenth and twentienth Centuries", l.c., 266.
Donoghue v. Stevenson [1932] AC 562.
H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 66.
Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. [1964] AC 465. Voor de uitgebreide analyse van deze zaak, zie: D. K.
ALLEN, Misrepresentation, o.c., 64 et seq.; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, 2002, o.c., 131-191; W. V. H.
ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 444 et seq. en 486 et seq.
P. S. ATIYAH, "Negligence and economic loss", L.Q.R. 1967, (248) 258-265 (ATIYAH schetst in zijn analyse van de zaak
in 1967 vier mogelijke interpretatiepistes. Zijn analyse is gedateerd, omdat hij in 1967, uitsluitend op basis van Hedley
Byrne, niet met zekerheid kon weten welk gewicht aan de case te moeten verbinden. Tegenwoordig kunnen we enkel
besluiten dat de werkelijkheid ergens ligt tussen zijn tweede en vierde denkpiste.).
Ondanks een krachige dissenting opinion van Lord DENNING hield het Hof in Candler v. Crane Christmas & Co. de boot
af, door vol te houden dan er geen duty of care bestond om een partij te behoeden voor de zuiver economische schade die
ze zou lijden door te vertrouwen op verkeerde informatie (Candler v. Crane Christmas & Co. [1951] 2 K.B. 164 ). Zie
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438. Hedley Byrne: uitbreiding van de tort of negligence – Sinds Hedley Byrne2617
aanvaardt het House of Lords dat een special relationship in hoofde van een
informatieverstrekker een duty of care kan doen ontstaan om ervoor te zorgen dat de
informatie die hij verstrekt aan een partij die daarop vertrouwen zal waarheidsgetrouw en
accuraat is. Schiet hij hierin tekort, dan brengt dat aansprakelijkheid met zich mee op grond
van de tort of negligence. Volgende feiten lagen aan de oorsprong van het geschil:
In de Hedley Byrne-case bestelde Easipower Ltd. bij het reclamebureau Hedley Byrne & Co. een
publiciteitscampagne onder de vorm van krantenadvertenties en televisiespots. Om klaarheid te hebben
over de kredietwaardigheid van Easipower ging de reclamemaker te rade bij zijn bank die op haar beurt
contact opnam met de bank van Easipower: Heller & Partners Ltd.. Deze deelde achteloos mee dat het
bedrijf financieel gezond was. Toen dit niet zo bleek te zijn en Easipower de bestelde campagne niet kon
bekostigen, stelde Hedley Byrne op grond van negligence een aansprakelijkheidsvordering in tegen de
bank, ter vergoeding van de schade veroorzaakt door diens negligent misstatement.2618

Hedley Byrne voerde zodoende een buitencontractuele aansprakelijkheid naar common law in
voor zuivere vermogensschade door onzorgvuldige uitspraken en betekende bijgevolg een
enorme uitbreiding van het toepassingsveld van de tort of negligence. Centraal staat voortaan
de vraag wanneer dergelijke “special relationship” aan de orde is, vermits die ontstaan kan
geven aan een duty of care.
439. Special relationship: beperking van de zorgvuldigheidstest uit Donoghue v.
Stevenson – Met de toets van de special relationship willen de law lords in de Hedley Byrne
zaak vermijden dat de aansprakelijkheid op grond van negligence voor zuivere
vermogensschade door onzorgvuldige uitspraken uit de hand loopt. Onzorgvuldigheid bij het
doen van uitspraken kan voortaan niet alleen aanleiding geven tot aansprakelijkheid op grond
van een contract of een fiduciaire verhouding, maar ook op grond van negligence. De duty of
care ontstaat echter niet zomaar op grond van de neighbour-test uit Donoghue v.
Stevenson2619, maar veronderstelt het bestaan van een “special relationship”.2620
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MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 114-115; R. F. V. HEUSTON en R. A. BUCKLEY, Salmond and Heuston on the
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440. Special relationship: invulling – Het is niet zo eenvoudig de precieze draagwijdte van
het concept special relationship te duiden. Op grond van Hedley Byrne hanteerde de
rechtspraak doorgaans drie criteria om tot dergelijke special relationship te besluiten.
Richtinggevend is of de schadelijder vertrouwde op de verweerder zijn bijzondere
bekwaamheid (“reliance”), of deze op zijn beurt wist, of tenminste moest weten, dat zijn
verklaringen een partij zou bereiken die daarop zou vertrouwen en ernaar zou handelen
(“foresight”) en, ten derde, of dat vertrouwen redelijkerwijze verantwoord voorkwam.2621
Lord REID herhaalt de woorden van Lord HALDANE in Robinson v. National Bank of Scotland
Ltd.2622 en overweegt in dat verband:
“[…] all those relationships where it is plain that the party seeking information or advice was trusting
the other to exercise such a degree of care as the circumstances required, where it was reasonable for
him to do that, and where the other gave the information or advice when he knew or ought to have
known that the inquirer was relying on him. I say "ought to have known" because in questions of
negligence we now apply the objective standard of what the reasonable man would have done.”2623

Lord MORRIS OF BORTH-Y-GEST is dezelfde mening toegedaan en wijst er in zijn overweging
ook op hoe een zekere expertise of professionele vaardigheid pleegt te wijzen op zulke
“special relationship”:
“My Lords, I consider that it follows and that it should now be regarded as settled that if someone
possessed of a special skill undertakes, quite irrespective of contract, to apply that skill for the
assistance of another person who relies upon such skill, a duty of care will arise. The fact that the
service is to be given by means of or by the instrumentality of words can make no difference.
Furthermore, if in a sphere in which a person is so placed that others could reasonably rely upon his
judgment or his skill or upon his ability to make careful inquiry, a person takes it upon himself to give
information or advice to, or allows his information or advice to be passed on to, another person who, as
he knows or should know, will place reliance upon it, then a duty of care will arise.”2624

Het feit dat de verklaring werd gedaan in het kader van een welbepaalde contractuele
transactie, is bovendien een sterke aanwijzing om tot het bestaan van een dergelijke special
relationship te besluiten.2625 In se is het “special relationship-vereiste” niets anders dan een
verder doorgedreven proximity-test. Aansprakelijkheid voor zuiver economische schade op
grond van onzorgvuldige verklaring kan precies ontstaan omdat de partijen met elkaar in een
relatie staan die men vaak beschrijft als “equivalent to contract”.2626 Zo stelt Lord DEVLIN dat
dergelijke verhoudingen, equivalent to contract zich voordoen telkens wanneer de verweerder
vrijwillig een engagement heeft opgenomen (“voluntary assumption of responsibility”2627) in
omstandigheden dat men, abstractie makend van het gebrek aan consideration, tot het bestaan
van een contract had besloten.
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“I think, therefore, that there is ample authority to justify your Lordships in saying now that the
categories of special relationships which may give rise to a duty to take care in word as well as in deed
are not limited to contractual relationships or to relationships of fiduciary duty, but include also
relationships which in the words of Lord Shaw in Nocton v. Lord Ashburton are "equivalent to
contract", that is, where there is an assumption of responsibility in circumstances in which, but for the
absence of consideration, there would be a contract.”2628

Sinds de uitspraak in de Hedley Byrne zaak is deze “voluntary assumption of responsibility”
steeds meer als criterium op de voorgrond gekomen.2629 Als resultaat van die evolutie kreeg
de aansprakelijkheid in tort voor zuiver economische schade een steeds ruimere
draagwijdte.2630 Hedley Byrne geldt dan ook als voorvader van het principe van de assumption
of responsibility.2631
441. Hedley Byrne: voorvader van het principe van assumption of responsibility – De
notie “voluntary assumption of responsibility” bleek inderdaad een erg waardevol concept,
omdat het, vergeleken met de eerdere centrale noties als “reliance” en “foresight” voldoende
soepelheid in zich droeg om de draagwijdte van de aansprakelijkheid aanzienlijk te
verruimen. Hoewel deze gedachte voor het House of Lords een zeldzame keer onder vuur
kwam te liggen2632, lijkt het inmiddels toch het ankerpunt te zijn voor een meer verregaande
aansprakelijkheid op grond van de principes voor het eerst ontwikkeld in de Hedley Byrne
zaak.2633 De volgende paragrafen focussen dan ook kort op deze evoluties om een duidelijker
beeld te hebben over het enorme veld dat Hedley Byrne inmiddels bestrijkt. Sinds Hedley
Byrne is de vraag immers niet meer of zuivere vermogensschade voor vergoeding in
aanmerking komt, maar wel tot op welke hoogte dat het geval is.2634

3. Drievoudige verruiming van de aansprakelijkheid op grond van Hedley Byrne
442. Hedley Byrne-aansprakelijkheid in contractuele verhoudingen – De situatie die de
Hedley Byrne zaak vooral voor ogen had, was de vergoeding van zuiver financiële schade
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801, p. 820). Volgens de tweedeling die vóór 1964 vigeerde, ging het echter om een non-fraudulent misrepresentation, die
tot geen schadevergoeding aanleiding kon geven. De zaak Hedley Byrne betekent dat de misrepresentations die tevens
negligent misstatements zijn sinds 1963 toch voor schadevergoeding in aanmerking konden komen, zij het op de tort-basis
van de actie voor negligence. De Hedley Byrne-doorbraak heeft echter aanzienlijk aan belang ingeboet door de
uitvaardiging van de Misrepresentation Act in maart 1967. Meer daarover, zie: M. A. JONES en A. SPRINCE, Textbook
on Torts, 1998, o.c., 99 – supra, nrs. 173 en 319 et seq.).
W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 487.
Smith v. Eric S Bush [1995] 1 A.C. 831. (Vanuit bepaalde academische hoek juichte men die kritiek kennelijk toe. zie
daarvoor o.a.: K. BARKER, "Unreliable assumptions in the modern Law of Negligence", L.Q.R. 1993, (461) 463 et seq.).
R. F. V. HEUSTON en R. A. BUCKLEY, Salmond and Heuston on the law of torts, 1996, o.c., 202-203.
J. MURPHY, "Expectation losses, negligent omissions and the tortious duty of care", C.L.J. 1996, (43) 43.
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teweeggebracht door te vertrouwen op onjuiste verklaringen van een partij aan wie de
schadelijder niet contractueel gebonden was. Aanvankelijk achtte men de Hedley Byrne
principes tot die context beperkt en bleef men ervan uitgaan dat wie in een contractuele band
stond ten aanzien van de informatieverschaffer deze op contractuele gronden diende aan te
spreken, zonder zich te kunnen beroepen op een parallelle duty in tort.2635
In Midland Bank Trust Co Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp2636 deed Lord OLIVER deze zienswijze
definitief af als inconsistent met Hedley Byrne door een nalatige advocaat tegelijk zowel op
contractuele, als buitencontractuele gronden aansprakelijk te houden. Nadien zouden andere
dienstensectoren volgen en eveneens de kaart trekken van de cumulatie van contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid.2637 De kwestie is inmiddels geheel uitgeklaard, zowel in
Engeland als in de Verenigde Staten.2638 Het House of Lords toonde zich in 1994 in de zaak
Henderson v. Merrett Syndicates Ltd.2639 duidelijk voorstander van de cumulgedachte. Deze
zaak over de buitencontractuele aansprakelijkheid van een makelaar maakt sindsdien de
authority uit op dit vlak.2640 Slotconclusie is dus dat de negligence-aansprakelijkheid in de
nasleep van Hedley Byrne ook in zuiver contractuele contexten een vooraanstaande rol is gaan
spelen.
Eerder bevestigde de Court of Appeal al dat bij precontractuele besprekingen tussen de
partijen in de onderhandelingsfase een special relationship kan bestaan, waaruit een duty of
care voortvloeit.2641 Het bleek voor de beoordeling van het bestaan van de special relationship
2635

2636
2637

2638

2639
2640

2641

J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 443, 568 en 627; S. DEAKIN, A.
JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 112; A. GRUBB, The Law of Tort, o.c., 563.
Enkele voorbeelden: Jarvis v. Moy, Davies, Smith, Vandervell and Co. [1936] 1 K.B. 399 (effectenmakelaars); Groom v.
Crocker [1939] 1 K.B. 194 (advocaten); Bagot v. Stevens Scanlan & Co. Ltd. [1966] 1 Q.B. 197 (architecten).
Midland Bank Trust Co. Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp [1979] Ch. 384.
Forster v. Outred & Co. [1982] 1 W.L.R. 86; D.W. Moore & Co Ltd. v. Ferrier [1988] 1 W.L.R. 267; Bell v. Peter Browne
& Co [1990] 2 Q.B. 495 (advocaten – zeer uitgebreid over advocatenaansprakelijkheid, zie: R. M. JACKSON en J. L.
POWELL, Professional Negligence, o.c., 412 et seq.); Pirelli General Cable Works Ltd. v. Oscar Faber & Partners [1983]
2 A.C. 1; London Congregational Union Inc. v. Harriss & Harriss [1988] 1 All E.R. 15 Murphy v. Brentwood District
Council [1991] 1 A.C. 398 (ingenieurs en architecten – zeer uitgebreid over aansprakelijkheid van de ingenieur/architect,
zie: R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 127 et seq.); Caparo Industries plc v. Dickman
[1990] 2 A.C. 605 (accountants en auditors – zeer uitgebreid over aansprakelijkheid van accountants en auditors, zie: R.
M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 827 et seq.); Smith v. Eric S Bush [1995] 1 A.C. 831
(schatters/taxateurs - zeer uitgebreid over aansprakelijkheid van schatters/taxateurs, zie: R. M. JACKSON en J. L.
POWELL, Professional Negligence, o.c., 267 et seq.).
De Privy Council was evenwel afkerig van de cumul van aansprakelijkheden. Desondanks wijst dit Hof deze niet als
onmogelijk van de hand (zie immers: Tai Hing Cotton Mill Ltd. v. Liu Chong Hing Bank Ltd. [1986] A.C. 80).
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 474; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B.
MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 142-143.
De meerderheid van de Amerikaanse rechtbanken onderschrijft die visie. Helaas weigeren enkele echter mee te gaan in
dergelijke cumulatiepolitiek, zodat het plaatje minder eenduidig is. De minderheidsstrekking gaat er immers vanuit dat de
eiser niet in tort (op grond van negligence) kan vorderen, in geval van commerciële schade veroorzaakt door de foute
verklaringen van een partij met wie hij reeds in een contractuele verhouding staat. Een buitencontractuele claim zou dan
enkel in de gevallen van deceit tot de mogelijkheden behoren (zie hierover: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 13531354). De kwestie van de cumul komt verderop nog uitvoerig aan bod (infra, nrs. 515 et seq.).
Henderson v. Merrett Syndicates Ltd. [1995] 2 A.C. 145.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 568; A. GRUBB, The Law of
Tort, o.c., 686-688; R. F. V. HEUSTON en R. A. BUCKLEY, Salmond and Heuston on the law of torts, 1996, o.c., 207208; R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 45-46; C. T. WALTON, R. COOPER en S. E.
WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 516-518.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 472-473; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en
B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 117; M. A. JONES en A. SPRINCE, Textbook on Torts, 1998, o.c., 99; C. T.
WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 96.
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van belang na te gaan hoe de partijen zich onderling verhielden. In de mijlpaalzaak Esso
Petroleum Co. Ltd. v. Mardon2642 gaf precies de ongelijkheid tussen de onderhandelende
partijen tot aansprakelijkheid aanleiding. Eén van beiden was immers geheel aangewezen op
de informatie geboden door de andere partij, zonder zelf over de mogelijkheid te beschikken
deze naar waarheid te schatten.
443. Hedley Byrne-aansprakelijkheid en derden – De typesituatie van Hedley Byrne
aansprakelijkheid betreft een twee-partijensituatie: A verstrekt onjuiste informatie aan B, die
schade lijdt doordat hij op die informatie vertrouwt. Het komt echter herhaaldelijk voor dat
een derde partij C schade lijdt door te vertrouwen op de verkeerde informatie die A aan B gaf,
maar die deze op zijn beurt bewust of onbewust doorspeelde aan C. Na 1964 heeft de
rechtspraak de principes van de Hedley Byrne-aansprakelijkheid gaandeweg ook ten gunste
van derden uitgebreid2643, opdat ook zij de maker van onzorgvuldige verklaringen
aansprakelijk zouden kunnen houden.2644 Eerder onderkende Lord DENNING in een beroemd
dissenting judgment in de zaak Candler v. Crane Christmas & Co.2645 reeds het bestaan van
dergelijke professionele aansprakelijkheid ten aanzien van derden, die de House of Lords
overigens begin jaren ’90 in sterk gelijkende zaken, zoals Caparo Industries plc v. Dickman
en Smith v. Eric S Bush tot volle ontwikkeling bracht.
2642
2643

2644
2645

Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 1 Q.B. 801.
Mijlpalen in deze evolutie: Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 A.C. 605 (i.v.m. de aansprakelijkheid van
revisoren/accountants) en Smith v. Eric S Bush [1995] 1 A.C. 831; Harris v. Wyre Forest District Council [1995] 1 A.C.
831 (i.v.m. de aansprakelijkheid van schatters en taxateurs van vastgoed).
In Caparo Industries plc v. Dickman verfijnt Lord OLIVER de “special relationship” test en wijst op vier vereisten: “(1) the
advice is required for a purpose, whether particularly specified or generally described, which is made known, either
actually or inferentially, to the adviser at the time when the advice is given; (2) the adviser knows, either actually or
inferentially, that his advice will be communicated to the advisee, either specifically or as a member of an ascertained
class, in order that it should be used by the advisee for that purpose; (3) it is known, either actually or inferentially, that
the advice so communicated is likely to be acted upon by the advisee for that purpose without independent inquiry; and (4)
it is so acted upon by the advisee to his detriment.” (Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 A.C. 605, p. 638).
Caparo herformuleert de duty of care die op grond van Hedley Byrne kon rijzen in meer beperkte termen, door de
omstandigheden en de doelgerichtheid van de verklaring bij de beoordeling mee in aanmerking te nemen. De Caparo-zaak
behelst dus niet alleen een uitbreiding van de Hedley Byrne-aansprakelijkheid ten gunste van derden, maar tevens een
beperking ervan (C. VAN DAM, European Tort Law, 2006, o.c., 714-715).
Voor een sterk vergelijkbare formulering in de Verenigde Staten, zie: RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS (19792007), § 552: “Information Negligently Supplied For The Guidance Of Others – 1) One who, in the course of his business,
profession or employment, or in any other transaction in which he has a pecuniary interest, supplies false information for
the guidance of others in their business transactions, is subject to liability for pecuniary loss caused to them by their
justifiable reliance upon the information, if he fails to exercise reasonable care or competence in obtaining or
communicating the information. (2) Except as stated in Subsection (3), the liability stated in Subsection (1) is limited to
loss suffered (a) by the person or one of a limited group of persons for whose benefit and guidance he intends to supply the
information or knows that the recipient intends to supply it; and (b) through reliance upon it in a transaction that he
intends the information to influence or knows that the recipient so intends or in a substantially similar transaction.(3) The
liability of one who is under a public duty to give the information extends to loss suffered by any of the class of persons for
whose benefit the duty is created, in any of the transactions in which it is intended to protect them.”
Voor meer over deze beroemde cases, zie onder meer: M. BRAZIER en J. MURPHY, Street on Torts, 1999, o.c., 217-220;
J. G. FLEMING, "The negligent auditor and shareholders", L.Q.R. 1990, (349) 349-352; R. F. V. HEUSTON en R. A.
BUCKLEY, Salmond and Heuston on the law of torts, 1996, o.c., 211-212; M. A. JONES en A. SPRINCE, Textbook on
Torts, 1998, o.c., 95; N. J. MCBRIDE en R. BAGSHAW, Tort Law, o.c., 90-92; M. LUNNEY en K. OLIPHANT, Tort
Law, 2003, o.c., 376-393; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on Tort, 2006, o.c., 497-499; T. WEIR, "Statutory
auditor not liable to purchaser of shares", C.L.J. 1990, (212) 212-214; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR,
Introduction to comparative law, 1998, o.c., 613-614.
Andere voorbeelden, zie onder meer: Law Society v. K.P.M.G. Peat Marwick [2000] 1 W.L.R. 1921.
J. COOKE, Law of Tort, o.c., 82 et seq.; M. LUNNEY en K. OLIPHANT, Tort Law, 2003, o.c., 376.
Candler v. Crane Christmas & Co. [1951] 2 K.B. 164.
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444. Hedley Byrne-aansprakelijkheid bij nalatige dienstverlening – Hedley Byrne betrof
de professionele aansprakelijkheid voor pure economic loss ten gevolge van onzorgvuldige
adviesverlening of informatieverstrekking. Heel vaak bestaat de schadelijke dienstverlening
van de professional echter niet uit informatieverstrekking. Niettemin nam deze laatste op
gelijkaardige wijze verantwoordelijkheid op voor de geleverde prestaties en vertrouwde de
wederpartij evenzeer op de kwaliteit ervan. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het House
of Lords de aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade veroorzaakt door onzorgvuldige
informatieverstrekking ten volle doortrok tot zuivere vermogensschade ten gevolge van
andere vormen van onzorgvuldige dienstverlening. De ratio daarachter was immers dat de
professional voor beide vormen van professionele activiteit op gelijke wijze
verantwoordelijkheid kan opnemen.2646 Recente case law onderschrijft deze enorme
verruiming van het toepassingsgebied van de Hedley Byrne principes, in het bijzonder White
v. Jones2647, Williams v. Natural Life Health Foods Ltd.2648 en Henderson v. Merrett
Syndicates Ltd. 2649 Zo hield Lord GOFF in deze laatste zaak voor dat:
“[…] the concept provides its own explanation why there is no problem in cases of this kind about
liability for pure economic loss; for if a person assumes responsibility to another in respect of certain
services, there is no reason why he should not be liable in damages for that other in respect of
economic loss which flows from the negligent performance of those services.”2650

4. Inauthenticiteit & aansprakelijkheid voor negligence
445. Voorafgaande vereiste: bestaan van de duty of care – De relativiteit van de
foutaansprakelijkheid in Engeland en New York maakt het voor de eiser noodzakelijk vóór
alles aannemelijk te maken dat de verweerder (i.c. het veilinghuis of de expert) hem wel
degelijk zorgvuldig gedrag verschuldigd was. Zowel in Engeland als in de Verenigde staten
gaat de vraag naar de duty of care bijgevolg elke aansprakelijkheid vooraf.2651
Het bestaan van dergelijke duty of care is evenwel geen feitenkwestie maar een
rechtskwestie.2652 Het onderscheid is cruciaal. Anders dan voor de beoordeling van het
causaal band dat veel meer of feitelijke basis verloopt, heeft de eenmalige erkenning van een
rechter van het bestaan van een duty of care gelet op de precedentenwerking onmiddellijk zijn
weerslag op de rechtsbescherming. Door de erkenning van de duty of care ontstaat immers
2646

2647
2648
2649

2650
2651

2652

M. BRAZIER en J. MURPHY, Street on Torts, 1999, o.c., 220-221; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE
e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 444; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 124;
M. A. JONES en A. SPRINCE, Textbook on Torts, 1998, o.c., 94-95; M. LUNNEY en K. OLIPHANT, Tort Law, 2003,
o.c., 393 et seq.; C. VAN DAM, European Tort Law, 2006, o.c., 714.
White v. Jones [1995] 2 A.C. 2007.
Williams v. Natural Life Health Foods Ltd. [1998] 2 All. E.R. 577.
Henderson v. Merrett Syndicates Ltd. [1995] 2 A.C. 145.
Meer over deze zaken, zie in het bijzonder: S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 124
et seq.; M. LUNNEY en K. OLIPHANT, Tort Law, 2003, o.c., 393-417.
In de Verenigde Staten gaat men er evenwel van uit dat zuiver economische schade door nalatige dienstverlening in
principe niet verhaalbaar is in tort. Zie hiervoor: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1282; W. P. KEETON, D. B.
DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 997 et seq.
Henderson v. Merrett Syndicates Ltd. [1995] 2 A.C. 145, p. 181.
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 575-576; J. HERBOTS, "Le "duty of care"
et le dommage purement financier en droit comparé", l.c., 24.
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 576; S. VIGNERON, Etude comparative
des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 261.
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een heel nieuw contentieux. Zodoende besteedt het onderzoek van de veilingcatalogus en het
certificaat in de aansluitende hoofdstukken heel wat aandacht aan de vraag naar de duty of
care. De erkenning dat de auctioneer of de expert titularis is van dergelijke
zorgvuldigheidsplicht ten aanzien van de opdrachtgever en/of het grote publiek, overstijgt
immers het singuliere belang van het geschil, maar laat zich als rechtskwestie ook in alle
volgende geschillen gevoelen.
We noemden de Anglo-Amerikaanse benadering van het floodgates-probleem pragmatisch,
omdat het voorgaande precies aantoont dat de notie van duty of care de Angelsaksische
rechter
toelaat
nagenoeg
op
een
case-to-case
basis
een
pragmatische
aansprakelijkheidspolitiek te voeren. Anders dan de Duitse categorieke uitsluiting van de
zuivere vermogensschade als vergoedbare schade, kan de Angelsaksische rechter het systeem
veel voorzichtiger bijsturen door in welbepaalde gevallen het bestaan van een duty of care te
erkennen.2653
446. Overige vereisten: fout, schade en causale band – Eens de schadelijder het bestaan
van de duty of care heeft aannemelijk gemaakt, rest hem het bewijs van de overige, typische
elementen van de foutaansprakelijkheid, die men ook in de continentale jurisdicties als
Frankrijk of België aantreft: de fout, de schade en het causaal verband.2654
447. Onzorgvuldige expertise: de fout – Aansprakelijkheid op grond van negligence
veronderstelt vanzelfsprekend een onzorgvuldig handelen. De eiser toont eerst het bestaan van
de duty of care aan, om dan vervolgens de inbreuk op die zorgplicht (breach of duty) te
bewijzen. In tegenstelling tot de eerste voorwaarde is de daadwerkelijke breach een zuivere
feitenkwestie. De abstracte norm van de normaal zorgvuldige professional fungeert als
maatstaf bij de beoordeling van het concrete gedrag.2655
448. Onzorgvuldige expertise: over schade – De tort of negligence vereist het bewijs van
special damages, wat duidt op het feit dat het aantonen van effectieve schade een vereiste is
om überhaupt tot schadevergoeding aanleiding te kunnen geven.2656 Toch levert dat bewijs bij
authenticiteitsgeschillen nauwelijks enige moeilijkheid op, vermits het evident is dat onjuiste
expertises schade berokkenen. Wanneer een kunstwerk dat de eigenaar en het koperspubliek
op aangeven van de expert voor authentiek aanzag dat later niet blijkt te zijn, zal de
2653

2654

2655
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Meer daarover, zie: M. BUSSANI en V. PALMER, "The liability regimes of Europe", l.c., 142. Zie in het bijzonder: C.
VON BAR, Common European Law of Torts, II, 2000, o.c., 53, noot 278.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 383; S. DEAKIN, A.
JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 74; R. SACCO, La comparaison juridique au service de la
connaissance du droit, o.c., 82; R. STEWART en J. R. POWELL, Jackson and Powell on Professional Negligence, o.c.,
nr. 2-013.
Idem in de Verenigde Staten, zie: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 269. Met de kolonisatie reisde een aanzienlijk
deel van het tort law mee naar de Verenigde Staten. Zo nam het gros van de staten na de onafhankelijkheid het Engelse
tort law als uitgangspunt voor de eigen rechtsorde. Ook na de onafhankelijkheid sleurden Engelse evoluties de Verenigde
Staten vaak mee in hun richting (D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 262).
S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 261.
Bij bepaalde actions in tort is het voor de eiser immers niet noodzakelijk om daadwerkelijk verlies aan te tonen om alsnog
aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. We denken hier onder meer aan libel. In dergelijke gevallen
vermoedt het recht immers dat het wederrechtelijk handelen sowieso in schade resulteert, de zogenaamde general damage
(zie onder meer: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1802; A.
GRUBB, The Law of Tort, o.c., 635).
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verhandeling ervan immers hoogstwaarschijnlijk één van de partijen zuiver financieel
benadelen en een andere bevoordelen. We wezen er al eerder op hoe de schade die verkeerde
attributies in de kunsthandel doorgaans met zich meebrengen, veeleer neerkomt op een
onbillijke vermogensverschuiving, dan een daadwerkelijk verlies. Onbillijke
vermogensverschuivingen geschieden eigenlijk doorgaans in een contractscontext, terwijl
daadwerkelijk verliezen, zoals de aantasting van de fysieke integriteit van mens en goed,
eerder typisch zijn voor de aansprakelijkheid in tort.2657 Hoewel het nadeel dat een persoon
leed door zijn handelen te bepalen in functie van een onjuiste expertise de gedaante aanneemt
van een onbillijke vermogensverschuiving, moet het schadeherstel voor deze zuiver financiële
schade niettemin volgens de tort-principes verlopen, aangezien de vordering
buitencontractueel van aard is. Schadevergoeding in tort betreft het out-of-pocket-verlies: wie
aansprakelijk is, brengt de partij die schade leed terug in de positie waarin hij zich zou
bevinden, indien de onrechtmatige daad niet was gepleegd (d.i. de situatie van vóór het
onrechtmatig handelen). Dat betekent dat de expert of auctioneer bij aansprakelijkheid voor
onzorgvuldige expertise moet opdraaien voor het negatieve verschil tussen de betaalde prijs
en de werkelijke waarde.2658
449. Onzorgvuldige expertise: over causaliteit – Naast het laakbaar gedrag en de schade
is de causaliteit tussen beide elementen een voorwaarde tot aansprakelijkheid op grond van
negligence. Meer nog dan volgens de Frans-Belgische zienswijze het geval is zijn schade en
causaliteit naar Angelsaksisch recht in elkaar vervlochten.2659 We brengen in herinnering dat
ook het Anglo-Amerikaanse recht de causaliteitsvraag vanuit een tweevoudige invalshoek
benadert, door de “feitelijke causaliteit” de “juridische causaliteit” te onderscheiden.2660 Ook
voor buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen bij inauthenticiteit hoeven de feitelijke
en juridische causaliteit, net als overigens de schadecomponent geen noemenswaardige
moeilijkheden op te leveren. Dat de oordeelsvorming van de expert een rol speelde in de
aankoop van het werk lijkt ons in de regel weinig betwistbaar. Interveniërende factoren
kunnen de causale keten echter verlengen en vertroebelen. Zo kan het nalatig optreden van de
verweerder, hoewel het een feitelijke oorzaak is van de schade, in bepaalde gevallen toch niet
tot (gehele) aansprakelijkheid leiden, gelet op de eigen fout van de schadelijder, de
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J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 443.
Meer daarover, zie: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 1099; S.
DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 505; W. V. H. ROGERS, Winfield and Jolowicz on
Tort, 2006, o.c., 483; C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 317; J.
CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1424; RESTATEMENT (SECOND) OF
TORTS, § 552B: “Damages For Negligent Misrepresentation – (1) The damages recoverable for a negligent
misrepresentation are those necessary to compensate the plaintiff for the pecuniary loss to him of which the
misrepresentation is a legal cause, including (a) the difference between the value of what he has received in the
transaction and its purchase price or other value given for it; and (b) pecuniary loss suffered otherwise as a consequence
of the plaintiff's reliance upon the misrepresentation. (2) the damages recoverable for a negligent misrepresentation do not
include the benefit of the plaintiff's contract with the defendant.”
Op dat vlak verschillen claims in tort duidelijk van claims in contract die erop gericht zijn de schadelijder te brengen in de
positie waarin die zich zou hebben bevonden als het contract werd uitgevoerd.
Voor het vervlochten karakter van schade en causaliteit volgens de Frans-Belgische zienswijze, zie: L. CORNELIS,
"Ongeschikt voor gevoelige juristen", l.c., 250 et seq.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 44; S. DEAKIN, A. JOHNSTON,
en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 185.
De Amerikaanse rechter benadert de causaliteitsvraag vanuit hetzelfde duale paradigma door een onderscheid te maken
tussen “cause in fact” en “proximate (of legal) cause”. Zie hiervoor: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 407 et seq. en
443 et seq.; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton on torts, o.c., 263 et seq.
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tussenkomst van derden, natuurgeweld en overmacht.2661 Sterk verbonden daarmee is de
kwestie van de remoteness van de schade.2662 De remoteness-test stelt uiterste grenzen aan de
gevolgschade waarvoor de verweerder nog aansprakelijk kan worden gehouden, omdat een
kleine onachtzaamheid soms onvoorstelbare gevolgen met zich mee kan brengen.2663
Bepaalde schade beschouwt men dan als overdreven indirect of remote.2664
450. Onzorgvuldige expertise: over remoteness – De remoteness-test voor schade ten
gevolge van negligence gebeurt sinds de beroemde Privy Council zaak, The Wagon Mound
(No.1)2665 op basis van de foreseeability. Sindsdien is de verweerder bij negligence slechts
aansprakelijk voor die schade die een redelijk mens bij het stellen van zijn onzorgvuldig
gedrag zou hebben voorzien2666, en niet meer, zoals de Polemis-rechtspraak dat wou, voor alle
directe schadelijke gevolgen die uit het schadelijk gedrag in kwestie voortvloeien.2667

2661

2662
2663

2664
2665

2666

2667

Meer daarover, zie: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 97 et seq.; S.
DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 201 et seq.; A. TETTENBORN, D. WILBY en D.
BENNETT, The Law of Damages, o.c., 161 et seq. – Zie ook: RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS (2007) § 552A:
“Contributory Negligence – The recipient of a negligent misrepresentation is barred from recovery for pecuniary loss
suffered in reliance upon it if he is negligent in so relying.”
A. M. DUGDALE, "A Purposive Analysis of Professional Advice", l.c., 542-543.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 117; A. TETTENBORN, D.
WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 127.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 117.
Overseas Tankship (UK) Ltd. v. Morts Docks Engineering Co Ltd. [1961] A.C. 388. Deze zaak schoof de sinds de
Polemis-zaak (In Re Polemis and Furness, Withy & Co. [1921] 3 K.B. 560) vigerende remoteness-theorie van de
rechtstreekse oorzaak (direct causation) aan de kant als bad law en verving deze door de foreseeability-test. Zo stelt
VISCOUNT SIMONDS: “Enough has been said to show that the authority of Polemis has been severely shaken though lipservice has from time to time been paid to it. In their Lordships' opinion it should no longer be regarded as good law. It is
not probable that many cases will for that reason have a different result, though it is hoped that the law will be thereby
simplified, and that in some cases, at least, palpable injustice will be avoided. For it does not seem consonant with current
ideas of justice or morality that for an act of negligence, however slight or venial, which results in some trivial foreseeable
damage the actor should be liable for all consequences however unforeseeable and however grave, so long as they can be
said to be "direc." It is a principle of civil liability, subject only to qualifications which have no present relevance, that a
man must be considered to be responsible for the probable consequences of his act. To demand more of him is too harsh a
rule, to demand less is to ignore that civilised order requires the observance of a minimum standard of behaviour.” (The
Wagon Mound (No.1) [1961] A.C. 388, p.422-423).
Voor een grondige analyse van deze zaak, zie onder meer: L. GREEN, "Foreseeability in negligence law", Colum. L. Rev.
1961, (1401) in het bijzonder 1413-1417 (voor The Wagon Mound) en 1409-1413 (voor Polemis-zaak); H. MCGREGOR,
McGregor on Damages, o.c., 85-91.
In beide gevallen escaleerde een op het eerste gezicht mineur scheepsincident tot onvoorziene proporties. Voor meer over
deze mijlpalen in het Anglo-Amerikaans aansprakelijkheidsrecht, zie: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE
e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 121 et seq.; W. P. KEETON, D. B. DOBBS, R. E. KEETON e.a., Prosser and Keeton
on torts, o.c., 295-296; A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 142 et seq.; C. T.
WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 307.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 123; A. TETTENBORN, D.
WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 142; C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth
& Percy on Negligence, o.c., 308.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 121; C. T. WALTON, R.
COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 308.
Zo overwoog SCRUTTON L.J. immers in de Polemis-zaak: “Once the act is negligent, the fact that its exact operation was
not foreseen is immaterial […]. The fact that they did directly produce an unexpected result does not relieve the person
who was negligent from the damage which his negligent act directly caused.” (In Re Polemis and Furness, Withy & Co.
[1921] 3 K.B. 560, p. 577).
De onvoorzienbaarheid zal de aard van de schade moeten betreffen of het risico dat men liet bestaan, niet de precieze
wijze van totstandkomen of de omvang van de schade. (S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law,
2003, o.c., 206 en 208-209; A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 146.)
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Het is belangrijk voor de beoordeling van de remoteness van bepaalde schade steeds terug te
koppelen aan de draagwijdte van de duty of care, omdat duty en remoteness twee kanten zijn
van dezelfde medaille.2668 Dat bij schade onder de vorm van een aantasting van fysieke
integriteit dergelijke duty eerder geacht wordt te bestaan dan bij een zuiver financieel verlies,
hoeven we hier niet te herhalen. Parallel hiermee is het echter zo dat een zuiver economisch
verlies eerder too remote zal zijn dan fysiek lijden, aangezien ook de duty in het tweede geval
een veel ruimere draagwijdte kent.2669 Eerder stonden we al even stil bij deze evolutie, toen de
uitbreiding van de duty of care na Hedley Byrne het voorwerp van discussie was. Eén van de
mijlpalen in die ontwikkeling is de Caparo-zaak, die de duty of care die op grond van Hedley
Byrne kon rijzen in meer beperkte termen herformuleert, door de omstandigheden en de
doelgerichtheid van de verklaring bij de beoordeling mee in aanmerking te nemen.2670 In feite
begeeft het onderzoek van de duty of care zich hier op het terrein van de remoteness.
Het enorme belang van deze terugkoppeling naar de precieze draagwijdte van de duty mag ten
volle blijken wanneer we de rechtspraak van het House of Lords in de BBL-zaak
beschouwen.2671
De verweerder in deze zaak trad op als taxateur. Door onachtzaamheid overschatte hij de waarde van het
goed dat als onderpand moest dienen voor een kredietverlening door de BBL. Toen de kredietnemer
insolvabel bleek, was het de vraag of de taxateur voor het gehele verlies van de bank bij het verlenen
van het krediet moest opdraaien, inclusief dat deel van de schade dat een gevolg was van de neergang
van de vastgoedmarkt, waardoor de overschatting nog aanzienlijk groter uitviel.

Het House of Lords verwierp immers de zienswijze van Lord BINGHAM M.R. van de Court of
Appeal die de taxateur voor het gehele verlies aansprakelijk hield.2672 Het wees op het verschil
tussen adviesverlening en loutere informatieverstrekking. Bij het eerste draait men op voor het
gehele verlies, omdat de adviseur alle potentiële gevolgen (i.c. ook de daling van de
vastgoedmarkt) redelijkerwijze moest voorzien, terwijl een instantie die verondersteld werd
louter informatie te verstrekken, slechts opdraait voor de voorzienbare gevolgen van het
enkele feit dat men verkeerd informeerde.2673
De remoteness-regel bij negligence hanteert een lagere graad van waarschijnlijkheid dan de
contractuele contemplation-test van Hadley v. Baxendale.2674 Deze wil immers dat uitsluitend
die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarop de partijen op het ogenblik van de
2668
2669

2670
2671

2672

2673
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J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 136.
J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 135-136.
Het belang van het onderscheid tussen beide schadevormen mag ook blijken uit: A. TETTENBORN, D. WILBY en D.
BENNETT, The Law of Damages, o.c., 145, nr. 6.56.
Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 A.C. 605.
Banque Bruxelles Lambert SA v. Eagle Star Insurance Co. [1997] A.C. 191.
Meer over deze zaak, zie: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 137139; J. COOKE, Law of Tort, o.c., 84-85; A. M. DUGDALE, "A Purposive Analysis of Professional Advice", l.c., 533 et
seq., in het bijzonder 543-548.
Lord BINGHAM M.R. motiveert deze beslissing door ervan uit te gaan dat zonder de overschatting de BBL geen
overeenkomst tot kredietverlening zou hebben gesloten (no transaction). Door de gehele schade te vergoeden tracht de
Court of Appeal de BBL terug te plaatsen in de situatie van voor het schadeverwekkende feit (out-of-pocket-verlies).
Zo overweegt Lord HOFFMANN: “Rules which make the wrongdoer liable for all the consequences of his wrongful conduct
are exceptional and need to be justified by some special policy. Normally the law limits liability to those consequences
which are attributable to that which made the act wrongful. In the case of liability in negligence for providing inaccurate
information, this would mean liability for the consequences of the information being inaccurate.” (Banque Bruxelles
Lambert SA v. Eagle Star Insurance Co. [1997] A.C. 191, p. 213).
Supra, nr. 402.
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contractsluiting bedacht konden zijn.2675 Aangezien informatie- of adviesverstrekking, of
meer in het algemeen dienstverlening, doorgaans op een contractuele basis verloopt, kan men
zich de vraag stellen of het aangewezen is de schadevergoedingsplicht in tort verder te laten
gaan dan de contractuele.2676 Door te aanvaarden dat de dienstverlener parallel aan een
contractuele verplichting eveneens een buitencontractuele zorgvuldigheidsplicht draagt die
bovendien ook speelt ten bate van derden, verzwaart men in zekere zin reeds het engagement
van de dienstverlener door potentiële eisers toe te voegen. Wanneer die buitencontractuele
gehoudenheid voor zuiver economische schade op de koop toe nog eens ruimer uitvalt dan de
contractuele, komt dit des te meer bevreemdend over. Abstractie makend van de remotenessregel kan het contractuele verhaal immers aanzienlijk ruimer zijn daar het, in tegenstelling tot
de buitencontractuele schadeclaim, niet het out-of-pocket-verlies als compensatoire grondslag
neemt, maar wel de ruimere contractuele grondslag van loss-of-profit. Het lijkt ons dan ook
problematisch dat, een opdrachtgever die doorgaans een prijs betaalde voor de dienstverlening
contractueel bedacht wordt met een beperkter verhaal dan derden die in zekere zin als
“vrijbuiters”2677 van het dienstencontract profiteren en buitencontractueel vorderen.2678 Een
oplossing voor deze tegenstrijdigheid bestaat erin de remoteness van de schade van een
schadelijder die “as a free rider on a contract” de vruchten plukt van een contractuele
dienstverlening, evenzeer volgens contractuele maatstaven te beoordelen. Per slot van
rekening genereert de contractuele wanprestatie de schade en is de assumption of
responsibility precies op de kwaliteit van de contractueel beloofde prestatie gericht. Bij de
beoordeling van de zorgvuldigheid van de geleverde prestatie vormt het contract immers een
belangwekkend gegeven. Het lijkt ons dan ook niet onlogisch bij de beoordeling van de
remoteness van schade ook uit te gaan van de contractuele remoteness-test.2679
451. Duty, causation en remoteness: van triplet naar triniteit – Tot slot een relativerende
noot. Waar het common law bij de beoordeling van aansprakelijkheidskwesties vanouds de
gewoonte had achtereenvolgens de duty of care, de causation en de remoteness van de schade
als scherp onderscheiden realiteiten te benaderen, kan men zich niet van de indruk ontdoen
dat zulks niet meer haalbaar is, zeker in het licht van actuele, complexe schadegevallen met
zuiver economische schade.2680 De vraag naar de duty of care (assumption of responsibility),
de reasonable foreseeability van de schade of de proxima causa zijn ineen versmolten, omdat
de case law bij elk van de concepten, afhankelijk van de voorkeur van de rechter voor één van
de drie invalshoeken, de noodzaak heeft gevoeld deze op de andere te betrekken en in het licht
2675
2676
2677

2678

2679

2680

Zeer uitvoerig hierover, zie: A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 127-139.
A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 144.
Judge MCHUGH van de High Court of Australia spreekt in de van “free riders on a contract”. (Kenny & Good Pty Ltd v
MGICA (1992) Ltd [2000] Lloyd's Rep. P.N. 25).
Voor een aanzet tot dergelijke bedenkingen, zie: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell
on Torts, o.c., 136; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 212-213; A.
TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 129 en 144-145.
Hoewel er theoretisch een verschil zou moeten zijn, argumenteert TETTENBORN dat de praktijk ervan blijkt uit te gaan dat
in dergelijke gevallen de regels i.v.m. remoteness en causation dezelfde zijn. (E.g. Brown v. KMR Services Ltd. [1995] 4
All ER 598 - A. TETTENBORN, D. WILBY en D. BENNETT, The Law of Damages, o.c., 504-505).
Ook Australische en Canadese rechtspraak getuigen overigens duidelijk van deze gedachtegang.
Zie voor Australië: Kenny & Good Pty Ltd v MGICA (1992) Ltd [2000] Lloyd's Rep. P.N. 25 (Deze feitelijke context van
die zaak lijkt in verregaande mate op de BBL-case).
Zie voor Canada: BDC Ltd. v. Hofstrand Farms Ltd. (1986) 26 D.L.R. (4th) 1 (Supreme Court of Canada) en British
Comumbia Hydro v. BG Checo International Ltd. (1993) 99 D.L.R. (4th) 577 (Supreme Court of Canada).
C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 303.
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ervan te beschouwen. Het resultaat is dat de vraag naar de duty of care niet zal verschillen zal
van vraag naar de causaliteit en de voorzienbaarheid van de schade, omdat de assumption of
responsibility elementen van voorzienbaarheid en causaliteit in zich is gaan verenigen.2681

§ II. FRANS-BELGISCH LIBERALISME
A. CONCEPTUEEL

ONBEPERKT

AANSPRAKELIJKHEIDSREGIME

VOOR

ZUIVERE

VERMOGENSSCHADE

452. Zuivere vermogensschade: onverschilligheid van het Frans-Belgisch
aansprakelijkheidsrecht – Eigenlijk ontgaat het probleem van de buitencontractuele
aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade de Belgische en Franse rechtsleer. Het
begrip is de Belgische of Franse jurist doorgaans zelfs nagenoeg geheel onbekend.2682 Het is
bijgevolg maar zinvol het thema van de zuivere vermogensschade aan te snijden vanuit
rechtsvergelijkend oogpunt. Het onrechtmatige daadsrecht in Frankrijk en België is immers
dermate liberaal dat het de relativiteit van de andere systemen des te sterker in de verf kan zet.
453. Artikel 1382-1383: een algemene zorgvuldigheidsplicht – Het absoluut karakter van
het onrechtmatige daadsrecht is een gevolg van de keuze van de Code napoléon de
buitencontractuele aansprakelijkheid vorm te geven op basis van een centrale bepaling die
eenieder de plicht tot zorgvuldig handelen oplegt. Hoewel men, zoals SACCO overtuigend
aantoont, het duo 1382-1383 B.W. historisch gesproken niet kan beschouwen als de neerslag
van het neminem laedere-principe2683, moet men wel toegeven dat die invulling inmiddels
onbetwist de dienst uitmaakt.2684 De artikelen 1382-1383 B.W. beschermen in Frankrijk en
België het slachtoffer principieel tegen elke inbreuk van diens rechtmatige belangen.2685
Anders dan bijvoorbeeld met het Duitse § 823 BGB het geval is, dragen de artikelen 13821883 B.W. geen a priori grenzen in zich wat betreft de aard van de beschermde rechten en
belangen. Naar Frans-Belgisch aansprakelijkheidsrecht komt elke vermogensschade (dus ook
2681

2682

2683
2684
2685

Zie in dat verband ook: Lord HOFFMANN in Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd (t/a GH Dovener & Son) [2003] 1.
A.C. 32, in het bijzonder op p. 71 waar hij een zelfde analyse maakt en besluit dat de concepten sterk overlappen.
M. BUSSANI en V. PALMER, "The liability regimes of Europe", l.c., 130-131; H. COUSY en A. VAN DER SPIKKEN,
"Belgium - Report (part 1)", in J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, Den Haag, Kluwer Law International,
1998, (81) 83; J. H. HERBOTS, "De saga van de doorgekapte elektriciteitskabels: zuivere vermogensschade
rechtsvergelijkend bekeken", Jura Falc. 1984, (457) 457; H. KOZIOL, "Recovery for Economic Loss in the European
Union", l.c., 874; C. LAPOYADE-DESCHAMPS, "La réparation du préjudice économique pur en droit français", R.I.D.C.
1998, (367) 367; K. LAVEYT, "Foutieve informatie en zuivere vermogensschade", l.c., 1321; P. LE TOURNEAU en L.
CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 412; C. VAN DAM, European Tort Law, 2006, o.c., 171172; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 19-21; C. VON BAR en U. DROBNIG, The
interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 30; C. VON BAR, Common European Law
of Torts, II, 2000, o.c., 44; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative law, 1998, o.c., 617.
R. SACCO, La comparaison juridique au service de la connaissance du droit, o.c., 75-79.
M. BUSSANI en V. PALMER, "The liability regimes of Europe", l.c., 127.
W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law, o.c., 57 en 236.
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de zuivere vermogensschade) voor vergoeding in aanmerking.2686 De bescherming is
bijgevolg niet relatief door zoals het Duitse recht uitsluitend bepaalde Rechtsgüter als
beschermenswaardig te weerhouden.2687
Al evenmin wordt de Frans-Belgische algemene zorgvuldigheidsplicht gekenmerkt door een
personele relativiteit die eigen is aan het Anglo-Amerikaanse recht. Zonet werd immers
duidelijk hoe de negligence-aansprakelijkheid uitsluitend ten behoeve van een welbepaalde
groep van beschermde personen geldt. Hiervoor doet het Anglo-Amerikaans recht een beroep
op het duty-vereiste.2688
Tot slot beschermt de algemene zorgvuldigheidsplicht op basis van de artikelen 1382-1382
B.W. zowel tegen opzettelijk als onopzettelijk schadelijk handelen of nalaten. In 1804
viseerden beide bepalingen evenwel nog duidelijk onderscheiden gedragingen: 1382 B.W.
had uitsluitend betrekking op opzettelijke “fouten”. Om duidelijk te maken dat ook
onopzettelijke schade ten gevolge van nalatigheid voor vergoeding in aanmerking kwam,
werd in bijkomende wetsbepaling voorzien.2689 Zodoende is het, in tegenstelling tot het
Anglo-Amerikaanse recht niet langer zinvol een onderscheid te maken op grond van het al of
niet intentioneel karakter van het schadelijk gedrag. Zuiver vermogensschade toch komt in
beide gevallen principieel voor vergoeding in aanmerking.
454. Een merkwaardige paradox… – Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt is het FransBelgische liberalisme buitengewoon boeiend. Het plaatst namelijk de nodige vraagtekens bij
de gegrondheid van de Anglo-Amerikaanse vrees dat de buitencontractuele aansprakelijkheid
zonder duty-vereiste onherroepelijk buiten zijn oevers zou treden. Het Frans-Belgische
onrechtmatige daadsrecht draagt echter een merkwaardige paradox in zich, zo merkt professor
RUDDEN terecht op.2690 Ofschoon het alle waarschuwingen van CARDOZO C.J. in Ultramares
Corporation v. Touche, Niven & Co., Niven & Co.2691 achteloos in de wind slaat, is het FransBelgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht geenszins op de drift geraakt of
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In Frankrijk: L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 128; C. LAPOYADEDESCHAMPS, "La réparation du préjudice économique pur en droit français", l.c., 368; P. LE TOURNEAU en L.
CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 412; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la
responsabilité, o.c., 19 en 318-319.
In België: H. COUSY en A. VAN DER SPIKKEN, "Belgium - Report (part 1)", l.c., 83; E. DIRIX, Het begrip schade,
1998, o.c., 61; J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, o.c., 35; D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid Schade en schadeloosstelling, in R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht,
XI, Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 59; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 454.
Zie evenwel § 826 BGB voor een belangrijke aanvulling op die beperkte bescherming. Meer over het Duitse systeem, zie:
M. BUSSANI en V. PALMER, "The liability regimes of Europe", l.c., 148-151; J. HERBOTS, "Le "duty of care" et le
dommage purement financier en droit comparé", l.c., 9-14; R. SACCO, La comparaison juridique au service de la
connaissance du droit, o.c., 80-81; C. VAN DAM, European Tort Law, 2006, o.c., 172-173; W. VAN GERVEN, J.
LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law, o.c., 63-65; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative
law, 1998, o.c., 625.
M. BUSSANI en V. PALMER, "The liability regimes of Europe", l.c., 127; W. V. H. ROGERS, J. SPIER, en G. VINEY,
"Preliminary observations", l.c., 8; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law, o.c., 57 en 236; K.
ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative law, 1998, o.c., 617.
L. CORNELIS, Beginselen van het Belgisch buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, o.c., 19-20.
B. RUDDEN, "Torticles", Tul. Civ. L. F. 1991-92, (105) 107. Gelijkaardige bedenkingen vinden we bij: J. SPIER en O.
HAAZEN, "Preliminary Observations", in J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, Den Haag, Kluwer, 1998, (3)
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Ultramares Corporation v. Touche (1931) 174 N.E. 441.
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overspoeld door aansprakelijkheden “in an indeterminate amount for an indeterminate time to
an indeterminate class.”2692

B. HOE FRANSEN EN BELGEN DE FLOODGATES OF LIABILITY GESLOTEN HOUDEN: EEN BLIK
ACHTER DE SCHERMEN

455. Verborgen controlemechanismes – Achter de façade van onbeperktheid van de
algemene zorgvuldigheidsplicht in de artikelen 1382-1383 gaat echter een meer complexe
achterbouw schuil. De buitencontractuele aansprakelijkheid in Frankrijk en België is niet
onbeperkt. De voormelde paradox wordt in het leven gehouden doordat deze landen voor de
begrenzing van de buitencontractuele aansprakelijkheid gebruik hebben gemaakt van de
traditionele aansprakelijkheidsvereisten van fout, schade en causaal verband.2693 Het gevolg is
dat de controlemechanismes verborgen blijven, in tegenstelling tot de uiterlijk zichtbare
beperking van de duty of care in het Anglo-Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht.2694
Zodoende vormt het Frans-Belgische systeem dan ook geen tegenbewijs voor de
ongegrondheid van CARDOZO’s vrees, alswel voor de evidentie van de Anglo-Amerikaanse
oplossing.
456. Fout: rem op aansprakelijkheid? – Dat aansprakelijkheid op grond van de artikelen
1382-1383 het bewijs van een fout veronderstelt in hoofde van de verweerder, is gemeenzaam
bekend.2695 Die fout kan de vorm aannemen van een inbreuk op een wettelijke norm, of een
miskenning van de algemene zorgvuldigheidsplicht. Ook dat hoeft geen betoog.
Sommigen zien in het fout-vereiste een eerste beperkingsmogelijkheid.2696 Het valt natuurlijk
niet te ontkennen dat de hoven en rechtbanken een dreigende aansprakelijkheid kunnen
vermijden door het gedrag van de verweerder (i.c. de expert of het veilinghuis) in vergelijking
met de bonus pater familias eenvoudigweg niet als onzorgvuldig aan te merken. Toch gaan
2692

2693

2694

2695

2696
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we hier niet verder op in, omdat hetzelfde evenzeer waar is voor de aansprakelijkheid in het
Anglo-Amerikaanse recht.
457. Schade: rem op aansprakelijkheid? – Meer significant en meteen ook typisch voor
de Frans-Belgische benadering is de remmende werking die uitgaat van de vereisten die de
rechtspraak en doctrine stelt aan de verhaalbare schade. Deze houdt voor dat de schade
eveneens legitiem2697, direct en zeker2698 en bovendien persoonlijk2699 is om überhaupt voor
vergoeding in aanmerking te komen. Die voorwaarden dragen evenwel een zekere vaagheid in
zich, in het bijzonder het zekerheidsvereiste. Algemeen gesteld biedt het schadebegrip dan
ook perspectieven aan de rechter om mits welgekozen selectieve terughoudendheid een zeker
beleid te voeren, zoals de Anglo-Amerikaanse rechtbanken doen bij het erkennen van de duty
of care.2700 Bovendien stipt VINEY terecht aan dat de feitenrechter ook via de schadebegroting
een belangrijke beleidsmarge geniet. De schadebegroting behoort immers bij uitstek tot zijn
bevoegdheid, waarbij de controle van het Hof van Cassatie eerder beperkt is. Het principe van
integrale schadeloosstelling dat weliswaar de dienst uitmaakt, sluit enige marge hier zeker niet
uit, vooral bij schadeposten die zich moeilijk exact geldelijk laten begroten.2701
Toegepast op de schade ten gevolge van onjuiste toeschrijvingen in de kunsthandel merken
we op dat de “floodgates” inderdaad vooral in het zekerheidsvereiste en de appreciatiemarge
bij de schadebegroting te zoeken is. In het bestek van de analyse van de contractuele
aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade gaf dit proefschrift immers al aan dat de
schade door onjuiste toeschrijvingen in de regel immers zonder meer legitiem en persoonlijk
zal worden aangemerkt. De verhandeling van kunstwerken op basis van de toeschrijving en
een professional draagt immers niets wederrechtelijks in zich en de schadelijke gevolgen
ervan zijn voor het persoonlijke vermogen van de (ver)koper die vertrouwde op de verkeerde
toeschrijving.
Het zekerheidsvereiste en de appreciatievrijheid bij de schadebegroting bieden wel
perspectieven precies omdat de werkelijke waarde van een uniek kunstwerk zich niet exact
laat begroten en al evenmin de verloren kansen om het werk in optimale omstandigheden (i.e.
met de juiste toeschrijving, op de juiste plaats en tijd, …) op de markt aan te bieden
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458. Causaliteit: rem op aansprakelijkheid? – De belangrijkste factor is evenwel de mist
die de causaliteit kan spuien. Daarin kan de rechter op verdoken wijze bewerkstelligen dat
aansprakelijkheden niet uit de hand lopen.2702 Meer nog dan dat voor België het geval is, geldt
deze vaststelling voor Frankrijk. Daar schiep het Hof van Cassatie tot heden nog geen
duidelijkheid over de causaliteitstheorie die het aanhangt. Lange tijd scheen de
equivalentieleer beslist de voorkeur te genieten, al wendt men soms ook de leer van de
adequate oorzaak aan.2703 In België bestaat daar meer zekerheid over, aangezien zowel het
Hof van Cassatie als het merendeel van de feitenrechter duidelijk de equivalentietheorie
verkiezen.2704 Niettemin merkt de Belgische doctrine op dat het Hof van Cassatie niet altijd
even rechtlijnig is in de toepassing van de equivalentieleer.2705
De conclusie is dan ook zoals AYNÈS EN MALAURIE het stellen: “la theorie de la causalité est
donc un instrument souple entre les mains du juge”2706 De causaliteit wapent de rechter,
bovenal in Frankrijk, maar ook in België met het nodige pragmatisme om, ondanks de
controle van het Hof van Cassatie, buitenproportionele aansprakelijkheden te vermijden. Dat
dit in Frankrijk gemakkelijk kan, behoeft volgens VINEY terecht geen betoog, aangezien het
Hof van Cassatie daar de gordiaanse causaliteitsknoop zelf nog niet geheel heeft ontward.2707
Maar ook in het meer rigide Belgische causaliteitsdenken is een “underground” beperkend
aansprakelijkheidsbeleid van de rechter niet uitgesloten, aangezien, zoals COUSY en VAN DER
SPIKKEN terecht opmerken: “somehow the judge will manage to reintroduce most of the limits
or limitations which are sought after by these theories [hierbij verwijzen de auteurs naar
anderen meer beperkende causaliteitstheorieën], but mostly via other ways than by openly
declaring a departure from the official theory.”2708

§ III. RECHTVERGELIJKENDE CONCLUSIE
459. Vier jurisdicties, twee onderscheiden systemen van buitencontractuele
aansprakelijkheid voor zuiver vermogensschade – Anders dan op contractueel vlak botst
2702

2703

2704

2705

2706
2707
2708
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de vergoeding van zuivere vermogensschade langs buitencontractuele weg op belangrijke
nationale verschillen, althans voor zover die schade niet door opzet werd veroorzaakt. De
jurisdicties van de Westerse wereld tonen op dat vlak een erg heterogeen beeld. Wanneer men
Frankrijk, België, Engeland en New York daaruit licht tekent zich duidelijk een tegenstelling
af.
Waar de aansprakelijkheid in elk van die jurisdicties fout, schade en causaliteit vereist, leggen
Engeland en New York omwille van het zuiver vermogensrechtelijke karakter van de schade
a priori enige terughoudendheid aan de dag. De verklaring voor het Anglo-Amerikaanse
misprijzen ten aanzien van pure economic loss is de grote vrees voor een woekerende
buitencontractuele aansprakelijkheid die de contractuele aansprakelijk helemaal in de
verdrukking zou brengen. Zuivere vermogensschade zou als bij uitstek contractuele
schadevorm vooral in contractuele relaties zijn plaats moeten krijgen. Houdt men de
buitencontractuele aansprakelijkheid niet uitzonderlijk, dan geeft dat aanleiding tot wat in de
internationale doctrine bekend staat als het “floodgates-probleem”: een risico op
aansprakelijkheden “in an indeterminate amount for an indeterminate time to an
indeterminate class.” De Anglo-Amerikaanse jurisdicties kunnen de kwestie op een erg
pragmatische wijze benaderen door de aansprakelijkheid voor negligence afhankelijk te
maken van een bijkomende preliminaire voorwaarde: de duty of care, een soepel instrument
dat de rechter toelaat op een case-to-case-basis een selectieve aansprakelijkheidspolitiek te
voeren. Het onderzoek verduidelijkte dat de Hedley Byrne zaak met zijn special relationshiptest hierin een doorbraak betekende, die overigens sindsdien alleen maar uitbreiding kreeg om
te verworden tot een ruim aansprakelijkheidsprincipe.
Frankrijk en België onderkennen het probleem van de floodgates of liability en de zuivere
vermogensschade niet, of althans niet openlijk. Aansprakelijkheidsvragen worden er immers
steevast vanuit het gebruikelijke paradigma van fout, schade en causale band benaderd,
zonder dat hieraan omwille van de puur vermogensrechtelijke aard van de schade een
toepassingsvoorwaarde zou moeten worden toegevoegd. Dat betekent evenwel niet dat de
buitencontractuele aansprakelijkheid niet aan remmingsmechanismen onderhevig zou zijn.
Deze zitten echter naadloos ingebouwd in de gebruikelijke toepassingsvoorwaarden, waarbij
vooral de causaliteit en de schadecomponent behoorlijk wat verdoken beleidsmarge aan de
rechter laten.

Afdeling 3. Conclusie
460. Basisanalyse van het floodgates-probleem bij aansprakelijkheid voor zuivere
vermogensschade door onjuiste informatieverstrekking – Het eerste hoofdstuk van DEEL
III betreft een algemeen theoretisch onderzoek naar de centrale rechtsvraag in het
aansprakelijkheidscontentieux voor de typevormen van handelsgerichte expertise, dat het
onderzoeksveld van DEEL III uitmaakt: de aansprakelijkheid van de professional voor
zuivere vermogensschade door onjuiste informatieverstrekking.

585

Dat algemeen theoretisch onderzoek viel evenwel uiteen in twee onderdelen. Een eerste luik
betrof de contractuele verhaalsmogelijkheden van het slachtoffer van de zuivere
vermogensschade (waarvan inauthenticiteit een typevoorbeeld is). Indien hij met de expert
contractueel verbonden is zal het slachtoffer zijn schade immers logischerwijze eerst trachten
te verhalen op basis van de contractuele relatie met de professional die de onjuiste informatie
verstrekte. Het onderzoek kwam tot het besluit dat de vergoeding van zuivere
vermogensschade, op basis van het regime van de contractuele aansprakelijkheid in geen van
de jurisdicties tot noemenswaardige problemen aanleiding gaf. De conclusie was dan ook dat
de kwestie zich in de vier onderzochte rechtstelsels in essentie langs gelijklopende
krachtlijnen laat vatten (Afdeling 1).
Duidelijk onderscheiden zijn de opvattingen over de buitencontractuele aansprakelijkheid
voor zuivere vermogensschade. Waar de Franse en Belgische rechtsleer grotendeels
onverschillig blijven ten aanzien van de kwestie, is het vraagstuk van de buitencontractuele
vergoedbaarheid van pure economic loss één van de meest controversiële topics in de AngloAmerikaanse rechtspraak en rechtsleer. De reden daarvoor ligt in de Anglo-Amerikaanse
bezorgdheid om door de vergoeding van financiële schade die niet voortvloeit uit een
daadwerkelijke aantasting van de integriteit van een persoon of zijn goederen geen vloedgolf
van aansprakelijkheidsclaims te ontketenen. Door het bestaan van een duty of care te vereisen,
alvorens er überhaupt sprake kan zijn van negligence, bestrijkt de buitencontractuele
aansprakelijkheid in de Angelsaksische landen een beperkter toepassingsgebied. Voor
gevallen van zuivere vermogensschade kreeg die duty of care de invulling van de special
relationship-test (Afdeling 2).
461. Illustratie, nuancering en verklaring van het floodgates-probleem bij
aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade door onjuiste informatieverstrekking–
Tot op heden bleek de contractuele aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade vanuit
rechtsvergelijkend oogpunt minder interessant dan het buitencontractuele luik. Niettemin
kozen we ervoor in het eerste hoofdstuk de aansprakelijkheidskwestie niet alleen vanuit
buitencontractueel oogpunt te beschouwen, maar ook de contractenrechtelijke analyse te
maken. De verklaring daarvoor is evenwel tweeërlei en wordt pas ten volle duidelijk in het
licht van de volgende hoofdstukken.
In zijn inleiding gaf het eerste hoofdstuk al aan geen eindpunt te willen zijn van de doctrinaire
contraverse omtrent de zuivere vermogensschade. Het verkoos daarentegen als beginpunt te
fungeren voor een gekaderd onderzoek naar de aansprakelijkheid van tussenpersonen in de
kunsthandel. Aangezien de concrete aansprakelijkheidsvragen zich in dat kader ook op het
contractuele vak stellen, is de analyse van de contractuele aansprakelijkheid in hoofdstuk I op
zijn plaats. De waarde ervan gaat echter een stuk verder, aangezien de analyse van de
onderscheiden expertisevormen in de hoofdstukken II en III neerkomt op een sectoriële
illustratie van de vergoedingsproblematiek van de zuivere vermogensschade. De contractuele
aansprakelijkheid zal in de komende hoofdstukken immers belangrijke nuances aanbrengen
op het floodgates-probleem. Zodoende betekenen de analyses van de veilingcataloog en het
certificaat meteen ook een uitdieping van de voormelde basisanalyse en kan een deel ervan
ook verklaard worden vanuit de houding ten aanzien van de contractuele aansprakelijkheid.
Het is immers cruciaal te begrijpen dat contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
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geen gescheiden systemen maar communicerende vaten zijn. Die wetenschap bleef in de
actuele analyse grotendeels achterwege.
Welnu, het onderzoek van de aansprakelijkheid voor de veilingcatalogus (Hoofdstuk II) leent
zich perfect voor een analyse van de problematiek van de cumulatie van contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheden. Hier gaat het dus om de uitbreiding van het
buitencontractueel verhaal naar de contractuele context. Het omgekeerde fenomeen, de
uitbreiding van het contractuele verhaal naar buitencontractuele verhoudingen, past dan weer
naadloos in het onderzoek van de aansprakelijkheid voor certificaten (Hoofdstuk III),
waarbij één van de centrale vraagstellingen immers is in hoeverre derden zich kunnen
beroepen op een certificaat en de contractuele expertise die eraan ten oorsprong ligt.
Het onderzoek van de onderscheiden expertisevormen betekent zodoende niet alleen een
sectoriële illustratie van de voelbare bezorgdheid de aansprakelijkheid voor zuivere
vermogensschade binnen aanvaardbare grenzen te houden, maar bovendien een nuancering
van de voormelde basisanalyse door het contractuele en buitencontractuele luik meer op
elkaar te betrekken. Op die manier tracht het voor de onderscheiden benadering van het
floodgates-probleem een meer diepgaande verklaring te bieden.
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HOOFDSTUK II. VEILINGCATALOGUS

--- “Il y a des hommes n'ayant
pour mission parmi les autres
que de servir d'intermédiaires;
on les franchit comme des ponts,
et l'on va plus loin.”2709 ---

462. Veilingwezen: zwaartepunt van de kunsthandel – Het zwaartepunt van de
kunsthandel is zonder twijfel gelegen in de veilingverkoop. Het veilingwezen is niet alleen het
meest populaire kanaal om kunstvoorwerpen te verhandelen, het is bovendien een procédé dat
tot de verbeelding spreekt.2710 Verbazingwekkend goede veilingresultaten tonen aan dat het
veilingmechanisme zich vanuit het standpunt van de verkoper objectief gezien uitstekend
leent voor de verhandeling van kunst- en verzamelvoorwerpen. Het staat de eigenaar toe op
een relatief snelle manier een koper te vinden, die door de transparante prijsvorming via het
veilingmechanisme bereid is een vaak hoge prijs te betalen. Eigen aan een openbare verkoop
is dat de verkoper bij het afsluiten van de transactie de prijsvorming laat afhangen van de
interesse van de marktspelers via het spel van bod en opbod. Dat neemt echter niet weg dat de
veiling in se niets meer is dan een bijzondere modaliteit van de koop. Het is, zoals elke
verkoop, een vorm van eigendomsoverdracht van een bepaald goed aan een bepaalde persoon,
2709
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STROUSE, "E-commerce", in R. S. KAUFMAN (ed.), Art Law Handbook, New York, Aspen Law and Business, 2000,
(623) 644 et seq.; R. LERNER en J. BRESLER, Art law: the guide for collectors, artists, investors, dealers and artists, III,
New York, Practising Law Institute, 2005, 1987 et seq.; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 21-28.
Voor een zeer grondige en recente analyse van de internetkunstveilingen, zie: M. SKRIPSKY, Die Online-Kunstauktionen,
in P. GABUS, M.-A. RENOLD en J. DE WERRA (eds.), Etudes en droit de l'art, XVIII, Zürich, Schulthess, 2006, 353 p.
Voor een algemeen overzicht van de internationale veilingmarkt voor kunstvoorwerpen, zie: ARTPRICE, Art Market
Trends 2006 - Tendances du marché de l'art 2006, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, ArtMarketInsight, 2007, 4-25.
Voor een zeer uitvoerige analyse van de evolutie van de Franse markt in vergelijking met de internationale verschuivingen
van de kunsthandel, zie: Y. GAILLARD, Le marché de l'art français aux enchères, Parijs, Economica, 2000, 249 p.
Een doorlopend geüpdate economische barometer van de kunstmarkt vindt men bij: www.artmarketinsight.com.
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tegen de betaling van een bepaalde geldprijs. Bod en opbod strekken er louter toe te bepalen
aan welke persoon het goed zal worden overgedragen en tegen welke prijs.
463. Veilingcatalogus: voor publiciteit en transparantie – Wil het mechanisme van de
openbare verkoop tot gewenste resultaten leiden, is het cruciaal een zo groot mogelijk
(kapitaalkrachtig) biederspubliek aan te trekken. De informatie die de veilinghuizen bij de
voorbereiding van de openbare verkoop in de markt verspreiden, dient wat hen betreft in de
eerste plaats promotionele doeleinden.
Het biederspubliek van zijn kant wil op basis van die informatie vooral een inzicht verwerven
in wat te koop wordt aangeboden en hoe het veilinggebeuren zal verlopen. Dat is in het
bijzonder zo op het vlak van de kunsthandel, waar de markt bij uitstek onevenwichtig en
weinig transparant is, doordat de vraagzijde doorgaans ruim de aanbodzijde overtreft.
“Dans le “marché” de l’art, le vendeur dispose d’une situation de monopole, puisqu’il détient seul –
par hypothèse, puisqu’il s’agit d’une oeuvre originale donc unique – la marchandise convoitée. Ainsi,
les valeurs boursières font l’objet de transactions continues et un acteur peut se retirer du jeu sans que
celui-ci ne s’arrête. En revanche, les transactions portant sur une même oeuvre sont rares et à la
discrétion du propriétaire. Par ailleurs, les acteurs du marché boursier disposent d’une information
exacte sur les prix réellement pratiqués et dont la régularité subit le contrôle de la commission des
opérations de bourse. Par contraste, le “marché” de l’art se distingue par son opacité.”2711

Dit onevenwicht vertaalt zich in vaak aanzienlijke, maar vooral hoogst onvoorspelbare
prijzen, wat de behoefte aan informatie aan de kant van het biederspubliek alleen maar doet
toenemen. Voor de openbare verkoop is de veilingcatalogus zowel hét publicitaire als hét
informatieve document bij uitstek.2712
Het voormelde citaat wees reeds op het contrast tussen de effectenbeurs en de kunstmarkt.
Beide hanteren catalogi/prospectussen om het publiek te informeren.2713 Boeiend is echter de
vaststelling dat de beurshandel in alle landen – én niet het minst in de Angelsaksische wereld
– op een zeer georganiseerde wijze verloopt. Voor de kunstmarkt blijkt dat evenwel niet
steeds het geval.2714 Wat volgt onderzoekt de juridische verhoudingen waartoe het
veilingwezen in de kunstsector aanleiding geeft.
464. Overzicht, methode en terminologie – Meer precies wil dit hoofdstuk ingaan op de
aansprakelijkheid waartoe onjuiste informatie in de veilingcatalogus kan leiden. In aanvulling
op de macro-analyse van de doctrinaire contraverse omtrent de zuivere vermogensschade die
in hoofdstuk I aan bod kwam, onderzoekt dit hoofdstuk hoe deze floodgates-problematiek
zich aandient in het kader van de veilinghandel. Het onderzoek ruilt zodoende de macrobril in
voor een microbenadering van de aansprakelijkheid voor de vermogensschade veroorzaakt
door onjuiste toeschrijvingen in de veilingcatalogus. Zodoende kan men hoofdstuk II opvatten
als een sectoriële illustratie van de vergoedingsproblematiek van de zuivere
vermogensschade.
2711
2712
2713

2714

A. BERNARD, "Estimer l'inestimable", RTD civ. 1995, (271) 301.
L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, Parijs, Economica, 2002, 109.
Voor deze vergelijking, zie: R. JR. BULLOCK, "Imposing the underwriters' duty of care on art auctioneers", Cardozo Arts
& Ent. L. J. 1988-89, (359) 364 noot 38.
D. VAN KIRK REEVES en J. M. BOLL, "General Report - Topic 4. Auction sales and conditions", in M. BRIAT en J. A.
FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit, Deventer, Kluwer
law international, 1990, (353) 354.
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Om dit onderzoek ten gronde te kunnen voeren, behoeft de organisatie en de werking van het
veilingwezen eerst de nodige duiding. Daartoe analyseren we vooreest de
beroepsreglementering (Afdeling 1). In een tweede stap volgt de rechtspositie van het
veilinghuis ten aanzien van de verkoper (Afdeling 2). Aansluitend onderzoeken we de rechten
en plichten ten aanzien van de inbrenger (Afdeling 3). Ook in dit hoofdstuk maakt het
authenticiteitsprobleem echter onmiskenbaar de hoofdmoot uit. Zoals bekend staat de vraag
naar de aansprakelijkheid van het veilinghuis voor onjuiste catalogusvermeldingen daarbij
centraal (Afdeling 4). Tot slot rest een analyse van de rol van bijzondere contractuele
regelingen in de consignatieovereenkomst en de algemene verkoopsvoorwaarden (Afdeling
5).
Geheel in de lijn met de eerder gevolgde methodologie wordt in dit hoofdstuk het Engelse, het
New Yorkse, het Franse en het Belgische rechtsstelsel bestudeerd. De centrale focus bij de
vijf voormelde rechtsvragen blijft of het veilingwezen in vier verschillende jurisdicties ook
effectief tot vier onderscheiden veilingtypes of systemen aanleiding geeft. Elk van de
afdelingen begint met het clusteren van de onderzochte jurisdicties in types, die dan
achtereenvolgens een uitvoerige behandeling krijgen. Om het mogelijk te maken binnen die
typologieën te allen tijde snel en trefzeker de diverse nationale systemen te onderscheiden,
houden we een consequente terminologie aan. Zo spreken we voor het Franse veilingwezen
van het maison de vente of de commissaire-priseur; voor Engeland van de English auctioneer;
voor de staat New York van de New York auctioneer. Voor België houden we het op het
Belgische veilinghuis. Het is belangrijk te begrijpen dat dit louter een terminologische
afspraak betreft die moet toestaan snel te navigeren doorheen het onderzoek. We wensen
geenszins de verkeerde indruk te wekken dat het feit dat het veilingwezen zowel in Engeland
als in New York als auctioneer wordt aangeduid, ook zou impliceren dat beide systemen
steeds in dezelfde typologische groep zouden zitten. Dat is immers geenszins het geval.

Afdeling 1. Veilingwezen: beroepstoegang en organisatie van de sector
465. Vier jurisdicties, slechts drie systemen: typologie – Wie het veilingwezen in de vier
vooropgestelde rechtsstelsels onderzoekt en daarbij de beroepstoegang en organisatie van de
sector als onderzoeksfocus hanteert, treft drie onderscheiden systemen aan.
In het eerste systeem maakt het veilingmeesterschap een open, niet-georganiseerd beroep uit
dat zijn rol vervult in een liberaal systeem. Deze situatie lijkt kenmerkend te zijn voor het
Engelse veilingwezen (§ I). Aan de andere kant van het spectrum vinden we Frankrijk, waar
het veilingmeesterschap een gereguleerd beroep uitmaakt, dat opereert in een georganiseerd
systeem (§ II). Het derde type is intermediair van aard, daar het een niet-georganiseerd beroep
inpast in een voor het overige min of meer georganiseerd systeem. Enigszins verrassend lijken
de Belgische en New Yorkse veilinghandel vanuit dat perspectief op elkaar. Niettemin
bestaan er aanzienlijke verschillen tussen beide, wat betreft de motieven tot marktregulering
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en de daartoe gekozen technieken. Dat verklaart dan ook waarom we binnen het derde
systeem twee varianten onderscheiden (§ III).

§ I. ENGELS VEILINGWEZEN – EEN NIET-GEORGANISEERD BEROEP IN EEN
LIBERAAL SYSTEEM
466. English auctioneers: geen diploma- of stageverplichtigen – Het beroep van
auctioneer is slechts in beperkte mate gereguleerd. Zo bestaan er in Engeland geen specifieke
wettelijke diplomavereisten. Al evenmin is de auctioneer juridisch verplicht voorafgaandelijk
een stage te doorlopen of is hij tot lidmaatschap van een beroepsvereniging gehouden. In de
praktijk stelt men echter vast dat het merendeel van de auctioneers niettemin op vrijwillige
basis lid is van één van de vooraanstaande beroepsorganisaties, zoals de Royal Institution of
Chartered Surveyors of The Society of Fine Art Auctioneers and Valuers.2715 Die
verenigingen nemen op officieuze wijze een deel van de beroepsopleiding op zich door
trainingprogramma’s in te richten. Lidmaatschap mag dan wel niet verplicht zijn, wie ertoe
overgaat is er niettemin toe gehouden zijn dienstverlening te conformeren aan de
kwaliteitsstandaard en de code of conduct van de organisatie.2716 De facto zetten de
beroepsverenigingen wel degelijk de bakens uit voor “kwaliteitsvol” veilingmeesterschap.
Vóór de Finance Act 1949 moesten auctioneers conform de Auctioneers Act 1845, op straffe
van opsluiting, over een licentie beschikken. Het licentiesysteem diende echter veeleer
belastingsdoeleinden, dan dat het was bedoeld als poging van de overheid om een zekere mate
van beroepsregulering aan de veilingsector op te leggen.2717 In 1949 schafte de Finance Act
het licentiesysteem grotendeels af. Enkel veilingen van welbepaalde goederen vereisen nog
een licentie, zoals accijnsgoederen (wijn, alcohol, tabak), vuurwapens, of bepaalde fauna.2718
467. English auctioneers: organisatie van de veilingsector – Hoewel eenieder dus in
principe vrij is een veilinghandel op te zetten, onderwerpt de wetgever de sector toch aan
zekere regulering. Zo moet de auctioneer zich schikken naar Sectie 7 van de voormelde
Auctioneers Act 1845 en de Business Names Act van 1985.2719 Sectie 7 van de Auctioneers Act
2715

2716

2717
2718

2719

Voor meer informatie over deze organisaties, zie: http://www.rics.org en http://www.sofaa.org. Op de site van de SOFAA
vindt men alle aangesloten Engelse veilinghuizen terug, met een link naar ieders webpagina. Daar kan men quasi steeds de
Conditions of sale terugvinden.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 29; HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en
QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, Londen, Butterworths, 1973, 360.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 30.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 30-31; HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en
QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 361; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, in P.
O'KEEFE en L. PROTT (eds.), Law and the Cultural Heritage, III, Londen, Butterworth & Co Ltd., 1989, 339.
HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 360 en 377; B.
W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 31.
Vanzelfsprekend zal ook de vennootschapswetgeving zich laten gevoelen. Het staat de auctioneer overigens vrij zijn
beroep onder de vorm van een commerciële vennootschap uit te oefenen. Hierbij moet hij zich natuurlijk conformeren aan
de wetgeving die van toepassing is op gekozen vennootschapsstructuur. Waar er voorheen plafonds bestonden voor het
aantal partners in een partnership en het percentage dat daarvan lid diende te zijn van de Royal Institution of Chartered
Surveyors, is die beperking sinds enkele jaren komen te vervallen (B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and
Practice, 2006, o.c., 32-33).
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1845 verplicht de auctioneer op straffe van een geldboete zijn volledige identificatiegegevens
en woonplaats bekend te maken. Samenhangend daarmee legde de Registration of Business
Names Act van 1916 vennootschappen de verplichting op de namen van de vennoten in een
register kenbaar te maken. In 1981 voerde de Companies Act het systeem echter af. De
Business Names Act van 1985 vereist tegenwoordig dat die gegevens op alle geschreven
documenten die uitgaan van de vennootschap staan vermeld. Deze beperkte reglementering in
acht genomen, moet men aldus vaststellen dat het Engelse veilingwezen op liberale, quasi
niet-gereglementeerde basis verloopt. Hierop bestaan echter een paar strikt lokale
uitzonderingen. Enkele van de 33 London Boroughs hebben de veilinghandel in hun wijk
immers onderworpen aan een licentievereiste en een beperkt reglementair kader. Het betreft
evenwel erg geïsoleerde gevallen.2720

§ II. FRANS VEILINGWEZEN – EEN GEORGANISEERD BEROEP IN EEN
GEORGANISEERD SYSTEEM
468. Franse commissaire-priseur: historische ontwikkeling – Het Franse veilingwezen is
op een streng gereguleerde leest geschoeid, waarvan de unieke figuur van de commisssairepriseur de voornaamste manifestatie is. De commissaire-priseurs-functie heeft middeleeuwse
wortels.2721 Hoewel de heerschappij van Lodewijk de Vrome (1226-1270) hiervoor de eerste
steen legde, verwijst men doorgaans naar het Edict van Henri II dat in februari 1556 de
“maîtres-priseurs-vendeurs de meubles” de exclusieve bevoegdheid toebedeelde de publieke
verkoop van roerende goederen te organiseren. De pré-revolutionaire, absolutistische regimes
brachten een verdere uitbouw, ingegeven door de budgettaire bezorgdheid om de
allesverslindende koninklijke schatkist.2722 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de
commissaire-priseur mee ten onder ging met het Ancien Régime. De revolutie liquideerde de
functie en de decreten van 1790 en 1793 vertrouwden de openbare verkopen voortaan toe aan
de notaris, de griffier en de gerechtsdeurwaarder.2723 De praktijk was echter anders: in talloze
steden verliepen de openbare verkopingen in totale anarchie. Eerste consul Bonaparte zag zich
daarom in 1801 genoodzaakt het beroep voor de Parijse regio in ere te herstellen met de Loi
du 27 ventôse de l’an IX. De Loi de finance van 28 april 1816 en de Ordonnance van 26 juni
1816 regelden de toestand voor de rest van Frankrijk.2724 Het is echter wachten op de

2720

2721

2722

2723
2724

Zo vinden we onder meer regulering terug in de City of Westminster en de London Borough of Croydon. Zie daarover
ook: B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 244; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement,
o.c., 342.
QUEMIN beschrijft hoe de functie zelfs Romeinsrechtelijke wortels heeft. Meer daarover, zie: A. QUEMIN, Les
commissaires-priseurs - La mutation d'une profession, Parijs, Anthropos, 1997, 21-25.
Voor een uitgebreide ontstaansgeschiedenis, zie: R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de
meubles, in H. SOLUS (ed.), Bibliothèque de droit privé, CXV, Parijs, L.G.D.J., 1971, 26-28; A. QUEMIN, Les
commissaires-priseurs, 1997, o.c., 21-42; E. RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres d'art, onuitg.,
Université de Lille II - Droit et Santé, 1998, 23-26; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques
mobilières, o.c., 38-41.
Zie in het bijzonder: A. QUEMIN, Les commissaires-priseurs, 1997, o.c., 32-34.
R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 29-31; L. MAUGER-VIELPEAU, Les
ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 2; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques

593

Ordonnantie van 2 november 1945 alvorens men kan spreken van een daadwerkelijk
uitgewerkt statuut.2725
469. Franse commissaire-priseur: officier ministériel2726 – Het Franse veilingsysteem
onderscheidt zich duidelijk van het Engelse vrijheidsmodel. In Frankrijk verloopt de
veilinghandel immers op sterk georganiseerde wijze. Hoewel dit al duidelijk bleek uit de wet
van 27 ventôse de l’an IX en de Ordonnance van 26 juni 1816, die de Franse commissairepriseur een monopoliefunctie toebedeelden2727, versterkte de wetgever het
staatsgeorganiseerde karakter van de functie met de Ordonnantie van 2 november 1945. De
commissaire-priseur werd een officier ministériel, de beoefenaar van een openbaar ambt
verbonden met de rechtsbedeling.2728 Artikel 1 van deze ordonnantie stelt immers dat “le
commissaire-priseur est l’officier mininstériel chargé de procéder, dans les conditions fixées
par les lois et règlements en vigueur, à l’estimation et à la vente publique aux enchère des
meubles et effets mobiliers corporels.” 2729 De Ordonnantie van 1945 gaf het commissairepriseurschap een daadwerkelijk statuut door de beroepsuitoefening aan allerhande vereisten te
onderwerpen op het vlak van leeftijd, opleiding, nationaliteit en moraliteit. In ruil daarvoor
hield de Franse staat hun monopoliepositie in stand, zodat de Franse commissaire-priseur vrij
van enige internationale concurrentie opereerde.2730
470. Franse commissaire-priseur: van lokaal naar nationaal monopolie2731 – De wet van
27 ventôse en de Ordonnantie van 26 juni 1816 schiepen een situatie waarin de commissairepriseur louter met locale concurrentie moest afrekenen. Hij was immers uitsluitend territoriaal
bevoegd om te veilen in de stad waarin hij was gevestigd. De achterliggende filosofie was dat
de wetgever ervoor wou zorgen dat de commissaire-priseur zich voortaan zou onthouden van
enige commerciële activiteit en exclusief ten dienste van het algemeen belang zou handelen,
op volmaakt onpartijdige wijze.2732 Aanvankelijk genoot de commissaire-priseur dus niet
alleen een internationaal monopolie, maar was ook de bescherming tegen nationale
concurrentie in zijn leven veel prominenter aanwezig. In pre-globaliseringstijden was de
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2727

2728
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mobilières, o.c., 25 en 43-45; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, onuitg.,
Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2001, 333; A. QUEMIN, Les commissaires-priseurs, 1997, o.c., 34-38.
A. QUEMIN, Les commissaires-priseurs, 1997, o.c., 38.
Voor een sociologische analyse van de rol van de commissaire-priseur als officier ministériel, zie: A. QUEMIN, Les
commissaires-priseurs, 1997, o.c., 71-95.
R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 59; E. NÉMOZ, Le rôle du droit
communautaire dans la formation d'un droit du marché de l'art, onuitg., Université de Nice-Sophia Antipolis, 1998, 160.
G. CORNU en ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Vocabulaire juridique, Parijs, PUF, 2004, v° officier – ministériel.
Art. 1 van de Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaries-priseurs, J.O.R.F. 3
november 1945, 7164.
Voor een zeer uitvoerige analyse van de monopoliesituatie, zie: R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes
publiques de meubles, o.c., 59-123.
Zie verder ook: S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 48-52; J.-L.
DELVOLVÉ, "France - Rapport national sur le sujet 4. - Les conditions de vente aux enchères", in M. BRIAT en J. A.
FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit, III, Deventer,
Kluwer Law international, 1990, (383) 383-385; E. RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres d'art, o.c., 26
et seq.
Voor een sociologische benadering van de commissaire-priseur en zijn bevoegdheid ratione loci, zie: A. QUEMIN, Les
commissaires-priseurs, 1997, o.c., 117-134.
Voor de details van de monopoliebevoegdheid voor de inwerkingtreding van het decreet van 9 juni 1975, zie in het
bijzonder: R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 82-85; S. VIGNERON, Etude
comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 48-49.
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nationale concurrentie de voornaamste waarmee het beroep kreeg af te rekenen. De grotere
Parijse commissaires-priseurs lobbyden echter voor een uitbreiding van hun territoriale
bevoegdheid. In 1975 ging de wetgever overstag en besloot de commissaires-priseurs
voortaan door toedoen van het decreet van 9 juni 1975 de bevoegdheid toe te kennen
bijkantoren op te richten in aangrenzende gemeenten.2733 Ook de rechtspraak liet zich op dit
vlak niet onbetuigd en droeg bij tot de afbouw van de locale of regionale
monopoliepositie.2734 Uiteindelijk stelt het decreet van 27 februari 1992 principieel een einde
aan de interne territoriumbeperkingen.2735 Voor buitenlandse veilinghuizen bleef de Franse
markt echter hermetisch afgesloten, aangezien de functie van commissaire-priseur nog steeds
uitsluitend voor Franse staatsburgers openstond…2736
471. Franse commissaire-priseur: in botsing met Europa2737 – Die protectionistische
situatie was een doorn in het oog van de leidinggevende Anglo-Amerikaanse veilinghuizen,
wier commerciële mogelijkheden werden beknot door de Franse anti-concurrentie reflex. Om
door te dringen tot het commercieel walhalla dat de Franse kunst- en antiekmarkt was, kon het
Europees concurrentierecht hen van dienst zijn. Zij klaagden het Franse monopoliesysteem
aan als een inbreuk op de vestigingsvrijheid. Desalniettemin wist de Franse overheid lange
tijd te argumenteren dat de Franse reglementering niet in strijd was met de bepalingen van het
Verdrag van Rome, omwille van het openbaar gezag dat aan de functie van commissairepriseur verbonden was.2738 De toestand werd na de inwerkingtreding van de richtlijn van 21
december 1988 betreffende de wederzijdse erkenning van diploma’s stilaan onhoudbaar.2739
Met het decreet van 21 december 1990 schrapte Frankrijk het nationaliteitsvereiste voor de
functie van commissaire-priseur, zodat alle EU-burgers zich, net als Franse staatsburgers
voortaan konden inschrijven voor het toegangsexamen.2740 In de praktijk betekende die
toegeving niet meer dan een Pyrrusoverwinning. Het nationaliteitsvereiste voor de
commissaire-priseurs-functie kwam misschien wel te vervallen, maar het monopolie op de
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G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 122.
CA Paris, 12 december 1990, Gaz. Pal. Rec. 1991, I, 246, concl. B. DELAFAYE, bevestigd door Cass. 1e civ., 12 januari
1994, D. 1994, IR, 34. Zie daarover o.a.: G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 137; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 51.
Décret n° 1992-195 du 27 février 1992, J.O.R.F. 1 maart 1992, 3160. Zie voor meer info: G. LAMARQUE, Droit et
fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 122-123; F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et
objets de collection en droit français, 1997, o.c., 158-159; N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 468469; L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 3; S. VIGNERON, Etude comparative des
ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 50-52.
Art. 2-1° van het Decreet van 19 juni 1973, J.O.R.F. 1973.
Voor een zeer uitvoerige sociologische analyse van de invloed van de Europese Unie op het beroep van de commissairepriseur, zie: A. QUEMIN, Les commissaires-priseurs, 1997, o.c., 411-429.
Art. 45 E.G.-Verdrag. Zie in het bijzonder daarover: E. NÉMOZ, Le rôle du droit communautaire dans la formation d'un
droit du marché de l'art, o.c., 162-173; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c.,
365 et seq.
Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hogeronderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, PB L 19 van 24 januari 1989,
16. Zie daarover: E. NÉMOZ, Le rôle du droit communautaire dans la formation d'un droit du marché de l'art, o.c., 173180; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 373-374; E. RIGLAIRE, Les
intermédiaires dans les ventes d'oeuvres d'art, o.c., 40-41.
Décret n° 1990-1210 van 21 december 1990, J.O.R.F. 30 december 1990, 16563. Voor meer uitleg over heel die evolutie,
zie: N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 363-371; G. LAMARQUE, Droit et
fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 120-121; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, in
J. GHESTIN (ed.), Bibliothèque de droit privé, CDLI, Parijs, L.G.D.J., 2006, 417-420; S. VIGNERON, Etude comparative
des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 53-54; N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 469;
E. NÉMOZ, Le rôle du droit communautaire dans la formation d'un droit du marché de l'art, o.c., 177 et seq..
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publieke veilingen bleef intact. De Angelsaksiche veilinghuizen hadden immers gehoopt
meteen tot de Franse markt door te dringen, zonder hun bestuurders hiervoor de
toegangsexamens te moeten laten doorlopen en het vestigingsrecht te moeten kopen: kortom
zonder zelf de functie van commissaire-priseur te bekleden. Het monopolie weerhield hen er
nog steeds van hun diensten op de Franse markt aan te bieden zonder zich er te vestigen.
Sotheby’s zou echter niet nalaten het monopolistisch bastion geheel neer te halen wegens
strijdigheid met het vrij verkeer van diensten, zoals neergeschreven in artikel 49 en 50 van het
E.G.-Verdrag.2741 Aangevuurd door het Engelse veilinghuis dwong de Europese Commissie
Frankrijk op de knieën. Op 10 maart 1995 stelt de Europese Commissie de Franse regering,
op grond van artikel 49 van het E.G-Verdrag, in gebreke zijn grenzen te openen voor de
Europese concurrentie.2742 Gewapend met de rapporten CHANDERNAGOR2743, het rapport
AÏCARDI en het rapport GAILLARD besluit de Franse regering de rol van de commissairepriseur te herdefiniëren en het veilingwezen te hervormen.2744 Met het oog op die hervorming
stelt de Minister van Justitie de commissie LÉONNET aan, genoemd naar haar gelijknamige
voorzitter, belast met de taak een wetsontwerp voor te bereiden.2745 Dit alles zou het einde
betekenen van het Franse beschermingsregime.
472. Franse commissaire-priseur: opening van de Franse markt – Met de loi du 10
juillet 2000 portant réglementation des ventes aux enchères publiques volontaire2746
liberaliseert Frankrijk zijn veilingmarkt voor de vrijwillige openbare verkopen door
buitenlandse concurrentie toe te laten.2747 Dat bracht tegelijkertijd een herdenken van de
precieze rol van de commissaire-priseur in het veilingwezen met zich mee. Het opzet van de
wet was tweeërlei. Eerst en vooral wou Frankrijk zich in regel stellen met zijn
Europeesrechtelijke verplichtingen. In tweede instantie wou men van de gelegenheid gebruik
maken om het Franse veilingwezen op een nieuwe leest te schoeien zodat het enerzijds de
strijd kon aangaan met de buitenlandse concurrentie en anderzijds de consument een
maximale zekerheid kon bieden.2748 De centrale gedachte in het vernieuwde systeem ligt in de
2741

2742

2743

2744

2745

2746

2747

2748

Zie: E. NÉMOZ, Le rôle du droit communautaire dans la formation d'un droit du marché de l'art, o.c., 180 et seq.; N.
ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 384-388.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 418; L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux
enchères publiques, 2002, o.c., 3; N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 469; N. ROYER, Le marché de
l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 392 et seq.; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004,
o.c., 68-69; J.-C. HONLET en O. DE BAECQUE, "La réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
(à propos de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000)", D. 2001, (141) 141.
A. CHANDERNAGOR, Observatoire des mouvements internationaux des oeuvres d'art en France - Les conditions du
développement du marché de l'art en France. Analyses et propositions, rapport du ministre de l'Education nationale et de
la Culture, Parijs, La Documentation française, 1994.
Zie in het bijzonder: N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 412-420.
Voor een analyse van die rapporten, zie: A. QUEMIN, Les commissaires-priseurs, 1997, o.c., 422-425 en Y. GAILLARD,
Le marché de l'art français aux enchères, 2000, o.c., 100-108. Dit geschrift is de commerciële uitgave van het
onderzoeksrapport van 1999 dat senator Yann Gaillard bijeenschreef (Y. GAILLARD, Marché de l'art: les chances de la
France, Parijs, J.O. Sénat Impressions, 1998-99, n° 330).
E. NÉMOZ, Le rôle du droit communautaire dans la formation d'un droit du marché de l'art, o.c., 187; A. QUEMIN, Les
commissaires-priseurs, 1997, o.c., 422 et seq.
Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes aux enchères publiques volontaire, JORF 11 juli
2000, 10474.
L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 4; N. ROYER, Le marché de l'art en droit
français, anglais et communautaire, o.c., 421; J.-C. HONLET en O. DE BAECQUE, "La réforme des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques", l.c., 141.
J.-C. HONLET en O. DE BAECQUE, "La réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques", l.c., 141142; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 57-58; N. ROYER, Le
marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 421.
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duidelijke tweedeling die de wet doorvoert tussen de vrijwillige openbare verkoop van
roerende goederen en de gerechtelijke openbare verkopen.2749 Deze laatste blijven het
voorrecht van de commissaires-priseurs, die voortaan met de titel commissaire-priseur
judiciaire door het leven gaan.2750 De monopoliepositie kon behouden blijven voor de
gerechtelijke verkopen omdat de commissaire-priseur daar duidelijk openbaar gezag
uitoefende. Naast de wet van 10 juli 2000 blijven de Ordonnanties van 28 juni 1816 en 2
november 1945 van toepassing op de commissaire-priseur judiciaire. De oude, revolutionaire
wet van 27 ventôse IX alsook het artikel 89 van de Loi de finance van 28 april 1816 dat op het
monopolie van de commissaire-priseur betrekking had, verwerden voorgoed tot een stuk
rechtsgeschiedenis.2751
De organisatie van de vrijwillige openbare verkopen kreeg een nieuw, moderner kleedje
aangemeten waarbij het leitmotiv was de Franse kunstveilingmarkt te wapenen tegen
Angelsaksische concurrentie. Het was de stiekeme hoop om op termijn Frankrijk terug de
onbetwiste topspeler te maken die het was vóór WO II.2752 In dat opzicht bood de wet de kans
tegemoet te komen aan enkele verzuchtingen van de Franse veilers, door typisch
Angelsaksische technieken zoals de gegarandeerde minimumprijs2753 of het geven van
voorschotten2754 nu ook voor de Franse markt mogelijk te maken.2755 Bovendien staat de wet
ook uitdrukkelijk toe de niet-toegewezen goederen na de veiling minnelijk te verkopen2756 en
geeft zij de reeds bestaande praktijk van reserveprijzen een wettelijke grondslag.2757
Voor de organisatie van de vrijwillige openbare verkopen bekleden de sociétés de ventes
volontaires voortaan een sleutelpositie. Artikel L. 321-2 C.Com. stelt immers dat “[l]es ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36
organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont
l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.” De wet geeft notarissen en
gerechtsdeurwaarders op dat vlak overigens een residuaire bevoegdheid.2758 De société de
2749

2750

2751

2752
2753

2754

2755

2756

2757
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Over de onduidelijkheid van de onderscheid, zie: F. DURET-ROBERT, "La réforme des ventes publiques: les problèmes
posés par la loi du 10 juillet 2000", CoCoCo 2004, (8) 8-9; S. ARMAND, "Les ventes judiciaires et les ventes volontaires
au sens de la loi du 10 juillet 2000", Gaz. Pal. 5-7 januari 2003, (20) 20 et seq.
Art. 29 van de wet van 10 juli 2000.
Voor uivoerige toelichting over het statuut van die commissaire-priseur judicaire, zie: COMMISSAIRES PRISEURS DE
FRANCE, Les commissaires-priseurs judiciaires: la réforme - Livre blanc, Parijs, La documentation française, 2003, 9-46;
N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 422-424.
Meer algemeen over de definitie en de organisatie van de gerechtelijke openbare verkoop, met inbegrip van het statuut van
de commissaire-priseur judicaire, de toegangsvoorwaarden, de beroepsorganisatie, de bevoegdheid ratione loci,
verplichtingen en aansprakelijkheid, zie: F. DURET-ROBERT, "La réforme des ventes publiques", l.c., 116-138.
COMMISSAIRES PRISEURS DE FRANCE, Les commissaires-priseurs judiciaires: la réforme, 2003, o.c., 43 et seq.; J.C. HONLET en O. DE BAECQUE, "La réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques", l.c., 142.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 418.
Art. 12 van de wet van 10 juli 2000. Huidig art. L. 321-12 C.Com. Zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art,
2004, o.c., 83-85; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 427-428.
Art. 13 van de wet van 10 juli 2000. Huidig art. L. 321-13 C.Com. Zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art,
2004, o.c., 83-85; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 428.
J.-C. HONLET en O. DE BAECQUE, "La réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques", l.c., 147; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 58.
Art. 9 van de wet van 10 juli 2000. Huidig art. L. 321-9 C.Com. Zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004,
o.c., 107-108; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 426-427.
Art. 11 van de wet van 10 juli 2000. Huidig art. L. 321-11 C.Com. Zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art,
2004, o.c., 81-83.
Art. L. 321-2 C.Com. “[…] Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et
les huissiers de justice dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité
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ventes volontaires neemt de vorm aan van een handelsvennootschap. Hiermee kwam de
wetgever tegemoet aan één van de verzuchtingen van de sector. Voordien bleef de
commissaire-priseur immers verstoken van externe financiering. Door zijn activiteiten uit te
oefenen als een handelsvennootschap, kunnen de Franse veilinghuizen voortaan ook een
kapitaalstructuur uitbouwen die hen in staat moet stellen te concurreren met hun
Angelsaksische rivalen.2759
Ondanks de voormelde versoepelingen blijft het Franse veilingwezen echter gekenmerkt door
een aanzienlijke mate van staatsdirigisme. Zo vereist de wet dat de sociétés de ventes
volontaires gehomologeerd worden door een regulerende, disciplinaire instantie: de Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.2760 Daarnaast legt de wet nog
administratieve en boekhoudkundige verplichtingen op.2761 In het bijzonder vestigen we de
aandacht op artikel L. 321-8 C.Com. dat stelt dat: “[l]es sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou
leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou
titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière
[…].” Zowel Franse als andere EU-burgers kunnen voortaan hiervoor de nodige kwalificaties
bezitten.2762 De Conseil des ventes volontaires gaat die kwalificaties na. Het Decreet van 19
juli 2001 bevat de nadere invulling ervan. Hier wordt opnieuw een onderscheid doorgevoerd
tussen de Franse burgers en andere Europese burgers.2763 Zo vereist artikel 16, 3° van het
Decreet van 19 juli 2001 onder meer een diploma in de rechten en een diploma in de
kunstgeschiedenis of archeologie. Voor één van beide kan een bachelordiploma evenwel
volstaan. De vroegere commissaire-priseur moest over dezelfde diploma’s beschikken, zodat
zij in het herziene systeem onmiddellijk over de vereiste kwalificaties beschikken.2764 Die
verregaande typisch Franse invulling strookt niet met de veel soepelere benadering van het
beroep in de andere Europese landen. Daarom voorziet het Decreet voor de andere Europese
burgers nog een tweede mogelijkheid met minder vergaande diplomavereisten. De Conseil
des ventes volontaires kan evenwel discretionair beslissen de buitenlandse kandidaten te
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2762
2763

2764

est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le
propriétaire des biens.”
Meer daarover, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2007, o.c., 70-76.
De vennootschappen kunnen onder meer een openbaar beroep doen op het spaarwezen en beursgenoteerd zijn. Zie: F.
DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 48; J.-C. HONLET en O. DE BAECQUE, "La réforme des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques", l.c., 142; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et
communautaire, o.c., 424-425.
Art. L. 321-5 C.Com. stelt immers dat: “Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent
exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques institué à l'article L. 321-18. Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur
organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les
dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.”
Voor de samenstelling en werking van deze raad, zie: art. L. 321-18 et seq. C.Com.
Meer daarover, zie: L. MAUGER-VIELPEAU, "Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques: mission du
Conseil de ventes et des sociétés de vente", D. 2008, (594) 595-598; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004,
o.c., 53-54; J.-C. HONLET en O. DE BAECQUE, "La réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques",
l.c., 143-144; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 429-433.
Art. L. 321-6, L. 321-7, L. 321-9 en L. 321-10 C.Com. Meer daarover, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de
l'art, 2004, o.c., 49-50; N. ROYER, Le marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, o.c., 434.
Zie: art. L. 321-24 et seq. en in het bijzonder L. 321-26 van de wet van 10 juli 2000.
Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L.321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relative
aux ventes volontaires des meubles aux enchères publiques, J.O.R.F. 21 juli 2001, 11760.
Art. 54 van de Wet van 10 juli 2000 stelt dit immers letterlijk: “Les personnes ayant subi avec succès l’examen d’aptitude
à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l’article 8.”
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onderwerpen aan een bekwaamheidsexamen, indien deze van oordeel is dat ze niet over de
nodige bekwaamheid zouden beschikken. Die a priori-controle lijkt zich op gespannen voet te
verhouden met het Europees recht en gaf reeds aanleiding tot het stellen van een prejudiciële
vraag aan het Europees Hof van Justitie.2765
TERMINOLOGISCHE VERDUIDELIJKING: HERDEFINIËREN VAN HET FRANSE MAISON DE VENTES NA DE WET
VAN 10 JULI 2000 – Vóór de wet van 10 juli 2000 nam de commissaire-priseur de sleutelrol waar bij de
organisatie van de vrijwillige openbare verkoop en vormde hij de Franse tegenhanger van wat in
Angelsaksische landen als auctioneer bekend stond. De wet van 10 juli 2000 bracht op dit vlak
verandering door de commissaire-priseur om te vormen tot commissaire-priseur judiciaire en hem te
verbinden aan de gerechtelijke openbare verkopen. Voor de vrijwillige openbare verkoop werd de
société de ventes volontaires in het leven geroepen die sinds 2000 de tegenhanger vormt van de
Angelsaksische auctioneer. Dit komt de duidelijkheid vanzelfsprekend niet ten goede. Precies daarom
wijzen we er hier uitdrukkelijk op dat, waar we in wat volgt over het “Franse maison de ventes” spreken,
dit vóór 2000 naar de commissaire-priseur verwijst, terwijl de notie erna refereert aan de société de
ventes volontaires.2766 Dat heeft bovendien voor gevolg dat de rechtspraak en doctrine, op het vlak van
de aansprakelijkheid van het Franse maison de ventes voor vrijwillige openbare verkopen van vóór de
wetswijziging in 2000 (en die zodus geaxeerd was op de commissaire-priseur), zijn relevantie behoudt
voor de aansprakelijkheid van de société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
omdat zij op grond van de wet van 2000 voortaan het takenpakket van de oude figuur van de
commissaire-priseur op zich nemen. Voor zover de wet van 2000 daaraan niets uitdrukkelijk wijzigt,
nemen zij immers dezelfde taken waar en is hun juridische rol dezelfde. Die vaststelling laat onzes
inziens perfect toe dit parallellisme te maken.

473. Versoepeling, doch geen omwenteling: de slotsom van de wet van 10 juli 2000 –
Ondanks de versoepeling die de wet van 10 juli 2000 bracht, acht Frankrijk het nog steeds
nodig het beroep van veilingmeester verregaand te reguleren. De Franse overheid hield
immers vast aan de idee van controle op de beroepsbekwaamheid door diplomavereisten,
stages en zelfs bekwaamheidsexamens. Ofschoon de manifeste inbreuken op het Europees
concurrentierecht werden weggevlakt, blijft het veilingberoep in Frankrijk in se sterk
georganiseerd.
Wat betreft de regulering van de sector, loodste de wet van 10 juli 2000 het Franse
veilingbedrijf de 21ste eeuw binnen door bepaalde praktijken, die in het Angelsaksische
veilingwezen al decennia gemeengoed waren, voortaan ook voor de Franse société de ventes
volontaires mogelijk te maken. Niettemin blijft het Franse regime ook hier in hoge mate
gereguleerd. De toename van het concurrentiepotentieel van de Franse markt is niet het
gevolg van deregulering, maar veeleer van regulerend optreden, waarbij de overheid een
kader tracht te bieden waarin een hoogwaardige en fiabele veilinghandel gunstig kan gedijen.

2765

2766

H.v.J. 7 september 2006, nr. C-149-05, Harold Price / Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
PB. C. 28 oktober 2006, afl. 261, 6. Voor een uitvoerige toelichting hierover, zie: S. VIGNERON, Etude comparative des
ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 61-63.
Voor een gelijkaardige gedachtengang, zie: S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c.,
423; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 26-27.

599

§ III. VEILINGWEZEN IN BELGIE EN NEW YORK – EEN
GEORGANISEERD BEROEP IN EEN GEORGANISEERD SYSTEEM

NIET-

474. New York en België: het verzoenen van twee werelden – Het derde type vormt een
tussenweg tussen de uitersten van het spectrum die we in Engeland en Frankrijk terugvinden.
Het Belgische en New Yorkse veilingwezen hebben met het Engelse vrijheidsmodel gemeen
dat de toegang tot het beroep niet of slechts in verwaarloosbare mate aan overheidsregulering
is onderworpen, waarbij er in beide gevallen van overheidswege geen controle wordt
uitgeoefend op de eigenlijke beroepsbekwaamheid van de veilingmeesters.
Conform de Franse opvatting is de sector wel het voorwerp van regulering, zodat men kan
stellen dat het niet-georganiseerd beroep is ingebed in een min of meer gereguleerde of
georganiseerde sector. Deze regulering neemt in België en New York echter een verschillende
gedaante aan. Zowel de technieken als de finaliteiten zijn verschillend. Precies daarom
onderscheiden we twee subtypes. Het New Yorkse systeem krijgt het predikaat van
consumentgericht (A.); het Belgische heeft de naam voornamelijk belastingsdoeleinden te
dienen, en dus fiscusgericht te zijn (B.).

A. NEW YORK: NIET-GEORGANISEERD BEROEP IN EEN CONSUMENTGERICHT SYSTEEM
475. New York auctioneers: beroepstoegang – De Administrative Code of the City of New
York regelt naast een gamma van andere beroepen in titel 20 ook voor veilinghuizen de
toegang tot de New Yorkse markt. Het stadsreglement van 1974 geldt overigens voor alle
New York auctioneers, niet alleen de kunstveilinghuizen.2767 In de jaren tachtig besloot het
New York Department of Consumer Affairs de regeling bij te sturen op basis van een
uitvoerige studie van de handel en wandel van het New Yorkse veilingwezen. Sedert 13 april
1987 werkt New York met de herziene regelgeving.2768
Het Mekka van de kunsthandel onderwerpt zijn auctioneers aan een licentievereiste.2769 Enkel
de houders daarvan mogen als veilinghuis optreden en zich aldus publicitair profileren op de
markt.2770 De voorwaarden voor het verkrijgen van de veilinglicentie vinden we terug in § 20279. Hierbij valt het op dat de controle niet de beroepsbekwaamheid betreft, aangezien het
beroep, in tegenstelling tot wat in Frankrijk het geval is, geen specifiek diploma vergt. Het
blanco strafblad van de kandidaat is daarentegen wel van primordiaal belang. Zo doet de
commissionner die de aanvragen behandelt, een onderzoek naar het strafrechtelijk verleden
van de kandidaten. Wie naderhand strafrechtelijk veroordeeld wordt, riskeert zijn licentie
geschorst of ingetrokken te zien, of kan botsen op een weigering van licentievernieuwing, als
2767

2768

2769

2770

F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - Rights and Liabilities of Creators and Collectors, II,
Boston, Little, Brown and Company, 1986, 208.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law: the guide for collectors, artists, investors, dealers and artists, I, New York,
Practising Law Institute, 2005, 379-381; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 342.
§ 20-278 Administrative Code of the City of New York stelt: “It shall be unlawful for any person to engage in the business
of auctioneer without a license therefor.”
§ 20-281 Administrative Code of the City of New York: “It shall be unlawful for any person not licensed as an auctioneer
to represent or circulate or place before the public any announcement, or to insert or cause to be inserted in any city,
business or telephone directory, any notice that he or she is conducting the business of auctioneering.”
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de feiten de reputatie van de sector in diskrediet brengen.2771 Verder sluit het stadsreglement
bepaalde goederen van openbare verkoop uit.2772 Opvallend is dat zogenaamde night auctions
(i.e. avondveilingen na 20.00h) een specifieke toelating behoeven. Bovendien kan deze enkel
voor welbepaalde goederen worden verkregen. Kunstvoorwerpen komen hiervoor evenwel
probleemloos in aanmerking.2773 Naar het voorbeeld van de stad New York hebben ook
enkele Amerikaanse staten het veilingbedrijf in het algemeen aan een licentievereiste
onderworpen. Het licentiesysteem dient overigens in de plaats van marktbeveiliging vaak,
vóór alles, budgettaire doeleinden.2774 Precies omdat de voorwaarden voor het verkrijgen van
een veilinglicentie geen betrekking hebben op de eigenlijke beroepsbekwaamheid en de
kwaliteit van de dienstverlening, kan men stellen dat het beroep van auctioneer ook in New
York in se niet-georganiseerd is, ondanks het bestaan van een (quasi pro forma)
licentievereiste.
476. New York auctioneers in een consumentgericht systeem – Het New York
Department of Consumer Affairs heeft zich in de veilingsector evenwel veel verregaander
laten gevoelen door, naast de invoering van een licentiesysteem, bepaalde misleidende
veilingpraktijken aan banden te leggen. Daarenboven belast het de sector met een ruime
informatieverplichting.2775 Zo dient het veilinghuis dat in de stad New York actief is, ter
bescherming van de consument, tal van mededelingen te doen.2776 Die set van regels ligt
besloten in de Rules of the City of New York – Title 6: Department of Consumer Affairs.
Daarnaast laten ook de Uniform Commercial Code en de New York General Business Law
zich op bepaalde punten in het veilingwezen gevoelen.2777 Eerder wezen we al op het enorme
belang van de Arts and Cultural Affairs Law.2778 De kunstveilingen vallen immers evenzeer
binnen het toepassingsgebied van deze wetgeving.2779
Naar het voorbeeld van de stad New York hebben ook sommige staten, zoals Michigan,
Californië en Illinois met het oog op consumentenbescherming bepaalde veilingpraktijken aan
banden gelegd.2780 Dergelijk wetgevend initiatief is evenwel veeleer uitzondering dan regel.
Voor de rest van de Verenigde Staten kan men immers stellen dat de veilingsector van slechts
weinig federale of statelijke reglementering het voorwerp uitmaakt, zodat het merendeel van
de Amerikaanse staten in de typologie eerder bij het Engelse vrijheidsmodel aansluiting
vindt.2781
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§ 20-279.1 Administrative Code of the City of New York.
§ 20-285 Administrative Code of the City of New York.
§ 20-283 Administrative Code of the City of New York. P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 340-341.
L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 50-51; R. M. JARVIS, R. C. LIND, en M. E. PHELAN, Art and
Museum Law, Durham, Carolina Academic Press, 2002, 266.
Voor een overzicht van de regulering waartoe het fiasco van de Cristallina-zaak aanleiding gaf, zie: S. BENNETT, "Fine
Art Actions and the Law: A Reassessment in the Aftermath of Cristallina", Colum. J.L. & Arts 1992, (257) 264 et seq.
Zie: Rules of the City of New York – Title 6: Department of Consumer Affairs.
Betreft specifiek het veilingwezen: UCC § 2-328; N.Y. Gen. Bus. L. Article 3. Zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law,
I, 2005, o.c., 327.
Supra, nr. 351, 354-355 en 371 et seq.
Meer over de inhoud en draagwijdte van deze wet, zie: 351 et seq.
J. A. OLSOFF, "Auction Law", in R. S. KAUFMAN (ed.), Art Law Handbook, New York, Aspen Law and Business,
2000, (899) 901, noot 1; D. R. SIMON, "Fix and Tell: The Sotheby's/Christie's antitrust scandal and proposed changes to
Illinois Art Auction Law", DePaul-LCA J. Art & Ent. L. 2002, (269) 284 et seq.
J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 901.
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B. BELGIË: NIET-GEORGANISEERD BEROEP IN EEN FISCUSGERICHT SYSTEEM
477. Belgische veilingwezen: toepasselijke wetgeving – België lijkt met Frankrijk gemeen
te hebben dat het ervoor geopteerd heeft het veilingwezen binnen een streng normatief kader
in te passen. Wat betreft de publieke veiling van roerende goederen gaat dit wettelijk keurslijf
terug op de revolutionaire wet van 22 pluviôse VII die de openbare verkoop per opbod2782
voorbehield aan “officiers publics ayant qualité pour y procéder”.2783 In het licht van de
toenmalige wetgeving uit het Ancien Regimé2784 beschikten notarissen en
gerechtsdeurwaarders over de vereiste hoedanigheid. Het vigerend stelsel inzake veilingen
van lichamelijke roerende goederen is sinds 1939 vastgelegd in artikel 226 et seq. Wetboek
der Registratie- hypotheek- en griffierechten (W. Reg.) die evenwel het merendeel van de
beschikkingen van de wet van 22 pluviôse VII overnemen.2785
De wet van 22 pluviôse VII diende een tweevoudig doel. In de eerste plaats moest het systeem
van verplichte tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of notaris de belangen van de
schatkist veilig stellen. Deze openbare ambtenaren zijn immers verplicht de fiscale
administratie in kennis te stellen, zodat deze controle kan uitoefenen.2786 Daarnaast was de
strijd tegen misbruiken, de tweede grote drijfveer voor de wetgever om het veilingwezen van
een regeling te voorzien. Frauduleuze openbare verkopen brachten in de markt immers
mistoestanden met zich mee, zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde. Openbare
verkopen kunnen de reguliere handel immers oneerlijke concurrentie aandoen en gaan
bovendien vaak ten koste van impulsieve consumenten met een ondoordacht koopgedrag.2787
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de opkomst van het concurrentie- en consumentenrecht
in de naoorlogse samenleving zich ook in de veilingsector heeft laten gevoelen.2788
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Aanvankelijk ging het uitsluitend op de openbare verkopen per opbod, niet de andere vormen zoals de verkoop bij afslag.
De wet van 24 december 1906 bracht hierin evenwel verandering door de wet van 22 pluviôse VII van toepassing te maken
op alle openbare verkopingen van lichamelijke roerende voorwerpen, onverschillig of ze bij opbod of afslag, aan vaste
prijs of bij inschrijving verlopen (zie: E. VAN TRICHT, "De notaris en de openbare verkoping", T. Not. 1988, (58) 61).
Pand., v° Vente publique de meubles, nr. 1 en 339 et seq.; R.P.D.B. XVI, v° Vente, nr. 660; A. GENIN, Commentaar op
het Wetboek der Registratie- Hypotheek- en Griffierechten, II, Brussel, Van Buggenhoudt, 1952, 862; F. WERDEFROY,
Registratierechten , II, Antwerpen, Kluwer, 2005, 1583.
Voor een uitvoerig rechtshistorisch overzicht van het monopolie van de notaris bij de openbare verkoop, zie: E. VAN
TRICHT, "De notaris en de openbare verkoping", l.c., 59.
Het Edict van 1771 kende aan notarissen, deurwaarders en toenmalige griffiers het alleenrecht tot de openbare verkoop van
lichamelijke roerende goederen toe.
J. LIMPENS, La vente en droit belge, 1960, o.c., 256-257.
P. NOUWKENS, "Openbare verkoping van roerende goederen: mogelijke aantasting van de bevoegdheid van notaris en
gerechtsdeurwaarder?", De Gerechtsd. 1993, (132) 136; P. NOUWKENS, "Openbare verkoping van roerende goederen:
mogelijke aantasting notariële bevoegdheid", Notarius 1992, afl. 2, (71) 74; R.P.D.B. XVI, v° Vente, nr. 678.
Pand., v° Vente publique de meubles, nr. 2-3; A. GENIN, Commentaar op het Wetboek der Registratie- Hypotheek- en
Griffierechten, II, 1952, o.c., 862-863; E. VAN TRICHT, "De notaris en de openbare verkoping", l.c., 64; P.
NOUWKENS, "Openbare verkoping van roerende goederen", l.c., 136; F. WERDEFROY, Registratierechten, II, 2005,
o.c., 1583.
Dat mag overigens ook blijken uit het betoog van procureur-generaal LECLERCQ naar aanleiding van het cassatiearrest van
9 maart 1839. “[…] empêcher ces operations, par lesquelles des spéculateurs […] entraînent et détruisent tout commerce
régulier d’une part et ruinent d’autre part des populations simples et faciles à se laisser tromper et entraîner […].” (Cass.
9 maart 1839, Pas. 1839, I, 27) Meer over die zaak, zie: E. VAN TRICHT, "De notaris en de openbare verkoping", l.c., 60.
J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2 : Mededingingsrecht. A: Handelspraktijken, in R. DILLEMANS en W.
VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Brussel, Story-Scientia, 2004, 6-8.
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De Wet Handelspraktijken van 14 juli 1971 voorzag in de artikelen 44 et seq. enkele
bijkomende bepalingen die de openbare verkopen in goede banen moesten leiden.2789 Met het
oog op een ruimere bescherming van de consument, krijgt de Wet Handelspraktijken van
1971 twintig jaar later de nodige uitbreiding en gaat voortaan als de Wet op de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) door het
leven.2790 De artikelen 69 tot en met 75 WHPC vullen de bepalingen van het Wetboek der
Registratie- hypotheek- en griffierechten aan en leggen het veilinghuis onder meer de
verplichting op zijn naam en maatschappelijke zetel/woonplaats op alle correspondentie te
vermelden.2791 In de mate dat het een veilinghuis een vennootschap is vloeit die verplichting
reeds voort uit de vennootschapswetgeving.2792 Ook het Koninklijk besluit nr. 1 van 29
december 19922793 vereist specifiek voor facturen dergelijke vermeldingen.2794 Bovendien
bepaalt artikel 70 WHPC uitdrukkelijk dat de openbare verkoop uitgesloten is voor nieuwe
producten.2795 Die bepaling is voor de kunsthandel van weinig betekenis, aangezien deze
sector vooral tweedehandsgoederen betreft. Artikel 69 WHPC bevat bovendien een
limitatieve lijst van uitzonderingen op de reglementering. Zo ontsnappen de verrichtingen met
kunstvoorwerpen, antiek of voorwerpen uit een verzameling geheel aan het regime van de
handelspraktijkenwet2796, op voorwaarde althans dat ze plaatsvinden in de zalen die daar
gewoonlijk voor zijn bestemd.2797 Voor de professionele kunstveilingen is dit nagenoeg steeds
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F. BAUDUIN, "Belgique - Rapport national sur le sujet 4. - Les conditions de vente aux enchères", in M. BRIAT en J. A.
FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit, III, Deventer,
Kluwer Law international, 1990, (369) 369.
J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2 : Mededingingsrecht. A: Handelspraktijken, o.c., 4-5 en 10.
Art. 72 WHPC. Zowel in de Angelsaksische veilingsystemen als in het Franse troffen we een vergelijkbare verplichting
aan. Meer over art. 72 WHPC, zie: R. DUJARDIN, "De wettelijke en deontologische rol van de gerechtsdeurwaarder in
het kader van vrijwillige openbare verkopingen van roerende goederen", De Gerechtsd. 2000, (54) 85; P. WYTINCK,
"Een overzicht van diverse wijzigingen in het WHPC na de wetten van 26 april 1999 (definities, prijsaanduiding,
taalgebruik, uitverkoop, gezamenlijk aanbod, openbare verkoop, onwettige verkoopspraktijken en verkopen buiten de
onderneming van de verkoper)", in J. STUYCK en G. STRAETMANS (eds.), Recente wetswijzigingen inzake
handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 2000, (85) 112; E. BALLON, "Uitverkopen, opruimingen en openbare verkopen",
in J. STUYCK (ed.), Handelspraktijken anno 1996, Antwerpen, Kluwer, 1996, (151) 165-166; E. BALLON, "Commentaar
bij art. 72 W. 14 juli 1991", in H. SWENNEN (ed.), Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer, V, Antwerpen, Kluwer, 2000, (1) 1-3.
Vergelijkbaar met Frankrijk en UK blijkt bij de Belgische wetgever dus ook de bezorgdheid te leven dat de koper wel over
de precieze identificatiegegevens van het veilinghuis beschikt. Dit is belangrijk, wil hij in geval van problemen het
veilinghuis in rechte kunnen aanspreken. Die ratio legis blijkt ook uit de Memorie van toelichting bij de wet. (Memorie
van toelichting, Parl. St. Kamer 19, 2050/1-98/99 en 2051/1-98/98, 16).
Ditzelfde artikel stipuleert dat de openbare verkopen in principe uitsluitend in de daarvoor bestemde verkoopzalen mogen
plaatsvinden.
Zie immers: art. 78 W. Venn. of het vroegere art. 81 Venn. W.
Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de
toegevoegde waarde, B.S. 31 december 1992.
Uitstekend daarover, zie: G. L. BALLON en E. DIRIX, Factuur, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Kluwer
Rechtswetenschappen België, Story-Scientia, 1993, 35 et seq., in het bijzonder 38-39.
J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2 : Mededingingsrecht. A: Handelspraktijken, o.c., 412; P. DE VROEDE
(ed.), Handelspraktijken, Brugge, Die Keure, 1992, 137; P. WYTINCK, "Een overzicht van diverse wijzigingen in het
WHPC na de wetten van 26 april 1999", l.c., 112; E. BALLON, "Uitverkopen, opruimingen en openbare verkopen", l.c.,
166; E. BALLON, "Commentaar bij art. 70 W. 14 juli 1991", in H. SWENNEN (ed.), Handels- en economisch recht:
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, V, Antwerpen, Kluwer, 2000, (1) 1-2; P. NOUWKENS,
"Openbare verkoping van roerende goederen", l.c., 140; R. DUJARDIN, "De wettelijke en deontologische rol van de
gerechtsdeurwaarder in het kader van vrijwillige openbare verkopingen van roerende goederen", l.c., 84.
Voorz. Kh. Gent 12 maart 1991, Jaarboek Handelspraktijken 1991, 189.
Gent 12 augustus 1992, Jaarboek Handelspraktijken 1992, 252; Voorz. Kh. Turnhout 5 juni 1992, Jaarboek
Handelspraktijken 1992, 254.
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het geval, zodat we voor de rest van deze studie dan ook voorbijgaan aan de implicaties van
de WHPC.2798
478. Belgisch veilingwezen: een hybride, fiscusgericht systeem met bijzondere rol voor
gerechtsdeurwaarder en notaris – “Meubelen, koopwaren, hout, vruchten, oogsten en alle
andere lichamelijke roerende voorwerpen mogen bij openbare toewijziging slechts ten
overstaan en door het ambt van een notaris of een gerechtsdeurwaarder verkocht worden.” In
die bewoordingen behoudt artikel 226 W. Reg. de openbare veiling van roerende goederen
voor aan het ambt van gerechtsdeurwaarder of notaris.2799 Ook het vijfde lid van artikel 516
van het Gerechtelijk Wetboek bestendigt de monopoliepositie van deze openbare ambtenaren:
“De gerechtsdeurwaarders verrichten, evenals de notarissen, de schattingen en openbare
verkopingen van meubelen en roerende goederen, met inachtneming van de ter zake geldende
wetten en verordeningen.”2800
Ondanks het bestaan van een dergelijke monopoliepositie zou het onjuist zijn het beroep van
veilingmeester in België als georganiseerd te bestempelen. De gelijkenis met Frankrijk, dat
het beroep reguleert en op de beroepsbekwaamheid controle uitoefent, is louter schijn. De
tussenkomst van de openbare ambtenaar in België verschilt namelijk van de rol die de
commissaire-priseur heeft te vervullen in de Franse veilinghandel. De openbare verkopen
moeten conform artikel 226 W. Reg. immers geschieden “ten overstaan van” een
gerechtsdeurwaarder of een notaris. Dat betekent dat zij bij al de bewerkingen van de veiling
aanwezig moeten zijn, zodat het gebeuren onder hun goedkeurend oog kan plaatsvinden.2801
Deze regeling wordt echter eng ingevuld. De tussenkomst van de openbare ambtenaar is
immers slechts vereist bij de eigenlijke openbare veiling. Dit impliceert dat de gehele
organisatie van het gebeuren (de inrichting, de publiciteit, de keuze van de verkoopszaal, de
aanbieding van de voorwerpen, het samenstellen van de catalogus, het vaststellen van de
verkoopsvoorwaarden), alsook de aanvaarding van de opbiedingen en de inning van de prijs
het werk mogen zijn van de verkoper zelf, of van het door hem aangestelde commerciële
veilinghuis.2802 Dat laatste kan in België ongehinderd een openbare verkoop organiseren,
2798
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Voor uitvoerige duiding bij de uitzonderingen in artikel 69, in het bijzonder de bepaling met betrekking tot de kunst- en
antiekhandel, zie onder meer: E. BALLON, "Commentaar bij art. 69 W. 14 juli 1991", in H. SWENNEN (ed.), Handelsen economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, V, Antwerpen, Kluwer, 2000, (1) 4-7; E.
BALLON, "Uitverkopen, opruimingen en openbare verkopen", l.c., 167-168; P. NOUWKENS, "Openbare verkoping van
roerende goederen", l.c., 139-141; P. WYTINCK, "Een overzicht van diverse wijzigingen in het WHPC na de wetten van
26 april 1999", l.c., 110-111; J. STUYCK, Handels- en economisch recht. 2 : Mededingingsrecht. A: Handelspraktijken,
o.c., 410-412.
Voor doctrinaire bevestiging, zie: R.P.D.B. XVI, v° Vente, nr. 678; A. GENIN, Commentaar op het Wetboek der
Registratie- Hypotheek- en Griffierechten, II, 1952, o.c., 861-863; J. LIMPENS, La vente en droit belge, 1960, o.c., 260; F.
WERDEFROY, Registratierechten, II, 2005, o.c., 1587; R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de
meubles, o.c., 55; F. BAUDUIN, "Belgique - Rapport national", l.c., 369.
P. NOUWKENS, "Openbare verkoping van roerende goederen", l.c., 134; P. NOUWKENS, "Openbare verkoping van
roerende goederen", l.c., 71; R. DUJARDIN, "De wettelijke en deontologische rol van de gerechtsdeurwaarder in het kader
van vrijwillige openbare verkopingen van roerende goederen", l.c., 66 en 70.
R.P.D.B. XVI, v° Vente, nr. 680; F. WERDEFROY, Registratierechten, II, 2005, o.c., 1587; P. NOUWKENS, "Openbare
verkoping van roerende goederen", l.c., 137; P. NOUWKENS, "Openbare verkoping van roerende goederen", l.c., 74; R.
DUJARDIN, "De wettelijke en deontologische rol van de gerechtsdeurwaarder in het kader van vrijwillige openbare
verkopingen van roerende goederen", l.c., 67; A. GENIN, Commentaar op het Wetboek der Registratie- Hypotheek- en
Griffierechten, II, 1952, o.c., 864.
Cass. 22 juni 1867, Rec. Gén. Enr. Not. nr. 6610; P. NOUWKENS, "Openbare verkoping van roerende goederen", l.c.,
137; R. DUJARDIN, "De wettelijke en deontologische rol van de gerechtsdeurwaarder in het kader van vrijwillige
openbare verkopingen van roerende goederen", l.c., 68; A. GENIN, Commentaar op het Wetboek der RegistratieHypotheek- en Griffierechten, II, 1952, o.c., 864; F. WERDEFROY, Registratierechten, II, 2005, o.c., 1588; R.
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zolang de toewijzing maar ten overstaan van een openbaar ambtenaar geschiedt die het
proces-verbaal opstelt.
Het Belgisch veilingwezen draagt dan ook het label van hybride regime, waarbij de
tussenkomst van de openbaar ambtenaar nagenoeg uitsluitend op fiscale motieven is gestoeld.
Zij akteren de verkoopsverrichtingen en de prijs, en verzekeren aldus de inning van de
verschuldigde registratierechten. De openbare ambtenaar houdt aldus slechts in het belang van
de schatkist toezicht op de verkoopsverrichtingen bij vrijwillige openbare verkopen. De
Belgische notaris of gerechtsdeurwaarder komt, anders dan de Franse commissaire-priseur,
niet tussen in de organisatie en publiciteit van de veiling, noch in de redactie van de catalogus,
zodat hij voor de aard, de omvang en/of waarde, authenticiteit of herkomst van de ingebrachte
loten geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Dat is evenmin voor de betaling van de prijs
en de afrekening ervan het geval.2803 De regulering van de sector berust bijgevolg vooral op
fiscale motieven, en niet zozeer op redenen van consumentenbescherming zoals dat in New
York het geval is.
Voor het overige worden de vrijwillige openbare verkopen georgansiseerd door private
veilinghuizen, die als handelaar, al dan niet onder vennootschapsvorm optreden.2804 Velen van
hen zijn lid van de op 25 november 1936 opgerichte Koninklijke Belgisch-Luxemburgse
Kamer van Veilingzalen, Veilingmeesters-Taxateurs, Makelaars en Deskundigen. De
beroepsvereniging is aangesloten bij de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel, en is
officieel vertegenwoordigd bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (Interfederaal
Bureau 17). Hoewel deze Kamer een aanzienlijke invloed heeft, is het lidmaatschap ervan niet
verplicht. Het beroep van commercieel veilinghuis is voorts niet bedacht met enige specifieke
reglementering.
Het veilingwezen is te bestempelen als hybride, omdat de functies van tussenpersoon en
openbaar ambtenaar, die in Frankrijk beide bij de commissaire-priseur liggen, in België
berusten bij twee onderscheiden actoren: het commerciële veilinghuis dat als tussenpersoon
optreedt en de notaris of gerechtsdeurwaarder die als openbaar ambtenaar
noodzakelijkerwijze moet tussenkomen. Op die manier verzoent het Belgische systeem het
Franse formalisme met het Engelse liberalisme.
Meteen wordt ook duidelijk dat het monopolie van de notaris en de gerechtsdeurwaarder in
het Belgische veilingwezen, in tegenstelling tot het Franse commissaire-priseursmonopolie,
niet op gespannen voet staat met de Europeesrechtelijke vrijheden in de interne markt en
aldus geen doorn in het oog van het Angelsaksische veilingwezen vormt. Buitenlandse
veilinghuizen kunnen net als inlandse, publieke veilingen organiseren in België, zolang zij
daarbij maar een beroep doen op een openbaar ambtenaar.2805 Zowel de gerechtsdeurwaarder
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MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 55; F. BAUDUIN, "Belgique - Rapport
national", l.c., 369.
R. DUJARDIN, "De wettelijke en deontologische rol van de gerechtsdeurwaarder in het kader van vrijwillige openbare
verkopingen van roerende goederen", l.c., 68; R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles,
o.c., 55-56.
R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 55.
Het nationaliteitsvereiste in het notarisberoep ligt vanuit Europeesrechtelijke hoek echter wel onder vuur. In het bestek van
dit proefschrift kan het evenwel niet de bedoeling zijn daarop nader in te gaan, aangezien die kwestie de problematiek van
het veilingwezen overstijgt. Wat dat laatste betreft worden de binnenlandse en buitenlandse veilinghuizen immers op voet
van gelijkheid behandeld, aangezien ze allebei noodzakelijkerwijze een beroep moeten doen op een gerechtsdeurwaarder
of notaris die (voorlopig nog) steeds van Belgische nationaliteit dient te zijn.
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als de notaris hebben een ministerieplicht, die hen verplicht hun ambt uit te oefenen telkens ze
erom worden verzocht, ongeacht of dit verzoek uitgaat van een Belgisch, dan wel een
buitenlands veilinghuis.2806 Artikel 517 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wat betreft de
gerechtsdeurwaarder2807, artikel 3 van de wet van 25 ventôse van XI wat betreft de notaris.2808
Wanneer de openbare ambtenaren bij de vrijwillige openbare verkoop van roerende goederen
hun diensten verlenen, doen ze dat overigens niet op grond van een conventioneel, maar op
grond van een wettelijk mandaat.2809 Wie zonder de tussenkomst van een notaris of
gerechtsdeurwaarder overgaat tot publieke verkoop maakt zich schuldig aan een misdrijf en
riskeert op grond van artikel 233 W. Reg. een geldboete.2810

§ IV. RECHTSVERGELIJKENDE CONCLUSIE
479. Twee parameters, twee analyses – Bij het onderzoek naar de graad van
overheidsregulering in het veilingwezen van de vier vooropgestelde rechtsstelsels loont het
een onderscheid te maken tussen de regulering op het vlak van de toegang tot het
veilingberoep (eerste parameter) enerzijds, en de regulering van het veilingbedrijf, als
economische sector, (tweede parameter) anderzijds. Wat volgt brengt de krachtlijnen samen.
In een eerste, statische analyse beoordelen we de huidige stand van de regeling in de vier
jurisdicties. De dynamische analyse heeft daarentegen meer oog voor de evoluties.
480. Statische analyse – Op basis van de twee voormelde parameters brachten we de
jurisdicties onder in drie types. Het eerste type kan men het vrijheidsmodel noemen, en
vinden we terug in Engeland waar zowel de toegang tot het beroep als het veilingbedrijf zelf,
quasi niet zijn gereguleerd. Het Franse veilingwezen bevindt zich vanouds aan het andere
uiteinde van het spectrum, met een georganiseerd beroep ingebed in een sterk gereguleerde
sector. Tussen het Engelse vrijheidsmodel en het Franse dirigisme bestaan intermediaire
systemen, zoals het New Yorkse en het Belgische. Beide systemen plaatsen een nietgeorganiseerd beroep in een georganiseerd ruimer kader. De achterliggende drijfveren voor
regulering en de uitwerking daarvan verschillen echter aanzienlijk, zodat we binnen het
intermediaire systeem twee subsystemen onderscheiden. In New York blijkt de regulering van
de sector consumentgericht. Het regulerend optreden heeft immers tot hoofddoel een
2806

2807

2808

2809
2810

R. DUJARDIN, "De wettelijke en deontologische rol van de gerechtsdeurwaarder in het kader van vrijwillige openbare
verkopingen van roerende goederen", l.c., 71-74; Pand., v° Vente publique de meubles, nr. 376.
Art. 517 Ger. W. stelt: “De gerechtsdeurwaarder is verplicht zijn ambt uit te oefenen telkens hij erom wordt verzocht en
voor ieder die erom verzoekt. […]”.
Art. 3 Wet 25 Ventôse XI, en art. 3 van de notariële Deontologische Code. Meer over de notariële ministerieplicht, zie: M.
DE CLERCQ, "Actuele ontwikkelingen inzake ambtsweigering", Not. Fisc. M. 2004, afl. 10, (247) 247 et seq.; Pand., v°
Vente publique de meubles, nrs. 375-375bis.
R.P.D.B. XVI, v° Vente, nr. 682-683; F. BAUDUIN, "Belgique - Rapport national", l.c., 369.
R. DUJARDIN, "De wettelijke en deontologische rol van de gerechtsdeurwaarder in het kader van vrijwillige openbare
verkopingen van roerende goederen", l.c., 69; J. LIMPENS, La vente en droit belge, 1960, o.c., 260; P. NOUWKENS,
"Openbare verkoping van roerende goederen", l.c., 138; A. GENIN, Commentaar op het Wetboek der RegistratieHypotheek- en Griffierechten, II, 1952, o.c., 871; F. WERDEFROY, Registratierechten, II, 2005, o.c., 1588; E. VAN
TRICHT, "De notaris en de openbare verkoping", l.c., 69.
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verbeterde dienstverlening te verzekeren, met verruimde waarborgen voor de koper en de
inbrenger die van de diensten van het veilinghuis gebruik maken. In België is de
reglementering van het veilingbedrijf er in se op gericht de inning van fiscale rechten veilig te
stellen, door naast de commerciële veilinghuizen, een openbaar ambtenaar in te schakelen.
Zijn rol is fiscaal van aard, veeleer dan ter bescherming van de consument. We spreken dan
ook van een fiscusgericht systeem. Belangrijk is de vaststelling dat de regeling van het
Belgische veilingwezen zich, door de opsplitsing van het takenpakket tussen de openbaar
ambtenaar en het commercieel veilinghuis als daadwerkelijk tussenpersoon, niet op
gespannen voet verhoudt tot de Europeesrechtelijke vrijheden, terwijl dat voor de Franse
regeling veel twijfelachtiger is.
481. Dynamische analyse – Wie vanuit dynamisch perspectief naar onze bevindingen
kijkt, valt een duidelijke tendens van deregulering op wat betreft het veilingberoep zelf. Zo
zijn de luttele beperkingen die in Engeland bestonden, mettertijd één na één komen te
vervallen. De oprichting van een veilinghandel staat in België al vanouds open voor wie als
handelaar actief kan zijn2811, terwijl men ook in New York, ondanks het bestaan van een
licentiesysteem, bezwaarlijk van noemenswaardige restricties kan gewagen. De wet van 10
juli 2000 heeft de scherpste kantjes van het restrictieve Franse systeem weggevlakt. Zodoende
vinden we ook in Frankrijk een verruimde toegang. Ondanks de versoepeling blijft het
systeem verregaand dirigistisch.
De neergang van de eerste parameter lijkt samen te gaan met de opmars van de tweede. Dit
mag duidelijk zijn in Frankrijk en New York waar veilingpraktijken in toenemende mate
gereguleerd worden ter bescherming van de consument óf ter bevordering van de
concurrentiepositie van sector in een geglobaliseerde handel. De gecombineerde evolutie van
beide parameters is naar onze mening wenselijk. Hoogwaardige handel en daadwerkelijke
consumentenbescherming lijken ons inderdaad meer gebaat met het bieden van garanties voor
een kwaliteitsvolle dienstverlening, in plaats van met de loutere a priori controle op de
kwaliteit van de dienstverlener. België en Engeland hinken in die evolutie achterop, aangezien
zij bijzondere regels van consumentenbescherming ontberen. In de rest van het onderzoek
richten we ons dan ook precies op de kwaliteit van de dienstverlening. Hierbij gaan we na of
deze jurisdicties er op grond van gemeenrechtelijke figuren niettemin in slagen voor de
diverse marktspelers een afdoende rechtsbescherming te verzekeren, en wat hun positie is in
vergelijking met het Franse en het New Yorkse systeem.

Afdeling 2. Veilingwezen: rechtspositie ten aanzien van de inbrenger
482. Vier jurisdicties, slechts twee systemen: typologie – Als tussenpersoon komt het
veilinghuis, op initiatief van de verkoper, tussen in diens normale, directe relatie tot de koper.
Dat verklaart waarom het van cruciaal belang is de rechtspositie van het veilinghuis ten
2811

Volledigheidshalve merken we hierbij op dat het beroepsverbod van K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 ook een beperking
kan inhouden. Die is echter geenszins eigen aan het veilingbedrijf, zodat we hierop niet verder ingaan.
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aanzien van zijn opdrachtgever goed te doorgronden. Wie de vertegenwoordigende rol van het
veilinghuis als onderzoeksfocus hanteert, ontwaart twee grote systemen. In het eerste systeem
treedt het veilinghuis op als onmiddellijke vertegenwoordiger van de verkoper. Deze situatie
blijkt kenmerkend te zijn voor het Anglo-Amerikaanse veilingwezen. Ook Frankrijk kent een
systeem van onmiddellijke vertegenwoordiging, al mag men de Anglo-Amerikaanse en de
Franse situatie niet zonder meer onder dezelfde noemer plaatsen (§ I). België kan men als
buitenbeentje beschouwen, aangezien het veilinghuis daar als commissionair in principe een
middellijke vertegenwoordigingsrol speelt (§ II).

§ I. LASTGEVING:
HET
VEILINGHUIS
ALS
VERTEGENWOORDIGER VAN DE INBRENGER

DE

ONMIDDELLIJKE

483. Vrijwillige en gedwongen lasthebbers – Zowel in Engeland, New York, als in
Frankrijk treedt het veilinghuis voor de inbrenger als onmiddellijk vertegenwoordiger op. Het
veilinghuis handelt aldus als daadwerkelijke tussenpersoon, in naam en voor rekening van de
inbrenger. De Angelsaksische veilingwereld heeft er vrijwillig voor gekozen zijn
dienstverlening op dergelijke basis te organiseren. In Frankrijk bestaat die keuze niet,
aangezien de wetgever de veilinghuizen wettelijk dwingt om op te treden als lasthebber.
Zodoende onderscheiden we systemen met vrijwillige lasthebbers (A) en systemen met
gedwongen lasthebbers (B).

A. VEILINGHUIS: VRIJWILLIGE LASTHEBBER
484. Angelsaksische auctioneers: lasthebbers van de inbrenger-verkoper – De AngloAmerikaanse tegenhanger van het Belgisch recht “mandaat”, is de agency. Deze figuur
definieert men doorgaans als “the relationship that exists between two persons when one,
called the agent, is considered in law to represent the other, called the principal, in such a
way as to be able to affect the principal’s legal position in respect of strangers to the
relationship by the making of contracts or the disposition of property.”2812 Slaat men de
doctrine2813 en de algemene verkoopsvoorwaarden van de meeste prominente
2812

2813

G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, Londen, Butterworths, 1996, 11.
Voor de VS geeft de Law Commission in de recent verschenen Restatement (Third) of Agency, § 1.01 volgende definitie:
“Agency is the fiduciary relationship that arises when one person (a "principal") manifests assent to another person (an
"agent") that the agent shall act on the principal's behalf and subject to the principal's control, and the agent manifests
assent or otherwise consents so to act.” REYNOLDS hanteert in de Common Law Library een definitie die in erg
verregaande mate gebaseerd is op de Amerikaanse definitie in de Restatement (Third) of Agency. Zie daarvoor: F. M. B.
REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, in Common Law Library, Londen, Sweet & Maxwell, 2006, 1.
G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 45; F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c.,
176; J. A. OCH, "Sotheby's - Anatomy of an Auction House", in P. LALIVE (ed.), International Sales of Works of Art - La
Vente Internationale d'Oeuvres d'Art, I, Genève, Institute of International Business Law and Practise, 1988, (251) 251;
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(kunst)veilinghuizen als Sotheby’s, Christie’s, Phillips de Pury en Bonhams, er op na, dan
blijkt dat de Anglo-Amerikaanse auctioneer juridisch gezien meestal optreedt als
lasthebber.2814 Contractueel gelast de inbrenger-verkoper (mandant) het veilinghuis er immers
toe zijn eigendom in zijn naam en voor zijn rekening openbaar te verkopen. Bij die
verkoopstransactie vertegenwoordigt de auctioneer de inbrenger-verkoper rechtstreeks. Dit
betekent dat het optreden van de auctioneer een onmiddellijke impact heeft op het vermogen
van de inbrenger-verkoper. Hij wijzigt immers de rechtspositie van de verkoper ten aanzien
van derden door het sluiten van een verkoopsovereenkomst. De dienstverlening van
veilinghuizen noemt men disclosed agency. Het koperspubliek op de veiling weet immers dat
de auctioneer optreedt ten behoeve van een principaal2815, wiens identiteit evenwel bekend
kan zijn, doch dat doorgaans niet is. In het eerste geval spreekt men van een identified of
named principal, in het tweede is de inbrenger-opdrachtgever een unidentified principal. In
beide gevallen is echter het feit dat de auctioneer een ander vertegenwoordigt, anders gezegd
dat er een principaal bestaat, de tegenpartij wel bekend. In het common law spreekt men dan
ook van een “disclosed principal”.2816 Werd niet alleen de identiteit, maar ook het bestaan van
de principaal verborgen, dan spreekt men van “undisclosed principals”, wat in het
veilingwezen onzes inziens niet voorkomt, aangezien het biederspubliek weet dat de
auctioneer de goederen in opdracht van een inbrenger veilt.2817

2814

2815
2816

2817

HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 362; R.
CREWDSON, "Some aspects of the Law as it affects dealers in England", in P. LALIVE (ed.), International Sales of
Works of Art - La Vente internationale d'oeuvres d'art, I, Genève, Institute of International Business Law and Practise ICC, 1988, (47) 48; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 342; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and
Practice, 2006, o.c., 35.
Voor de USA, zie: S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 264; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I,
2005, o.c., 333; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 236, 241, 259 en 263; I. P.
DEANGELIS, "Nuts and Bolts of Buying and Selling Collection Objects at Public Auction", SB53 ALI-ABA 169 1997,
(169) 169; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 53.
De beste illustratie hiervan vormen inderdaad het Consignment Agreement en de Conditions of Sale van Christie’s,
Sotheby’s Philips de Pury & Co. en Bonham’s. In artikel 1 van de CHRISTIE’S CONDITIONS OF SALE (2006) kan men lezen:
“Except as otherwise stated, Christie’s acts as agent for the seller. The contract for the sale of the property is therefore
made between the seller and the buyer.” Artikel 1 van het CHRISTIE’S CONSIGNMENT AGREEMENT (2006) luidt als volgt: “We
shall sell, as your exclusive agent, the property listed in the attached Property Description and referred to in this
document as ‘the Lots’. […]” Bij SOTHEBY’S CONDITIONS OF BUSINESS GOVERNING SALES AND OTHER BUSINESS AT SOTHEBY’S
UK SALEROOMS (2006) luidt het in artikel 1 (b): “As auctioneer, Sotheby’s acts as agent for the Seller. A sale contract is
made directly between the Seller and the Buyer. However, Sotheby’s may own a lot (and in such circumstances acts in a
principal capacity as Seller) and/or may have a legal, beneficial or financial interest in a lot as secured creditor or
otherwise.” Voor PHILIPS DE PURY & CO. lezen we in artikel 1 van de algemene voorwaarden: “[…] In offering property for
sale, we are acting solely as agent for the consignor, unless otherwise indicated in this Catalogue or at the time of auction.
[…]” – De Terms & Conditions van BONHAM’S NEW YORK (=BONHAMS & BUTTERFIELDS AUCTIONEERS CORP.) stellen: “The
following Conditions of Sale, as amended by any published or posted notices or verbal announcements during the sale,
constitute the entire terms and conditions on which property listed in the catalog shall be offered for sale or sold by
Bonhams & Butterfields Auctioneers Corp. and any consignor of such property for whom we act as agent.”
Dat blijkt immers steevast uit de algemene veilingvoorwaarden.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 2 - Specific Contracts, in Common Law Library, Londen, Sweet &
Maxwell Ltd., 2004, 56-57; G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 215; F. M. B. REYNOLDS, Bowstead
and Reynolds on Agency, o.c., 32-33 en 375-376. Zie: Restatement (third) of Agency, § 1.04: “Terminology – […] (2)
Disclosed, undisclosed, and unidentified principals. (a) Disclosed principal. A principal is disclosed if, when an agent and
a third party interact, the third party has notice that the agent is acting for a principal and has notice of the principal's
identity. (b) Undisclosed principal. A principal is undisclosed if, when an agent and a third party interact, the third party
has no notice that the agent is acting for a principal.(c) Unidentified principal. A principal is unidentified if, when an
agent and a third party interact, the third party has notice that the agent is acting for a principal but does not have notice
of the principal's identity. […]” De restatement maakt een iets andere indeling, aangezien de disclosed prinicpal meteen
ook geïdentificeerd is. Verder is er echter geen onderscheid.
Er bestaat niettemin nogal wat onduidelijkheid over de terminologie, aangezien bepaalde litteratuur en rechtspraak van
undisclosed principals spreken, waar zij eigenlijk disclosed, maar unidentified principals bedoelen. (Zie: R. LERNER en J.
BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 330-331). Voor deze onduidelijkheid waarschuwt de gezaghebbende doctrine ook terecht
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In de praktijk leidt disclosed agency tot meer-partijensituaties. Zo kent het veilingwezen drie
onderscheiden relaties. De interne verhouding tussen de inbrenger-verkoper en de auctioneer
is een contractuele mandaatsverhouding. Daarnaast komt er door de tussenkomst van de
auctioneer, tussen de hoogste bieder en de inbrenger een koopcontract tot stand waarbij de
eigendom van het kunstvoorwerp wordt overgedragen. Dit is de externe verhouding. Ten
slotte is er nog de rechtsverhouding tussen de auctioneer en de koper.2818
485. Angelsaksische auctioneer-verkoper: uitzonderingssituatie – Volledigheidshalve
merken we op dat de befaamde Anglo-Amerikaanse auctioneers (Sotheby’s, Christie’s …)
occasioneel ook in eigen naam en voor eigen rekening verkopen en dus niet als lasthebber van
de verkoper optreden.2819 Opdat de koper terdege zou beseffen dat het veilinghuis eigen
goederen verkoopt, en dus, tegen de publieke verwachting in, niet als tussenpersoon optreedt,
is het verplicht dat uitdrukkelijk aan te geven.
Zo sloegen Sotheby’s en de gereputeerde Acquavella Galleries in 1989 de handen in elkaar om voor
$142,8 miljoen de boedel van de legendarische Pierre Matisse Gallery in New York op te kopen en
vervolgens te veilen.2820 In juni 2006 ging Sotheby’s nogmaals de expansieve toer op, toen het het
Maastrichtse Noortman Master Paintings opslokte, ‘s werelds meest befaamde Rembrandt-dealers en
medeoprichter van de TEFAF. Voor € 44 miljoen werd Sotheby’s eigenaar van Noortmans hele
voorraad.2821

Juridisch gezien is dergelijke situatie evenwel niet complex, aangezien er in dat geval slechts
twee partijen in het spel zijn: de koper en de auctioneer-verkoper.2822 In wat volgt bestuderen
we uitsluitend de positie van de auctioneer-lasthebber, omdat alleen in dergelijk geval sprake
is van een daadwerkelijke meer-partijensituatie.

2818

2819

2820

2821
2822

(Zie: F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 31-32). Bovendien bestaat er naar AngloAmerikaans recht onduidelijkheid over wanneer men precies kan spreken van een “undisclosed principal”. De continentale
jurist, dient zich ervoor te behoeden niet met de civil law-bril naar de figuur van de ‘undisclosed agency’ te kijken.
Undisclosed agency valt naar onze mening niet zonder meer te vereenzelvigen met de continentale middellijke
vertegenwoordigingsfiguur van de commissieovereenkomst, althans niet wanneer men het concept invult zoals de de
dominante stroming binnen de Angelsaksische doctrine dat doet (F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on
Agency, o.c., 375-377). Anders dan bij de commissieovereenkomst bestaat bij de undisclosed principal de bedoeling zelf
rechtstreeks partij te zijn aan de overeenkomst die door de agent werd gesloten met de derde, wat iets anders is als de
uitsluitende bedoeling de financiële gevolgen daarvan te dragen. Meer dan op de continentale commissieovereenkomst lijkt
de undisclosed agency op de naamlening, al valt de figuur ook daarmee niet te vereenzelvigen.
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 203-205; R. LERNER en J. BRESLER, Art
law, I, 2005, o.c., 329-331; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 342-343.
P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect: attempted regulation of the art market", Wm. & Mary L. Rev. 1987-88, (501)
556; HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 362. De
veilinghuizen geven dat zelf aan in hun algemene voorwaarden (e.g. art. 1 van de conditions of sale van de gereputeerde
New Yorkse veilingzaal WILLIAM DOYLE stelt: “The lots listed in this catalogue will be offered by Doyle New York as
owner or as agent for consignor subject to the following terms and conditions. Where Doyle is agent, the contract is
between seller and buyer.”
The New York Times 26 April 1990, p. 15. Meer daarover, zie: D. VAN KIRK REEVES en J. M. BOLL, "General
Report", l.c., 360.
NRC Handelsblad, 9 juni 2006.
Voor meer over de directe verhouding tussen de koper en de verkoper, zie DEEL II.
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B. WETTELIJKE LASTHEBBER
486. Het Franse maison de ventes: lasthebber van de verkoper – Het Franse maison de
ventes vervult net als zijn Angelsaksische collega een lasthebbersrol. Dit is volgens de
doctrine2823 en de rechtspraak2824 al vanouds het geval. De algemene voorwaarden van de
grote Franse veilinghuizen geven daarvan trouwens ook blijk.2825 Anders dan voor het
Angelsaksische veilingwezen het geval is, bestaan daar in Frankrijk ook wettelijke
argumenten voor. Met de wetswijziging van 2000 werd de mandaatsverhouding immers
uitdrukkelijk in artikel L. 321-4 C.Com ingeschreven, zodat er over het statuut van het maison
de ventes geen enkele discussie meer kan bestaan.2826 De wet dwingt het Frans veilinghuis
zijn dienstverlening op basis van lastgeving te organiseren.
Het gevolg daarvan is dat het maison de ventes contractueel verbonden is met de inbrenger en
optreedt in diens naam en voor diens rekening. Het veilinghuis is ten aanzien van de koper
juridisch gezien niets meer dan een tussenpersoon, de vertegenwoordiger van de verkoper.
Het koopcontract komt daarentegen onmiddellijk tussen de verkoper en de koper tot stand,
weliswaar door het vertegenwoordigende toedoen van het veilinghuis. Daar stopt de rol van
het maison de ventes. In principe is het immers niet verder persoonlijk betrokken in de tussen
de verkoper en de koper gesloten overeenkomst.

2823

2824

2825

2826

Voor doctrinaire bevestiging, zie: J. GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente, in J. GHESTIN (ed.), Traité des Contrats,
Parijs, L.G.D.J., 1990, 247-249; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2001, o.c., 95; G.
DURRY, "Responsabilité civile (1)", RTD civ. 1970, (771) 772; E. RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes
d'oeuvres d'art, o.c., 152; J. GHESTIN, "Le droit interne français de la vente d'objets d'art et de collection", in P. LALIVE
(ed.), International Sales of Works of Art - La Vente internationale d'oeuvres d'art, I, Genève, Institute of International
Business Law and Practise, 1988, (131) 150;J. CHATELAIN, "Objet d'art, objet de droit", Études offertes à Jacques Flour,
Parijs, Defrénois, 1979, (63) 86; R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 151 et
seq.; V. BARABÉ-BOUCHARD, "Prix de réserve et retrait du bien dans les ventes aux enchères publiques de meubles",
Defrénois 1995, I, (641) 642 en 645; L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 157 et seq.
en 169; N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 472-473; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art,
2004, o.c., 294; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 219; S.
LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 424; J.-C. HONLET en O. DE BAECQUE, "La
réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques", l.c., 148.
Een greep uit het aanbod: Cass. Fr. 1e civ., 23 maart 1982, Bull. Civ. I, nr. 119; Cass. Fr. 1e civ., 9 mei 1990, Juris-Data n°
88-10.082; Cass. Fr. 1e civ., 25 juni 1996, Juris-Data n° 1996-002769; CA Montpellier, 1e ch., sect. A02, 6 mei 2003,
Juris-Data n° 2003-238911; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 4 november 2003, Juris-Data n° 2003-227852; CA Parijs, 1e ch.,
sect. A, 15 februari 1994, Juris-Data n° 020899; CA Parijs, 19 januari 1989 Gaz. Pal. 1990, II, somm. 597; CA Paris, 5
juli 1996, Gaz. Pal. 1996, II, 489; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 20 januari 1994, Juris-Data n° 1994-020912; TGI Parijs, 1e
ch., 1e sect., 20 mei 1998, Juris-Data n° 1998-043600; Trib. Civ. Seine, 10 maart 1904, Gaz. Pal. I, 729; CA Rouen, ch. 1,
cab. 1, 20 juni 2001, Juris-Data n° 180004; CA Parijs, 25e ch., sect. A, 16 januari 2004, Juris-Data n° 2004-235442; CA
Parijs, 1e ch., sect. A, 5 maart 2002, Juris-Data n° 173269; CA Pau, 1e ch., 6 maart 2006, Juris-Data n° 2006-334199; TGI
Parijs, 1e ch., 1e sect., 16 januari 1991, Juris-Data n° 045297.
Wie de algemene voorwaarden van het traditionele nummer één van de Franse veilingwereld (ETUDE TAJAN) erop naslaat,
leest: “Tajan agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie au contrat de vente qui unit
exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.” (Algemene veilingvoorwaarden Tajan) Datzelfde vinden we ook bij andere
tophuizen, zoals ARTCURIAL of ROSSINI.
Art. L. 321-4 C.Com. stelt: “[…]Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme
mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour
leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également
aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par
l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. ”
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§ II. COMMISSIE: VEILINGHUIS ALS MIDDELLIJKE VERTEGENWOORDIGER
VAN DE INBRENGER
487. Belgische veilinghuizen: commissionair van de verkoper – Vanouds gaat de
gevestigde Belgische rechtsleer ervan uit dat het veilinghuis optreedt als commissionair van
de inbrenger.2827 De hedendaagse rechtsleer blijkt dezelfde mening toegedaan2828 De
rechtspraak op het vlak van het veilingwezen bevestigt die zienswijze evenzeer. Vaak gebeurt
dit uitdrukkelijk.2829 In andere gevallen blijkt dit impliciet, aangezien de rechtspraak er
consequent van uitgaat dat de koopovereenkomst niet tussen de koper en de inbrengereigenaar van het kunstvoorwerp tot stand komt, maar wel tussen de koper en het
veilinghuis.2830

2827

2828

2829

2830

R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 27, 83 en 121; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de
droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, 370, nr. 366; L. FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, Gent,
Fecheyr, 1946, nr. 162; J. LIMPENS, La vente en droit belge, 1960, o.c., 269; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de
droit commercial, IV, Brussel, Bruylant, 1988, 14, nr. 14; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in W. VAN GERVEN
(ed.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, Brussel, Story-Scientia, 1987, nr. 150; J. STUYCK, H. COUSY en W.
VAN GERVEN, Handels- en economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, in W. VAN GERVEN (ed.), Beginselen van
Belgisch Privaatrecht, XIII, Brussel, Story-Scientia, 1989, 455, nr. 430; Y. MERCHIERS, "Overzicht van rechtspraak
(1977-1981) - Bijzonder en afwijkend handelsrecht", TPR 1982, (721) 739.
A. BENOIT-MOURY (ed.), Le point sur le droit commercial, Luik, Formation permanente CUP, 2000, 118; D.
BLOMMAERT, G. PEETERS en D. STRUYVEN (eds.), Recht voor de onderneming - Rechtsfactoren in de onderneming,
II, Antwerpen, Kluwer, 1982-95, VII.B.3-2; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", in H. SWENNEN
(ed.), Handels- en economisch recht: commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, III, Antwerpen, Kluwer,
1991, (1) 13; F. DE CLIPPELE en A. POELMANS, "De commissieovereenkomst", in D. STRUYVEN (ed.), Bestandig
handboek distributierecht, Antwerpen, Kluwer, 2001, (losbl.) III.7-1; M. FONTAINE, "Les aspects juridiques de la
commercialisation des oeuvres d'art", Ann. dr. Louvain 1988, (383) 397; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging,
Antwerpen, Intersentia, 2005, 224; R. VANPETEGHEM en K. BEECKMANS, "De commissionairstructuur in België",
A.F.T. 1996, afl. 11, (379) 380; M. VON KUEGELGEN, "La responsabilité des professionnels de la vente d'oeuvres d'art",
Rev. not. b. 1994, (302) 331, noot 104.
Cass. 28 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 165; Rb. Dendermonde 8 februari 2001, I.R. D.I. 2001, afl. 4, 312; Luik 6
november 2001, J.L.M.B. 2002, 1575; Brussel 8 november 1979, Pas. 1980, II, 1; Brussel 14 september 2005, J.T. 2006,
afl. 6212, 95; Brussel (16e aanvullende kamer) 20 juni 2007, (Blanpain/Platteau & S.A. Hotel des Ventes Horta) R.G. nr.
2005/AR/3334, onuitg.; Kh. Brussel 31 oktober 2005, (Blanpain/ N.V. Hotel des Ventes Horta) R.G. 2000/3252/A, onuitg.
(Deze zaken betroffen de openbare verkoop door een Brussels veilinghuis van een werk van de Oekraïns-Franse
kunstenares Sonia Delaunay (1885-1979) dat naderhand echter onecht bleek te zijn.); Kh. Veurne 16 april 2003, T.B.H.
2004, 601; Vred. Brugge 18 februari 1980, J.T. 1980, 495; Kh. Brussel 11 april 1964, T.B.H. 1964, 292; Rb. Brussel 15
mei 1964, Pas. 1967, III, 33; Kh. Brussel 25 november 1959, T.B.H. 1960, 26; Kh. Brussel 11 januari 1958, T.B.H. 1958,
125; Kh. Brussel 17 december 1956, T.B.H. 1957, 205; Kh. Brussel 4 maart 1943, J.T. 1945, 101, noot R. PIRSON (hierin
stemt PIRSON met de kwalificatie als commissieovereenkomst in). Dezelfde bevestiging lezen we ook in R.P.D.B. XVI, v°
Vente, nr. 713 en in P.-A. FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ",
T.B.H. 1983, (105) 162. De kwalificatie van de veilinghuizen als commissionairs, afgeleid uit de regeling van het
volgrecht, zie verder: Rb. Antwerpen 3 december 1990, A.M. 1991, 330.
Contra: Kh. Brussel 27 januari 1879, Pas. 1879, III, 376 (Hoewel de rechtbank het veilinghuis een commissionair noemt,
maakt men een denkfout, door er niettemin ten onrechte van uit te gaan dat de koopovereenkomst rechtstreeks de koper en
de inbrenger bindt.).
Kh. Antwerpen 7 juli 1905, J.T. 1905, nr. 1759 en J.P.A. 1905, I, 283; Kh. Brussel 12 november 1929, J.C.B. 1929, 425;
Kh. Brussel 6 juli 1931, J.C.B. 1931, 126; Brussel 17 april 1935, J.C.B. 1935, 283; Pand. pér. 1935, nr. 110, 714; Kh.
Brussel 6 februari 1947, J.C.B. 1948, 90; Kh Brussel 20 december 1954, J.C.B. 1955, 247; Brussel 19 februari 1965, J.T.
1966, 12 en Pas. 1966, II, 50; Kh. Brussel 13 september 1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT; Brussel 15 september
2004, onuitg. (Deze zaak betrof de openbare verkoop van een schilderij van de grote Nederlandse Hermanus Koekkoek
(1815-1882). De misnoegde koper richtte zijn dwalingsvordering rechtstreeks tegen het Brusselse veilinghuis.); Brussel 23
november 1998, J.L.M.B. 2000, 910.
Zie: eveneens: Pand., v° Vente publique de meubles, nr. 417 et seq. Daaruit blijkt ook dat het veilinghuis in eigen naam
optreedt ten aanzien de koper, zoals een commissionair.
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Wanneer men de dienstverlening van de Belgische veilinghuizen beoordeelt in het licht van
de definitie van de figuur van de commissie, lijkt die kwalificatie ons inderdaad verantwoord.
De commissieovereenkomst is immers een handelsrechtelijke overeenkomst op grond
waarvan een persoon (de commissionair) tegen betaling door een andere persoon (de
committent/principaal) wordt belast met het verrichten van een rechtshandeling met een
derde, in eigen naam maar voor rekening van de committent.2831
We beschouwen de vier wezenskenmerken van de commissieovereenkomst.2832
i)

2831

2832

2833

2834

2835

De commissie is een figuur uit het handelsrecht. Sinds de Wet van 3 juli 1956 staat de commissieverrichting
uitdrukkelijk als daad van koophandel in de lijst van artikel 2 van het Wetboek van Koophandel (W. Kh.)
Zodoende lijdt het geen twijfel dat de commissiefiguur in hoofde van professionele tussenpersonen van
handelsrechtelijke aard is. Geruime tijd bestond op dat punt echter onduidelijkheid voor het geval de
committent niet handelde als handelaar. De onduidelijkheid was een gevolg van de overtuiging dat de
commissieverrichtingen zowel in hoofde van de commissionair, als van de committent van commerciële
aard dienden te zijn.2833 De hamvraag was of om van commercialiteit te spreken, de aard van de te verrichten
handelingen bepalend was, dan wel of men er een meer functionele invulling van het handelsrecht op moest
nahouden. Zodra een goed via een keten van personen tot de verbruiker kwam, was er sprake van
commercialiteit. Thans is de doctrine van oordeel dat aan het vereiste van commercialiteit is voldaan, zodra
de verrichting betrekking heeft op het goederenverkeer of de verhandeling van effecten en waarden.2834
Enigszins ten overvloede merken we op dat menig auteur er expliciet op wijst dat de commissionair steeds –
dus ook bij stilzwijgen van de commissieovereenkomst – aanspraak kan maken op een vergoeding.2835 Het
vermoeden van kosteloosheid, vervat in artikel 1986 B.W., geldt inderdaad niet voor een mandaat met een

J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 7; 182; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit
commercial belge, I, Namen, Godenne, 1899, 182, nr. 2; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares
commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents ", in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires commerciaux,
Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1990, (29) 37; M. WAGEMANS, "Le mandat, la commission, le courtage et la
filialisation", in C. DELCORDE (ed.), La distribution commerciale dans tous ses états, Brussel, Edition du jeune barreau
de Bruxelles, 1997, (169) 194; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 194; B. CATTOIR, "Commentaar
bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 3; L. SIMONT, "Exposé introductif", in B. GLANSDORFF (ed.), Les intermédiaires
commerciaux, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1990, (7) 13; V. VAN DER PERRE en A. LEJEUNE, "Droit
commercial, I, De la commission", Les Novelles, Brussel, Picard, 1931, (503) nr. 1.; P. WÉRY, Le mandat, Brussel,
Larcier, 2000, 111.
Als uitgangspunt voor deze analyse verwijzen we graag naar het schitterende proefschrift van SAMOY. In haar studie
ontwaart zij vier wezenskenmerken (I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 195-196). Bepaalde
rechtsleer spreekt slechts van drie wezenskenmerken (e.g. J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial,
IV, 1988, o.c., 10-12; D. BLOMMAERT, G. L. BALLON en D. GADEYNE (eds.), Recht voor de onderneming, Diegem,
Kluwer, 1995-2004, VII.50-5-VII.50-9; C. JASSOGNE (ed.), Traité pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, Brussel,
Story-Scientia, 1990, 635; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 3-6; A. BENOIT-MOURY, Le
point sur le droit commercial, o.c., 113-114; R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 5-14) of zelfs twee (L.
FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, 1946, o.c., 299-303). Wie van naderbij kijkt, merkt echter op dat de
verschillen in se zijn te wijten aan het feit dat die auteurs bepaalde kenmerken in één adem vernoemen.
Meer over die grote controverse, zie onder meer: R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 11-13; Pand., v°
Commission (contrat de), nr. 9 en 34 et seq.; G. BELTJENS, Encyclopédie du droit commercial belge, I, 1899, o.c., 182;
L. FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, 1946, o.c., 301-303; P. NAMUR, Le code de commerce belge revisé,
interprété par les travaux préparatoires des lois nouvelles par la comparaison avec la législation antérieure et par la
doctrine et la jurisprudence, Brussel, Bruylant, 1884, 215-216.
I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 196; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit
commercial, IV, 1988, o.c., 11; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 5-6; M. WAGEMANS,
"Le mandat, la commission, le courtage et la filialisation", l.c., 196; D. BLOMMAERT, G. L. BALLON en D.
GADEYNE, Recht voor de onderneming, o.c., VII.50-8.
J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 12; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 1213 W. 5 mei 1872", l.c., 6; A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 114; C. JASSOGNE, Traité
pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 635; M. WAGEMANS, "Le mandat, la commission, le courtage et la
filialisation", l.c., 196.
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handelsrechtelijk karakter. Derhalve volgt uit de commerciële aard van de commissieovereenkomst dat de
commissionair ook bij stilzwijgen recht heeft op een vergoeding.2836
Gelet op deze evolutie lijdt het geen twijfel dat de activiteiten van het veilingwezen voldoen aan het vereiste
van commercialiteit. De openbare verkoop van kunstvoorwerpen raakt immers per definitie aan het
goederenverkeer.2837 Dat het veilinghuis zijn diensten slechts tegen betaling verleent, behoeft ook geen
betoog.
ii) Commissie betreft het stellen van rechtshandelingen. De tussenkomst van de commissionair is immers in
hoofdzaak juridisch van aard.2838 Dat neemt evenwel niet weg dat hij vaak ook zuiver materiële handelingen
zal stellen, doch deze zijn echter slechts bijkomstig van aard. Indien de dienstverlening van de
commissionair in hoofdzaak materiële handelingen zou vereisen, treedt hij juridisch gezien als aannemer
op.2839
Toegepast op de veilinghandel geeft het tweede vereiste al evenmin aanleiding tot noemenswaardige
moeilijkheden. De hoofdopdracht van het veilinghuis bestaat er immers in een koopovereenkomst te sluiten,
ten gevolge waarvan de eigendom van de eigenaar/inbrenger uiteindelijk tegen de betaling van een geldsom
terechtkomt in het vermogen van de koper. Het stellen van deze rechtshandeling vergt natuurlijk aanzienlijk
wat voorbereiding en veronderstelt op dat vlak heel wat zuiver materiële handelingen. Zo zal het veilinghuis
onder meer publiciteit voeren, een veilingcatalogus samenstellen of goederen in bewaring nemen. Deze
handelingen zijn echter duidelijk accessoir aan de te realiseren eigendomsoverdracht.
iii) Ten derde handelt de commissionair voor rekening van zijn committent. Artikel 12 van de Wet van 5 mei
1872 vermeldt dat uitdrukkelijk.2840 Zodoende draait commissie in essentie om vertegenwoordiging, of
minder polemisch gesteld om vertegenwoordiging in ruime zin. De rechtsleer toont zich immers verdeeld
tussen een eng en een ruim vertegenwoordigingsconcept.
De enge zienswijze vertrekt van het axioma dat de kwalificatie vertegenwoordiging slechts op een beperkt
fenomeen van toepassing is. Van vertegenwoordiging zou slechts sprake zijn wanneer de vertegenwoordiger
een rechtshandeling verricht waarvan de rechtsgevolgen rechtstreeks aan de vertegenwoordigde kunnen
worden toegerekend.2841 Zodoende dient vertegenwoordiging zich uitsluitend aan in het geval van
2836

2837

2838

2839

2840

2841

Voor deze terechte bedenking, zie: I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 196; D. BLOMMAERT, G. L.
BALLON en D. GADEYNE, Recht voor de onderneming, o.c., VII.50-9.
Zie in het bijzonder: R. PIRSON, noot onder Kh. Brussel 4 maart 1943, J.T. 1945, (102) 102.
Hierin keurt de PIRSON de kwalificatie als commissieovereenkomst goed en wijst erop hoe het commercialiteitsvereiste
geen probleem stelt.
I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 196; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit
commercial, IV, 1988, o.c., 12; M. WAGEMANS, "Le mandat, la commission, le courtage et la filialisation", l.c., 196; J.
STUYCK, H. COUSY en W. VAN GERVEN, Handels- en economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 455.
D. BLOMMAERT, G. L. BALLON en D. GADEYNE, Recht voor de onderneming, o.c., VII.50-8; K. DE BOCK, "De
commissieovereenkomst", Zakboekje handelstussenpersonen, Diegem, CED-Samsom, 1999 nr. 1143; F. DE CLIPPELE en
A. POELMANS, "De commissieovereenkomst", l.c., III.3-3.
Art. 12, Boek I, Titel VII W.Kh.: “De commissionair is hij die handelt in zijn eigen naam of onder een firma voor rekening
van een committent.” Zie: H. BIOT (ed.), Traité théorique et pratique de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1874, 4243; P. NAMUR, Le code de commerce belge revisé, interprété par les travaux préparatoires des lois nouvelles par la
comparaison avec la législation antérieure et par la doctrine et la jurisprudence, 1884, o.c., 216-219; A. NYSSENS en H.
DE BAETS, Commentaire législatif du Code de commerce belge tiré des discussions parlementaires et des travaux
préparatoires, I, Brussel, Larcier, 1888, 45 en 248; B. TILLEMAN, Lastgeving, in Algemene Praktische
Rechtsverzameling, Deurne, Story-Scientia, 1997, 8; D. BLOMMAERT, G. L. BALLON en D. GADEYNE, Recht voor de
onderneming, o.c., VII.50-5; F. DE CLIPPELE en A. POELMANS, "De commissieovereenkomst", l.c., III.3-1; J.
STUYCK, H. COUSY en W. VAN GERVEN, Handels- en economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 454; K. DE
BOCK, "De commissieovereenkomst", l.c., nr. 1132-1133; R. VANPETEGHEM en K. BEECKMANS, "De
commissionairstructuur in België", l.c., 381.
Zie onder meer: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1961, 45; I. CLAEYS,
Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 259; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 40; A. ROUAST, "La représentation dans les actes juridiques", J.T. 1948, (341) 341; J. VAN RYN
en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 9; P. WÉRY, Le mandat, 2000, o.c., 66; C. JASSOGNE,
Traité pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 634.
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lastgeving, en niet bij overeenkomsten van naamlening of commissie.2842 Daar treedt de tussenpersoon
immers op in eigen naam, wat ons onmiddellijk brengt tot het vierde wezenskenmerk van de
commissieovereenkomst (zie verder). Precies omdat de commissionair in eigen naam met de derde
contracteert, zou er volgens de traditionele zienswijze geen sprake zijn van vertegenwoordiging.2843 De
rechtsgevolgen van het handelen van de commissionair komen immers niet rechtstreeks voor de rekening
van de principaal, maar laten zich slechts onrechtstreeks gevoelen, doorheen de contractuele band met de
commissionair. Deze blijft immers tussen de derde en de principaal staan, zonder uit die rechtsverhouding te
verdwijnen.
VAN GERVEN toonde zich in 1962 al voorstander van een ruimere begripsinvulling van de
vertegenwoordigingsfiguur door het “handelen in naam” niet langer als constitutief voor de
vertegenwoordiging te beschouwen.2844 In de ruime zienswijze betekent vertegenwoordiging de toerekening
van een rechtshandeling aan een ander dan de handelende persoon.2845 Het zwaartepunt van de
vertegenwoordiging ligt dan niet zozeer op de rechtsgevolgen ervan, maar wel in het beoogde doel: iemands
belangen behartigen en vertegenwoordigen, niet zozeer zijn persoon vertegenwoordigen. Volgens die
doelgerechte invulling is vertegenwoordiging dan ook de generieke term die twee verschijningsvormen kent:
de onmiddellijke en de middellijke vertegenwoordiging, al naargelang de vertegenwoordiger in eigen naam
dan wel in naam van de principaal optreedt.2846
Toegepast op het veilingwezen levert ook de derde voorwaarde geen noemenswaardige moeilijkheden op.
Het is duidelijk dat het optreden van het veilinghuis in elk geval tot doel heeft uiteindelijk voor rekening te
zijn van de inbrenger-eigenaar van het te veilen goed. De rol van het veilinghuis zal er precies in bestaan het
goed uit het vermogen van de inbrenger te laten verdwijnen, in ruil voor een zo hoog mogelijke koopprijs.
De gevolgen van het handelen van het veilinghuis affecteren zodoende (in hoofdzaak) het vermogen van de
opdrachtgever.
iv) Tot slot het vierde kenmerk: de commissionair treedt op in eigen naam. Ook dit aspect ligt uitdrukkelijk
vervat in de wettelijke definitie van commissie.2847 Parallel met de voormelde, variërende invulling van het
vertegenwoordigingsbegrip, beschouwt bepaalde doctrine de commissie als een sui generis-figuur2848, terwijl
andere rechtsleer juist van mening is dat zij niets anders is dan een bijzondere vorm van lastgeving.2849 De
bijzonderheid schuilt precies in het feit dat de commissionair, bij het behartigen van de belangen van de
principaal, in eigen naam optreedt. De grote voorvechters van de sui generis-kwalificatie zijn VAN RYN en
HEENEN. Zij beroepen zich op de tekst van de Wet van 5 mei 1872, meer bepaald op de artikelen 12 en 13.
2842

2843

2844

2845

2846

2847
2848

2849

A. HAELTERMAN, Fiscale transparantie: theorie en praktijk in België, Kalmthout, Biblio, 1992, 266; A. ROUAST, "La
représentation dans les actes juridiques", l.c., 341; B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 2 et seq.; I. SAMOY, Middellijke
vertegenwoordiging, 2005, o.c., 17.
R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 5 et seq.; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit
commercial, IV, 1988, o.c., 9; D. BLOMMAERT, G. L. BALLON en D. GADEYNE, Recht voor de onderneming, o.c.,
VII.50-5; C. JASSOGNE, Traité pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 634; A. BENOIT-MOURY, Le point
sur le droit commercial, o.c., 112.
W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid: rechtsvergelijkende bijdrage tot een algemene theorie van bewind over
andermans vermogen, Brussel, Bruylant, 1962, 211 et seq.
W. VAN GERVEN, Algemeen deel, o.c., 473; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003,
o.c., 260.
I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 19; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, o.c., 480-482; F. DE
CLIPPELE en A. POELMANS, "De commissieovereenkomst", l.c., III.2-1; L. SIMONT, "Exposé introductif", l.c., 9 et
seq.; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares commerciaux", l.c., 32 et seq. Zie voor bevestiging ook het
voorwoord van S. STIJNS bij het proefschrift van I. SAMOY. (I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c.,
vii).
Art. 12, Boek I, Titel VII W.Kh.
De grote voorvechters van de sui generis-kwalificatie zijn VAN RYN en HEENEN (J. VAN RYN en J. HEENEN,
Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 8-9).
L. FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, 1946, o.c., nr. 160; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité
élémentaire de droit civil belge, V, 1975, o.c., nr. 362; V. VAN DER PERRE en A. LEJEUNE, "Droit commercial, I, De
la commission", l.c., nr. 3; C. SMEESTERS, Manuel de droit commercial à l’usage des commerçants et des étudiants en
sciences commerciales, Brussel, Larcier, 1938, 67; L. SIMONT, "Exposé introductif", l.c., 13; P.-A. FORIERS, "Le droit
commun des intermédiares commerciaux", l.c., 33; M. WAGEMANS, "Le mandat, la commission, le courtage et la
filialisation", l.c., 194; P.-A. FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ",
l.c., 162.
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Waar de Code de commerce van 1807 de lastgeving en de commissie nog leek te verwarren, maakt de
geldende wet van 1872 duidelijk het onderscheid. Vooral artikel 13 benadrukt het onderscheid door voor de
“persoon die handelt uit naam van de committent” (i.e. de persoon de handelt in naam van de opdrachtgever)
te verwijzen naar de regels inzake lastgeving. De parlementaire geschiedenis beklemtoont de autonomie van
de commissieovereenkomst ten opzichte van de lastgeving en geeft bovendien aan dat de wetgever enkel de
tussenpersoon die in eigen naam handelt, als commissionair heeft willen erkennen.2850 Samenhangend met
het autonomievraagstuk van de commissie bestond er immers ook onenigheid over de vraag of de
tussenpersoon, om als commissionair te worden beschouwd, noodzakelijkerwijze in eigen naam moet
optreden. De vraag of commissie vereist dat de tussenpersoon in eigen naam optreedt, lijkt zodoende
uitgeklaard.2851 Het omgekeerde autonomievraagstuk – anders gezegd, de vraag of de essentie van de
overeenkomst van lastgeving gelegen is in het optreden van de tussenpersoon in naam van de opdrachtgever
– is dat veel minder. Niettemin lijkt de moderne rechtsleer, anders dan VAN RYN en HEENEN er van uit te
gaan dat handelen in naam van de opdrachtgever geen essentieel bestanddeel van de
lastgevingsovereenkomst uitmaakt.2852 Zodoende bestaan er lastgevingsovereenkomsten waar de lasthebber
rechtstreeks (i.e. in naam van de principaal) voor de principaal optreedt. Daarnaast zijn er
lastgevingsovereenkomsten waar de lasthebber onrechtstreeks (i.e. in eigen naam) voor de principaal
handelt: de zogenaamde onmiddellijke en middellijke vertegenwoordiging.2853
Tot slot een relativerende opmerking bij al die controverse. Alle auteurs zijn het er over eens dat de
commissionair optreedt ter behartiging van de belangen van de committent en hem zodoende minstens in
ruime zin vertegenwoordigt. Bovendien is de vraag of de commissieovereenkomst een sui generis-figuur
uitmaakt, dan wel een bijzondere vorm van lastgeving, slechts betekenisvol voor zover die
kwalificatiepolemiek resulteert in de toepassing van andere rechtsregels. Welnu, het commissiecontract kent
slechts een erg fragmentaire regeling in de artikelen 12 tot en met 17 van titel II van de wet van 5 mei 1872,
dat de huidige titel VII van het Wetboek van Koophandel vormt.2854 Zowel de doctrinaire stroming die de
commissieovereenkomst als sui generis-figuur beschouwt, als deze die haar als een bijzondere vorm van
lastgeving begrijpt, gaan er finaal immers van uit dat op de commissiecontracten bij wijze van aanvulling,
wel degelijk de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake lastgeving van toepassing zijn, met
uitzondering van deze die betrekking hebben op het optreden in naam van. De eerste stroming verwijst
evenwel eerder naar de handelsgebruiken en dicht die een meer prominente rol toe bij het opvullen van de

2850

2851
2852

2853

2854

Art. 13 “rechten en plichten van de persoon die handelt uit naam van de committent worden bepaald door het burgerlijk
wetboek, boek III, titel XIII”. Voor de parlementaire voorbereiding, zie: A. NYSSENS en H. DE BAETS, Commentaire
législatif du Code de commerce belge tiré des discussions parlementaires et des travaux préparatoires, I, 1888, o.c., nr.
639.
Meer daarover, zie: I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 198-199 en B. CATTOIR, "Commentaar bij
art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 7. Na samenlezing van art. 12 en 13 besluit J. STUYCK ook dat de
commissieovereenkomst in principe geen lastgeving is (J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN GERVEN, Handels- en
economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 456). Nochtans gingen er al in de 19e eeuw andere stemmen op. Diverse
auteurs waren het overduidelijk niet eens met de politiek van de wetgever. Zie onder meer: H. BIOT, Traité théorique et
pratique de droit commercial, I, o.c., 43-44.
I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 198.
R.P.D.B., v° Mandat, 722, nr. 59; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares commerciaux", l.c., 33; B.
TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 2-3; L. SIMONT, "Exposé introductif", l.c., 13.
I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 204-206; W. VAN GERVEN, Algemeen deel, o.c., 480-484; L.
SIMONT, "Exposé introductif", l.c., 11.
Persoonlijk zijn wij voorstander van de ruime invulling van de vertegenwoordiginsfiguur en daarmee samenhangend van
een overkoepelend lastgevingsconcept. SAMOY verscherpt in haar proefschift op eloquente wijze de kritiek op de sui
generis-benadering die de wetgever van 1872 ten onrechte voorstond. SIMONT ging haar hierin reeds voor, wanneer hij het
opnam tegen de sui generis-visie van VAN RYN en HEENEN. (Zie: I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c.,
205; L. SIMONT, "Le problème de la représentation dans le contrat de commission sur marchandises", J.C.Br. 1956, (129)
130-131).
Voor meer over de verruimde invulling van de vertegenwoordigingsfiguur, zie: I. SAMOY, Middellijke
vertegenwoordiging, 2005, o.c., 525 et seq.
J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 9; J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN
GERVEN, Handels- en economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 456; R.P.D.B., Complément III, 1969, v°
Commission, nr. 3-4.
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lacunes. Pas bij gebrek daaraan kan men zich op de regelen van de lastgeving beroepen.2855 In de praktijk
lijkt dit verschil nagenoeg onbestaande. Bijgevolg betreft de kwalificatiepolemiek uitsluitend een probleem
van methodologische classificatie.2856
Wanneer we tot slot vanuit deze vierde voorwaarde terugkoppelen naar de rol van het veilinghuis, lijkt ook
dat voor weinig problemen te zorgen. De rechtspraak toont immers aan dat het veilinghuis ten aanzien van
de koper optreedt in eigen naam door zich persoonlijk te verbinden.2857 Bovendien verbergt het veilinghuis
niet dat het voor andermans rekening (i.c. de inbrenger-eigenaar) optreedt. Zodoende kan er geen sprake zijn
van naamlening, aangezien die rechtsfiguur precies op dat vlak geheimhouding veronderstelt.2858

Samenvattend lijkt het ons inderdaad gerechtvaardigd te stellen dat het Belgische veilinghuis
als commissionair optreedt. Het verleent immers zijn diensten op grond van een
handelsrechtelijke overeenkomst waarbij het tegen betaling, in eigen naam, maar voor
rekening van de eigenaar/inbrenger rechtshandelingen verricht (i.e. het ingebrachte goed
verkopen aan de hoogst biedende).
Rechtsvergelijkend staat België in deze kwalificatie overigens niet alleen. Ook naar Duits2859,
Oostenrijks2860 en Nederlands2861 recht meet men het veilingwezen doorgaans de rol van
2855

2856

2857

2858

2859

2860

J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 9. R.P.D.B., Complément III, 1969, v°
Commission, nr. 4.
B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 3; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 201-202; J. VAN RYN en J.
HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 9; J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN GERVEN, Handels- en
economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 456; R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 3-4; L.
SIMONT, "Exposé introductif", l.c., 17, noot 7; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares commerciaux", l.c.,
32-33.
Cass. 28 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 165; Rb. Dendermonde 8 februari 2001, I.R. D.I. 2001, afl. 4, 312; Luik 6
november 2001, J.L.M.B. 2002, 1575; Brussel 8 november 1979, Pas. 1980, II, 1; 62); Brussel 14 september 2005, J.T.
2006, afl. 6212, 95; Brussel 20 juni 2007, onuitg.; Kh. Brussel 31 oktober 2005, onuitg. (Deze zaken betroffen de openbare
verkoop door een Brussels veilinghuis van een werk van de Oekraïns-Franse kunstenares Sonia Delaunay (1885-1979) dat
naderhand echter onecht bleek te zijn.); Kh. Veurne 16 april 2003, T.B.H. 2004, 601; Vred. Brugge 18 februari 1980, J.T.
1980, 495; Kh. Brussel 11 april 1964, T.B.H. 1964, 292; Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33; Kh. Brussel 25
november 1959, T.B.H. 1960, 26; Kh. Brussel 11 januari 1958, T.B.H. 1958, 125; Kh. Brussel 17 december 1956, T.B.H.
1957, 205; Kh. Brussel 4 maart 1943, J.T. 1945, 101, noot R. PIRSON (hierin keurt de PIRSON de kwalificatie als
commissieovereenkomst goed). Dezelfde bevestiging lezen we ook in R.P.D.B. XVI, v° Vente, nr. 713 en in P.-A.
FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ", l.c., 162. Kh. Antwerpen 7
juli 1905, J.T. 1905, nr. 1759 en J.P.A. 1905, I, 283; Kh. Brussel 6 juli 1931, J.C.B. 1931, 126; Brussel 17 april 1935,
J.C.B. 1935, 283; Pand. pér. 1935, nr. 110, 714; Kh. Brussel 6 februari 1947, J.C.B. 1948, 90; Kh Brussel 20 december
1954, J.C.B. 1955, 247; Brussel 19 februari 1965, J.T. 1966, 12 en Pas. 1966, II, 50; Kh. Brussel 13 september 1978, J.T.
1979, 165, noot J. EECKHOUT; Brussel 15 september 2004; onuitg.; Brussel 23 november 1998, J.L.M.B. 2000, 910.
Zie eveneens: Pand., v° Vente publique de meubles, nr. 417 et seq. Daaruit blijkt ook dat het veilinghuis in eigen naam
optreedt ten aanzien de koper, zoals een commissionair.
Voor meer over naamlening, zie het schitterende proefschrift van: I. SAMOY (I. SAMOY, Middellijke
vertegenwoordiging, 2005, o.c., 121-188).
A.-D. POLZER, "Art Auctions in Germany", A.A.& L. 1997, (167) 167; F. BRAUNFELS, Die Haftung für Felher und
zugesicherte Eigenschaften bei Kunstauktionen, München, VVF, 1994, 3-6; G. SCHULZE, "Kunstvermarktung aus
urheberrechtlicher Sicht", in K. S. M. EBLING (ed.), Kunstrecht, München, Beck, 2007, (154) 160; THOMSEN B.,
Käuferschutz bei Kunstauktionen, in Schriften zum Deutschen und Europäischen Zivil-, Handels- und Prozessrecht,
CXXIV, Bielefeld, Geiseking, 1989, 14 en 65; H. HANISCH, "Aspects juridiques du commerce international de l'art en
République fédérale d'Allemagne", in P. LALIVE (ed.), International Sales of Works of Art - La Vente internationale
d'oeuvres d'art, I, Genève, Institute of International Business Law and Practice - ICC, 1988, (157) 178; H. HEINBUCH,
"Aktuelle Rechtsfragen des Kunsthandels in der Bundesrepublik Deutschland ", in P. LALIVE (ed.), International Sales of
Works of Art - La Vente internationale d'oeuvres d'art, I, Genève, Institute of International Business Law and Practice ICC, 1988, (195) 209; M. LANGE, "République Fédérale d'Allemagne - Rapport national sur le sujet 4. Les conditions de
vente aux enchères", in M. BRIAT en J. A. FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce
International de l'Art et le Droit, III, Deventer, Kluwer Law International, 1990, (375) 376.
De algemene voorwaarden van het toonaangevende 300 jaar oude Weense Auktionshaus DOROTHEUM geven duidelijk aan
dat het veilinghuis de keuze heeft als commissionair of als lasthebber op te treden. Zo lezen we in de
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commissionair toe. In Zwitserland is zulks eerder uitzondering dan regel. Hoewel het
optreden als commissionair niet uitgesloten is, verkiezen de Zwitserse veilinghuizen, zoals
hun Angelsaksische collega’s, overduidelijk in naam en voor rekening van de inbrengerverkoper te handelen.2862 Hierbij toont de doctrine zich wel verdeeld over de precieze
rechtspositie van het Zwitserse veilinghuis. Sommigen zien de verhouding tussen de verkoper
en het veilinghuis als een vorm van lastgeving, terwijl anderen het veilinghuis liever als
makelaar beschouwen, zij het dat het accessoir soms met het mandaat wordt belast met de
koper de koopovereenkomst te sluiten, in naam en voor rekening van de verkoper.2863 De
Zwitserse veilinghandel heeft daarentegen met het Belgisch veilingwezen gemeen dat het een
hybride systeem betreft, waarbij openbare ambtenaren toezicht houden op de biedingen,
zonder echter voor de praktische organisatie van de openbare verkoop verantwoordelijk te
zijn.2864

§ III. LASTGEVING V. COMMISSIE: PROBLEEMSTELLING & OPLOSSING

488. Lastgeving v. commissie: voor- en nadelen – Uit het onderzoek kwam naar voor hoe
de veilinghuizen in de drie voornaamste kunsthandelsnaties allemaal als onmiddellijke
vertegenwoordiger voor de inbrenger optreden. De lasthebbersrol bleek in Frankrijk zelfs
wettelijk te zijn opgelegd. België toont zich op dat vlak een buitenbeentje door de
veilinghuizen als commissionairs te beschouwen. De positie van België is bevreemdend,
aangezien de commissionairsrol, vergeleken met het optreden als lasthebber, op het eerste
gezicht juridisch weinig aantrekkelijk is.

2861

2862

2863

2864

Versteigerungsbedingen: “Die Versteigerung kann kommissionsweise oder im Namen und auf Rechnung des Einbringers
erfolgen.” In de praktijk zullen ze doorgaans de commissionairsrol vervullen. Zie daarover ook: I. SEIDLHOHENVELDERN, "Austria - National Report on Topic 4. Auction Sales and Conditions", in M. BRIAT en J. A.
FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit, III, Deventer,
Kluwer Law International, 1990, (365) 366.
Zie in het bijzonder: J. M. BOLL, "The Netherlands - National Report on Topic 4. Auction Sales and Conditions", in M.
BRIAT en J. A. FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit,
III, Deventer, Kluwer Law International, 1990, (389) 393 en 396. De algemene voorwaarden van CHRISTIE’S en SOTHEBY’S
AMSTERDAM geven daarvan blijk, alsook kleine veilinghuizen zoals het VENDUEHUIS in Den Haag of HESSINK VEILINGEN
Zwolle.
Q. BYRNE-SUTTON en M.-A. RENOLD, "Suisse - Rapport national sur le sujet 4. - Les conditions de vente aux
enchères", in M. BRIAT en J. A. FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce International de
l'Art et le Droit, III, Deventer, Kluwer Law International, 1990, (403) 409; R. T. RUOSS, "The contestation of auction
sales under art. 230 CO", in P. LALIVE (ed.), International Sales of Works of Art - La Vente Internationale d'Oeuvres
d'Art, I, Genève, Institute of International Business Law and Practise, 1988, (283) 291. Dit mag meteen blijken wanneer
we de algemene voorwaarden van de belangrijkste Zwitserse veilinghuizen bestuderen. Zo stelt GALERIE KORNFELD CIE
dat: “[…] Der Verkauf eines Objekts erfolgt im Auftrag des Verkäufers in dessen Namen und auf dessen Rechnung in
Schweizerischer Währung. […]”, of nog bij Zwitserlands marktleider GALERIE KOLLER: “Die Steigerungsobjekte werden
im Namen und für Rechnung des Einlieferers oder eines von diesem bezeichneten Dritten versteigert.” Ook de
veilingvoorwaarden van de oudste Zwitserse veilingzaal FISCHER LUZERN of SCHULER VERSTEIGERUNGEN AG bevestigen
dat.
R. T. RUOSS, "The contestation of auction sales under art. 230 CO", l.c., 291; Q. BYRNE-SUTTON en M.-A. RENOLD,
"Suisse - Rapport national", l.c., 410.
Q. BYRNE-SUTTON en M.-A. RENOLD, "Suisse - Rapport national", l.c., 403 et seq. Voor meer over het hybride
Belgisch systeem, supra, nr. 478.
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Commissie impliceert immers dat het veilinghuis zich persoonlijk verbindt ten aanzien van de
koper. Vanuit het standpunt van deze laatste is het veilinghuis dan de verkoper van het
geveilde goed.2865 Die situatie heeft voor gevolg dat de koper zich bij
authenticiteitsproblemen tegen het veilinghuis zal keren. Hij kan daarbij beschikken over het
gebruikelijke arsenaal van rechtsvorderingen gericht tegen de verkoper.2866
De positie van de veilinghuizen-lasthebbers in Frankrijk, New York en in Engeland is
voordeliger. Als eenvoudige lasthebbers verdwijnen zij immers uit de rechtsverhouding. Bij
lastgeving komt de koopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de vertegenwoordigde en
de derde-partij. Alle zakelijke en persoonlijke rechten en plichten die voortvloeien uit deze
rechtshandeling ontstaan dan rechtstreeks in het vermogen van de vertegenwoordigde. Het
resultaat daarvan is dat enkel de vertegenwoordigde en de derde-partij elkaar tot contractuele
nakoming kunnen aanspreken.2867 Om dezelfde reden kunnen eventuele annulatievorderingen
uitsluitend tussen de eigenlijke partijen bij de overeenkomst worden ingesteld.2868 Op die
manier blijft het veilinghuis voor het gros van de vorderingen buiten schot. Het moet
uitsluitend rekening houden met aansprakelijkheidsvorderingen naar aanleiding van zijn
(buiten)contractuele fout.2869
TERMINOLOGISCHE VERDUIDELIJKING: DE INBRENGER-VERKOPER & INBRENGER-EIGENAAR – Voor een
goed begrip is een terminologische opmerking op zijn plaats. Wanneer we het hebben over de inbrenger
noemen we deze in Frankrijk, New York en Engeland voortaan inbrenger-verkoper. Door de
lasthebbersrol van het veilinghuis is de inbrenger juridisch gezien immers de verkoper van de geveilde
goederen. In België spreken we van een inbrenger-eigenaar, omdat de hoedanigheid van verkoper daar
berust bij het veilinghuis, dat immers als commissionair optreedt.

489. Is het commissionairsstatuut voor Belgische veilinghuizen dwingend? – Het
Belgisch veilinghuis zou ermee gebaat zijn als tussenpersoon niet langer in eigen naam, maar
in naam van de inbrenger-verkoper op te treden, aangezien het zo een buitenstaander wordt
voor het gros van de rechtsvorderingen van een ontevreden koper. Staat het het Belgische
2865

2866
2867

2868

2869

Cass. 28 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 165; Luik 6 november 2001, J.L.M.B. 2002, 1575; Brussel 8 november
1979, Pas. 1980, II, 1; 62; Brussel 14 september 2005, J.T. 2006, afl. 6212, 95; Brussel 20 juni 2007, onuitg.; Kh. Brussel
31 oktober 2005, onuitg.; Kh. Veurne 16 april 2003, T.B.H. 2004, 601; Rb. Dendermonde 8 februari 2001, I.R. D.I. 2001,
afl. 4, 312; Vred. Brugge 18 februari 1980, J.T. 1980, 495; Kh. Brussel 11 april 1964, T.B.H. 1964, 292; Rb. Brussel 15
mei 1964, Pas. 1967, III, 33; Kh. Brussel 25 november 1959, T.B.H. 1960, 26; Kh. Brussel 11 januari 1958, T.B.H. 1958,
125; Kh. Brussel 17 december 1956, T.B.H. 1957, 205; Kh. Brussel 4 maart 1943, J.T. 1945, 101, noot R. PIRSON (hierin
keurt PIRSON de kwalificatie als commissieovereenkomst goed).
Zie verder: Pand., v° Vente publique de meubles, nr. 417 et seq.; R.P.D.B. XVI, v° Vente, nr. 713 en P.-A. FORIERS, "Les
contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ", l.c., 162.
We verwijzen naar DEEL II van dit proefschrift.
Dit blijkt overduidelijk uit de doctrine en de rechtspraak. Voor rechtspraak, zie bijvoorbeeld: Cass. 24 januari 1974, Arr.
Cass. 1974, 576; , R.W. 1973-74, 2496 en , Pas. 1974, I, 553, noot W.G.; Cass. 6 september 1984, R.W. 1984-85, 2580;
Cass. 23 september 1982, Arr Cass. 1982-83, 127; Cass. 8 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 328; , Bull. 1986, 279.
Een greep uit het immense aanbod doctrine: W. VAN GERVEN, Algemeen deel, o.c., 485-488; C. PAULUS en R. BOES,
Lastgeving, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Gent, Story-Scientia, 1978, 132; H. DE PAGE en R. DEKKERS,
Traité élémentaire de droit civil belge, V, 1975, o.c., 437-438; P.-A. FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de
jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ", l.c., 74; B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 171 et seq.; J. H. HERBOTS, S.
STIJNS, E. DEGROOTE e.a., "Overzicht van rechtspraak - Bijzondere overeenkomsten (1995-1998)", TPR 2002, afl. 1,
(57) 765-766; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 77-78; P. WÉRY, Le mandat, 2000, o.c., 238-239.
P.-A. FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ", l.c., 74; W. VAN
GERVEN, Algemeen deel, o.c., 486-487; P. WÉRY, Le mandat, 2000, o.c., 238-239.
P.-A. FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ", l.c., 76-77; H. DE
PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, 1975, o.c., 438-439.
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veilinghuis juridisch gezien echter wel vrij zijn statuut van commissionair in te ruilen voor dat
van lasthebber?2870
490. Is het commissionairsstatuut dwingend? – Een civielrechtelijke benadering –
Vanuit burgerrechtelijk oogpunt lijkt zulks in elk geval perfect mogelijk. Geen enkele
dwingende rechtsregel belet immers het veilinghuis in de verkoopsvoorwaarden en in de
consignatieovereenkomst expliciet aan te geven niet in eigen naam op te treden (quod
plerumque fit), maar slechts een lasthebbersrol te spelen.2871 Derhalve speelt de
contractsvrijheid verwoord in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.2872
491. Gevolgen voor de discretieplicht van het Belgische veilinghuis – Hoewel
civielrechtelijk erg eenvoudig te realiseren, brengt de overstap naar het lasthebbersstatuut
voor het veilinghuis echter ook enkele ongewenste neveneffecten met zich mee. De discretie
die een commissionair zijn committent kan bieden, maakt voor het veilinghuis commercieel
een sterke troef uit. Het optreden van het veilinghuis als lasthebber betekent een aanzienlijk
verlies aan discretie.
Lasthebbers zijn in principe immers transparante tussenpersonen. Vertegenwoordiging
veronderstelt immers dat de lasthebber de identiteit van de lastgever kenbaar maakt aan de
derde-medecontractant met wie hij handelt.2873 De commissionair heeft daarentegen een
discretieplicht, die door contractuele aansprakelijkheid wordt gesanctioneerd.2874 Zodoende
dient op het Belgische veilinghuis de identiteit geheim te houden van de inbrenger-eigenaar
voor wiens rekening hij de werken bij opbod verkoopt. Het feit dat het veilinghuis voor
rekening van een ander optreedt is natuurlijk wel genoegzaam bekend.2875 Geheimhouding
2870

2871

2872
2873
2874

2875

In elk geval tracht het aansprakelijkheid te ontlopen door te argumenteren slechts als lasthebber te hebben opgetreden. Zie
bijvoorbeeld: Kh. Brussel 17 december 1956, T.B.H. 1957, 205.
Sommige Belgische veilinghuizen hebben er inderdaad voor gekozen, naar het voorbeeld van hun Angelsaksische
collega’s, in de consignatieovereenkomst/algemene verkoopsvoorwaarden voor de eigenaar als diens lasthebber op te
treden, zodat de rechten en plichten die uit de koopovereenkomst voortvloeien rechtstreeks tussen de koper en de
inbrenger-verkoper tot stand komen. (e.g. de inleidende bemerking van de verkoopsvoorwaarden van het gereputeerde
Oost-Vlaamse veilinghuis De Vuyst.)
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 72 et seq.
C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, o.c., 23 iuncto 132; P. WÉRY, Le mandat, 2000, o.c., 151.
R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 79; Pand., v° Commission (contrat de), nr. 133; A. BENOITMOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 122; D. BLOMMAERT, G. L. BALLON en D. GADEYNE, Recht voor
de onderneming, o.c., 14; K. BYTTEBIER, M.-C. DE MEUE, en H. GEINGER, Inleiding tot het handelsrecht, Brugge,
Die Keure, 2004, 193; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 16-17; K. DE BOCK, "De
commissieovereenkomst", l.c., nr. 1155; A. FIMMERS, Beknopte handleiding bij den leergang van handelsrecht,
Antwerpen, Van Tilborg en Kenens, 1945, 249; L. FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, 1946, o.c., 315; P.A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares commerciaux", l.c., 67; J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN
GERVEN, Handels- en economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 458; R. VANPETEGHEM en K. BEECKMANS,
"De commissionairstructuur in België", l.c., 381; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988,
o.c., 21-22; M. WAGEMANS, "Le mandat, la commission, le courtage et la filialisation", l.c., 197. Het gaat niet op de
commissionair als noodzakelijk vertrouwenspersoon in de zin van art. 458 Sw. te beschouwen, zodat de sanctie op de
miskenning van de discretieplicht ons inziens niet strafrechtelijk van aard kan zijn. Jassogne is ten onrechte de omgekeerde
mening toegedaan (C. JASSOGNE, Traité pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 636). Boeiend over het
onderscheid tussen beroepsgeheim en discretieplicht, zie: B. ALLEMEERSCH, "Het toepassingsgebied van art. 458
Strafwetboek. Over het succes van het beroepsgeheim en het geheim van dat succes", R.W. 2003-04, afl. 1, (1) 1-4.
C. JASSOGNE, Traité pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 636; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging,
2005, o.c., 249 et seq.; L. SIMONT, "Le problème de la représentation dans le contrat de commission sur marchandises",
l.c., 133. Bij de naamlening zal ook dit aspect niet geweten zijn. Hierop gaan we in het bestek van het onderzoek echter
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maakt echter niet de essentie van de commissieovereenkomst uit, zodat partijen daar
conventioneel van kunnen afwijken.2876 Dit is voor het veilingwezen evenwel weinig
waarschijnlijk, aangezien de anonimiteit voor de verkoper precies één van dé drijfveren is om
voor dergelijk verkoopsprocédé te kiezen.2877 We merken echter op dat zelfs de anonimiteit
die commissionairs weten te bieden geen absoluut gegeven is. Zo houdt men voor dat de
geheimhoudingsplicht, bij onvermogen van het veilinghuis, moet wijken voor de rechtmatige
belangen van de koper om de committent-inbrenger, die de publieke verkoop tot voordeel
strekte, te kunnen aanspreken.2878
492. Discretie van het maison de ventes en de auctioneers – In weerwil van hun optreden
als lasthebber van de verkoper, houden ook het Franse maison de ventes en de auctioneer in
de praktijk de identiteit van de inbrenger-verkoper geheim.2879 In dat verband overwoog het
Franse Hof van Cassatie zelfs dat: “un commissaire-priseur n’a pas l’obligation de révéler
spontanément le nom du vendeur au moment de la vente”.2880 Het Franse biederspubliek weet
natuurlijk wel dat het veilinghuis krachtens de wet noodgedwongen als lasthebber optreedt in
naam en voor rekening van de inbrenger-verkoper; diens identiteit blijft echter ook een
vraagteken. Toch is de ‘praktische’ anonimiteit die het Franse veilingwezen op die manier
weet te bieden aanzienlijk minder verstrekkend dan de daadwerkelijke discretieplicht van het
Belgische veilinghuis-commissionair. Wanneer de koper de verkoper in rechte wenst aan te
spreken, dient het veilinghuis hem daartoe in staat te stellen door de identiteit van de verkoper
vrij te geven. Zo blijkt uit de rechtspraak:
“Il appartient au commissaire-priseur, en sa qualité d’officier ministériel, de fournir à ses clients tous
renseignements nécessaires à la défense de leurs droits; il doit, dans cette perspective, indiquer à
l’adjudicataire le nom de son vendeur, sous peine, en cas de refus, d’être considéré comme un prêtenom et de se trouver personellement obligé, envers l’acheteur, dans le cadre d’une action en nullité de
la vente”2881

Bij weigering brengt het maison de ventes de eigen aansprakelijkheid in het gedrang.2882 In
dergelijk geval zal de koper probleemloos de annulatievordering tegen het onwillige
veilinghuis kunnen instellen, dat dan als naamlener moet worden beschouwd.2883 Het
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2877
2878

2879
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niet in. Wie meer wil weten, raadpleegt de vergelijkende analyse in het proefschrift van SAMOY (I. SAMOY, Middellijke
vertegenwoordiging, 2005, o.c., 607 p.).
R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 81; A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c.,
122; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 250; L. SIMONT, "Le problème de la représentation dans le
contrat de commission sur marchandises", l.c., 133; R. VANPETEGHEM en K. BEECKMANS, "De
commissionairstructuur in België", l.c., 381; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c.,
22; M. WAGEMANS, "Le mandat, la commission, le courtage et la filialisation", l.c., 197.
P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 336.
I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 252; L. SIMONT, "Le problème de la représentation dans le
contrat de commission sur marchandises", l.c., 133; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, 1962, o.c., 175.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 295-296; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité
des oeuvres d'art, o.c., 431; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 330-331.
Cass. Fr. 1e civ., 26 mei 1993, D. 1993, IR, 154 – Bevestiging van CA Parijs 15e ch., sect. A, 23 januari 1991.
TGI Seine, 1e ch., 1e sect., 6 maart 1964, D. 1965, somm., 36. In dezelfde zin: CA Parijs, 28 november 1969, Gaz. Pal.
1970, II, 260; CA Bordeaux, 1e ch., 10 maart 1986, Journ. des C.-P. 1986, 3, noot G. GAULTIER; TGI Parijs, 1e ch., 18
januari 1989, Journ. des C.-P. 1989, 57.
Contra: TGI Parijs 1e ch., 1e sect., 14 december 1988 en TGI Parijs, 1e ch. 2e sect., 1 juli 1992, beide geciteerd in C.
SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c.,.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 9 november 2004, Juris-Data n° 2004-260879.
Cass. Fr. 1e civ. 31 mei 2007, Juris-Data n° 2007-039248; Cass. Fr. 1e civ. 16 februari 1983, Gaz. Pal. 1983, II, panor.,
184; Cass. Fr. 1e civ., 4 oktober 1988, Gaz. Pal. 1988, II, panor. 277; CA Parijs, 28 november 1969, Gaz. Pal. 1970, II,
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veilinghuis is echter niet genoodzaakt meteen op het eerste verzoek van de koper de identiteit
vrij te geven, maar kan daarmee wachten tot het vaststelt dat het de koper menens is en deze
in kortgeding een gerechtelijk deskundige laat aanstellen.2884 Gaat het veilinghuis uiteindelijk
nog later overstag, dan zal het opdraaien voor de schade die uit die laattijdige reactie
voortvloeit. De koper blijft echter genoodzaakt, zodra hij de identiteit van de verkoper kent,
deze in het geding te betrekken en zijn annulatieclaim effectief tegen hem te richten.2885
De auctioneer treedt op voor een disclosed principal2886, al zal ook hier de identiteit van de
inbrenger in de regel verborgen blijven.2887 De basisgedachte van vertegenwoordiging, die de
verhouding van de agent tot de derde beheerst, brengt met zich mee dat het veilinghuis in
principe niet gebonden is door het contract dat hij met de derde sloot. Dit heeft tot gevolg dat
het door de derde niet contractueel kan worden aangesproken en het die laatste op zijn beurt
ook niet contractueel kan aanspreken.2888 Dat zou onzes inziens logischerwijze moeten
impliceren dat de auctioneer de inbrengers moet identificeren. Er bestaat niettemin veel
onduidelijkheid over de vraag of de derde (i.c. de koper) de agent (i.c. de auctioneer)
daadwerkelijk kan dwingen de naam van de inbrenger vrij te geven, wanneer hij dit
hardnekkig zou weigeren.2889 Hier ligt één van de zwakheden van het Engelse common law, in
het bijzonder omdat het weigert uit te gaan van het Amerikaanse vermoeden, dat de agent
voor een unidentified principal ten aanzien van de tegenpartij samen met zijn opdrachtgever
zal gehouden zijn.2890 De Verenigde Staten tonen zich op dat vlak inderdaad heel wat meer
pragmatisch.
Niettemin vereist de billijkheid ook in Engeland een uitweg uit de impasse bij een halsstarrige
weigering van de auctioneer om de identiteit van de verkoper bekend te maken, zeker omdat
diens persoonlijke aansprakelijkheid naar Engels recht erg beperkt is. Met HARVEY en MEISEL
zijn wij van mening dat de action for discovery hier een uitweg moet kunnen bieden, ook al
zou die in casu met de auctioneer tegen een partij worden ingesteld die vreemd is aan de
vordering op grond van het koopcontract, wat op grond van de ‘mere witness-regel’2891
eigenlijk niet mogelijk is.2892 Naar analogie van de zaak Morton-Norwich Products Inc v.
Customs and Excise Commissioners waarin het House of Lords ook een action for discovery
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260; CA Bordeaux, 1e ch., 10 maart 1986, Journ. des C.-P. 1986, 3, noot G. GAULTIER; TGI Seine, 1e ch., 1e sect., 6
maart 1964, D. 1965, somm., 36; TGI Parijs, 1e ch., 18 januari 1989, Journ. des C.-P. 1989, 57. Zie daarover: F. DURETROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 295-296; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres
d'art, o.c., 431-433.
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 5 februari 2003, geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 296.
Cass. Fr. 1e civ. 26 mei 1993, D. 1993, IR, 154 – Bevestiging van CA Parijs 15e ch., sect. A, 23 januari 1991; TGI Parijs,
1e ch., 18 januari 1989, Journ. des C.-P. 1989, 57.
F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 515.
Er bestaat niettemin nogal wat onduidelijkheid over de terminologie, aangezien bepaalde literatuur en rechtspraak van
undisclosed principals spreken, waar zij eigenlijk disclosed, maar unidentified principals bedoelen. (R. LERNER en J.
BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 330-331).
G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 216 iuncto 231; F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on
Agency, o.c., 499.
F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 512.
F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 512.
Die staat immers geen discovery toe tegen een partij die te gelegener tijd als getuige kan worden geroepen deze informatie
te bieden. Het lijkt raadzaam dit principe te laten varen wanneer zonder de informatie van de buitenstaander überhaupt
geen procedure kan worden ingesteld, omdat de tegenpartij geenszins bekend is. Zie daarover: B. W. HARVEY en F.
MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 152.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 151.
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toestond tegen een partij die als zodanig niet in het hoofdgeschil was betrokken2893, zou dit bij
ongerechtvaardigd stilzwijgen van de auctioneer ook mogelijk moeten kunnen zijn.
Vergeleken met de Belgische situatie wordt de anonimiteit in Frankrijk en New York in elk
geval gemakkelijker doorprikt, aangezien de koper bij elke juridische procedure die hij wenst
in te spannen (m.a.w. telkens het voor zijn rechtsbescherming werkelijk noodzakelijk is) het
veilinghuis de facto kan dwingen de identiteit van de verkoper vrij te geven. De Engelse
situatie is minder eenduidig, al stellen we in de praktijk wel vast dat ook de English
auctioneer ondanks de geschetste onzekerheid de inbrenger identificeert bij dreigend juridisch
gebakkelei.2894
493. Is het commissionairsstatuut dwingend? – Een fiscaalrechtelijke benadering – De
keuze van het Belgische veilinghuis om voortaan zijn diensten als lasthebber aan te bieden,
laat zich bovendien fiscaal sterk gevoelen, zowel op het vlak van de registratierechten als op
het vlak van de verschuldigde B.T.W.. Beide stelsels blijken immers nauw verbonden te zijn.
i) De openbare verkoop van lichamelijke roerende goederen brengt op grond van artikel 19,
4° W. Reg. de verplichting met zich mee de processen-verbaal van deze veilingen, binnen
de termijnen aangegeven in artikel 32 W. Reg. te laten registreren. Deze registratie gaat
gepaard met de betaling van rechten: registratierechten. Artikel 77 W. Reg. voorziet
immers in een evenredig registratierecht van 5 pct. voor openbare verkopingen van
lichamelijk roerende zaken.2895 Voor de heffingsgrondslag verwijst artikel 79 W. Reg.
naar de artikelen 45 en 231 W. Reg. Zo zal het recht worden geheven op de
toewijzingsprijs en, bij gebreke daarvan, op het hoogste aanbod, verhoogd met de aan de
koper opgelegde lasten die de verkoper rechtstreeks of onrechtstreeks tot voordeel
strekken.2896 Hierbij denkt men dan aan de zogenaamde buitenwettelijke kosten, vermits
de wettelijke kosten van openbare verkoping, zoals het zegelrecht of het honorarium van
de gerechtsdeurwaarder of notaris op grond van artikel 1593 B.W. van rechtswege ten
laste van de koper komen.2897 Roerende goederen, zoals kunst- en verzamelobjecten,
kunnen op grond van artikel 226 W. Reg. immers uitsluitend “ten overstaan en door het
2893

2894

2895

2896

2897

Morton-Norwich Products Inc v. Customs and Excise Commissioners [1974] A.C. 133. Lord REID overweegt: “They seem
to me to point to a very reasonable principle that if through no fault of his own a person gets mixed up in the tortious acts
of others so as to facilitate their wrong-doing he may incur no personal liability but he comes under a duty to assist the
person who has been wronged by giving him full information and disclosing the identity of the wrongdoers.” (MortonNorwich Products Inc v. Customs and Excise Commissioners [1974] A.C. 133, 174)
Wie de rechtspraak erop naslaat merkt immers meteen op dat de rechtsgedingen ook steevast tegen de inbrenger
ingespannen worden.
Art. 77 W. Reg.: “Het recht wordt vastgesteld op 5 pct. voor de openbare verkopingen van lichamelijke roerende
goederen.” Zie daarover onder meer: M. DONNAY en A. CUVELIER, Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe: principes généraux, in Répertoire notarial, XV, Brussel, Larcier, 1990, 278, nr. 392; F. DERÈME (ed.), La fiscalité
des oeuvres d'art et antiquités, La fiscalité des oeuvres d'art et antiquités, Brussel, Larcier, 2004, 224; A. MAYEUR,
Cursus van registratie-, hypotheek- en griffierechten, Brussel, Administratie van de BTW, registratie en domeinen, 1990,
nr. 313; F. WERDEFROY, Registratierechten, II, 2005, o.c., 1582; L. WEYTS, Notarieel fiscaal recht. 1: De registratie
van notariële akten en hun gevolgen op fiscaal vlak, in Reeks Notarieel Recht, Kluwer, 2005, 256; D. DE GROOT, M.
GHEYSELEN en T. WUSTENBERGHS, Handboek registratie- en successierechten, in Fiscale Handboeken, Antwerpen,
Intersentia, 2006, 108.
A. GENIN, Commentaar op het Wetboek der Registratie- Hypotheek- en Griffierechten, II, 1952, o.c., 864; D. DE
GROOT, M. GHEYSELEN en T. WUSTENBERGHS, Handboek registratie- en successierechten, o.c., 108.
A. MAYEUR, Cursus van registratie-, hypotheek- en griffierechten, 1990, o.c., nr. 316; F. WERDEFROY,
Registratierechten, II, 2005, o.c., 1594-1595; D. DE GROOT, M. GHEYSELEN en T. WUSTENBERGHS, Handboek
registratie- en successierechten, o.c., 108.
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ambt van een notaris of een gerechtsdeurwaarder verkocht worden.” We brengen opnieuw
in herinnering dat de regeling van het Belgisch veilingsysteem voornamelijk fiscale
belangen dient. Dat blijkt hier nogmaals. De rol van de openbaar ambtenaar bestaat erin de
inning van de registratierechten veilig te stellen. Precies daarom noemden we het Belgisch
systeem fiscusgericht.2898 In het licht daarvan bevatten de artikelen 226-235 W. Reg.
vormvoorschriften, sancties en controlemaatregelen ter verzekering van de
belastingheffing.2899 Buitenwettelijke kosten bij de organisatie en afhandeling van de
openbare verkoop, zoals het koperspremium, de kosten van publiciteit, vervoer of
verpakking zijn als lasten te beschouwen wanneer ze door de koper worden gedragen.
Zodoende moeten ze aan de prijs worden toegevoegd.2900
Artikel 80, 1° W. Reg. voorziet echter in een vrijstelling van het evenredig registratierecht
van 5 pct. en de onderwerping aan het algemeen vast recht2901 voor de openbare
verkopingen op verzoek van iemand die handelt als belastingplichtige in de zin van de
wetgeving op de belasting over de toegevoegde waarde.2902 De reden van die vrijstelling is
dat de levering als gevolg van dergelijke publieke veilingen in principe reeds aan de
B.T.W.-heffing is onderworpen. Wanneer de verkoop immers geschiedt op verzoek van
B.T.W.-plichtigen, worden ze integraal onder het B.T.W.-regime verkocht.2903
Veilinghuizen zijn B.T.W.-belastingplichtigen, vermits ze in de uitoefening van hun
economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk,
hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verrichten die in het W.
B.T.W staan omschreven.2904 Bijgevolg laat de vrijstelling van artikel 80,1° W. Reg. zich
gevoelen voor de openbare verkopingen die op verzoek van het veilinghuis zelf worden
2898
2899

2900

2901
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2904
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généraux, o.c., 280.
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georganiseerd. Dergelijke situatie doet zich niet alleen voor wanneer het veilinghuis
kunstvoorwerpen verkoopt waarvan het zelf eigenaar is, maar ook wanneer het veilinghuis
als verkoopscommissionair optreedt (i.e. in eigen naam). Immers krachtens artikel 13, § 1
van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (W. B.T.W.) valt hij ook
onder het toepassingsgebied van de vrijstellingsregeling van artikel 80,1° W. Reg.,
aangezien deze bepaling stelt dat “de verkoopcommissionair wordt aangemerkt als
verkoper en, ten opzichte van zijn lastgever, als koper van het goed dat door zijn toedoen
wordt verkocht”. De verkoop georganiseerd door het veilinghuis, waarbij het in naam van
de inbrenger handelt en zodoende als zijn lasthebber optreedt, wordt daarentegen niet als
een verkoop door een B.T.W.-belastingplichtige aangemerkt. Bijgevolg geniet deze
transactie niet van de vrijstelling waarin artikel 80, 1° W. Reg. voorziet, althans niet voor
zover de lastgever zelf geen B.T.W.-belastingplichtige is.2905
ii) Wat de B.T.W. betreft, was de handel in kunstvoorwerpen en antiquiteiten altijd al een
zorgenkind voor de Europese belastingadministratie. Precies om die reden pakte de
Europese Unie op 14 februari 1994 uit met de Zevende B.T.W.-richtlijn, die het Belgische
B.T.W.-regime op het vlak van de openbare verkoop van kunstwerken door
belastingplichtige tussenpersonen ingrijpend veranderde.2906 De richtlijn die ten laatste op
1 januari 1995 moest zijn omgezet, maakt het voor de lidstaten mogelijk om een systeem
van winstmargebelasting voor dergelijke transacties te hanteren. De effectieve toepassing
van de belasting van de winstmarge is facultatief. Op grond van artikel 58, § 4, 7° W.
B.T.W. kan de veilinghouder er immers voor kiezen de transacties volgens het normale

2905

2906

A. MAYEUR, Cursus van registratie-, hypotheek- en griffierechten, 1990, o.c., nr. 320; F. WERDEFROY,
Registratierechten, II, 2005, o.c., 1600-1601; M. DONNAY en A. CUVELIER, Droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe: principes généraux, o.c., 280-281.
Bijzonder verrijkend zijn ook de opmerkingen in: Rec. gén. enr. not. nr. 21.445, nr. 6; Rec. gén. enr. not. nr. 21.639; Rec.
gén. enr. not. nr. 22.346 NR; 3 EN 11; Rec. gén. enr. not. nr. 24.522; X., "Openbare verkoping van roerende goederen Tussenkomst van een verkoopzaal: B.T.W. of registratierechten", (noot onder Rb. Mechelen 26 januari 1995), Nieuwsbrief
Notariaat Fiscaal 1995, afl. 14, (3) 5.
Zevende Richtlijn 94/5/EG van de Raad van 14 februari 1994 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG – Bijzondere regeling voor gebruikte
goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, P.B., L 60, 3 maart 1994.
De richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door vier K.B.’s van 23 december 1994.
(1. K.B. nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge
voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, B.S. 30 december 1994; 2.
K.B. van 23 december 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven
van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, B.S. 30
december 1994; 3. K.B. van 23 december 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit nr 1 van 29 december 1992 met
betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit nr 3
van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde
waarde, B.S. 30 december 1994; 4. K.B. van 23 december 1994 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, B.S. 30 december 1994.
Voor meer algemene duiding, zie: L. VAN DEN BRUEL, "Belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen,
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten", in MAECKELBERGH (ed.), Fiscaal Praktijkboek
'95-'96. Indirecte Belastingen, Antwerpen, Kluwer, 1996, (27) 29; S. MARY, "La T.V.A.", in F. DERÈME (ed.), La
fiscalité des oeuvres d'art et antiquités, Brussel, Larcier, 2004, (133) 137; W. COPPENS, J. DE SMET, W. KNOPS e.a.,
Kunst & Fiscus, in X. (ed.), Fiscale Wenken, Mechelen, Ced. Samsom, 2003, 137 et seq. en 194; T. EGGERMONT,
"Marginale B.T.W.-heffing op gebruikte goederen vanaf 1 januari 1995", Fisc. Act. 1994, afl. 37, (5) 5 en 7; G. DE NEEF,
"Preciseringen over BTW-regeling kunstvoorwerpen, enz.", Fiscoloog 1995, afl. 502, (4) 4; J. BUBLOT, "Le nouveau
régime T.V.A. applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection et d'antiquité", R.G.F. 1995, afl. 4, (126)
126-127; L. COLLON, "Belasting over de winstmarge voor gebruikte goederen en kunstvoorwerpen", Fisc. Act. 1995, afl.
3, (1) 1-2.
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regime te laten belasten. De B.T.W. wordt dan berekend over de volledige verkoopprijs,
waarbij het veilinghuis principieel het recht op volledige aftrek ervan geniet.2907
Voor het bijzondere regime van de winstmarge is krachtens artikel 58, § 4, 2° W. B.T.W.
echter wel vereist dat het verhandelde goed een kunstvoorwerp, verzamelobject of
antiquiteit is in de zin van het K.B. nr. 53 van 23 december 1994.2908 Daarnaast staat de
facultatieve margebelasting enkel open leveringen gerealiseerd door belastingplichtige
wederverkopers. Volgens artikel 58, § 4, 1° W. B.T.W. is een belastingplichtige
wederverkoper een belastingplichtige die in het kader van zijn economische activiteit
gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
koopt, voor bedrijfsdoeleinden bestemt of invoert met het oog op wederverkoop, ongeacht
of die belastingplichtige optreedt voor eigen rekening dan wel, ingevolge een
overeenkomst tot aan- of verkoop in commissie, voor rekening van een derde. Meteen
wordt duidelijk dat het juridisch statuut van het veilinghuis cruciaal is om te bepalen of de
facultatieve margebelasting überhaupt tot de mogelijkheden behoort.2909 De derde en
laatste toepassingsvoorwaarde betreft de hoedanigheid van de vorige verkoper die de
goederen aan de belastingplichtige wederverkoper leverde. Artikel 58, § 4, 2° W. B.T.W.
maakt duidelijk dat het om een niet-belastingplichtige moet gaan of, scherper gesteld, een
persoon die geen enkel recht op aftrek, vrijstelling of teruggave van de belasting heeft
kunnen laten gelden bij de aankoop van de goederen.2910 Zijn deze voorwaarden vervuld,
dan kan het veilinghuis ervoor kiezen de koop te laten ressorteren onder het bijzonder
regime van artikel 58, § 4 W. B.T.W.
Het gevolg hiervan is dat het veilinghuis geen B.T.W. hoeft aan te rekenen op zijn
verkoopprijs, doch enkel B.T.W. verschuldigd is over de realiseerde winstmarge.2911 Meer
2907

2908

2909

2910

2911

G. DE NEEF, "Preciseringen over BTW-regeling kunstvoorwerpen, enz.", l.c., 4; S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 158; J.
BUBLOT, "Le nouveau régime T.V.A. applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection et d'antiquité", l.c.,
129-130; T. EGGERMONT, "Marginale B.T.W.-heffing op gebruikte goederen vanaf 1 januari 1995", l.c., 7; L.
COLLON, "Belasting over de winstmarge voor gebruikte goederen en kunstvoorwerpen", l.c., 2. Voor uitvoerige duiding
bij het normale B.T.W.-regime dat van toepassing is op kunstvoorwerpen en antiquiteiten, zie: in het bijzonder: W.
COPPENS, J. DE SMET, W. KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 125-136; L. VAN DEN BRUEL, "Belastingheffing over
de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten", l.c., 54-55.
Zie: art 1, b) van K.B. nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, B.S. 30
december 1994. Artikel 1 verwijst hiervoor naar rubriek XXI van tabel A van de bijlage bij het K.B. nr. 20 van 20 juli
1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de
diensten bij die tarieven, B.S. 31 juli 1970.
Zie uitvoerig hierover: S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 138-141; L. VAN DEN BRUEL, "Belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten", l.c., 30-31; J.
BUBLOT, "Le nouveau régime T.V.A. applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection et d'antiquité", l.c.,
127-128.
S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 153-154; L. VAN DEN BRUEL, "Belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte
goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten", l.c., 32; J. BUBLOT, "Le nouveau régime
T.V.A. applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection et d'antiquité", l.c., 128-129; W. COPPENS, J. DE
SMET, W. KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 138-139.
Ongeacht of het ging om een nationale aankoop, een intracommunautaire verwerving of een invoer. S. MARY, "La
T.V.A.", l.c., 154-158; L. VAN DEN BRUEL, "Belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen,
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten", l.c., 32-33; J. BUBLOT, "Le nouveau régime T.V.A.
applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection et d'antiquité", l.c., 128; W. COPPENS, J. DE SMET, W.
KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 139. Zie: Art. 54, §4, 2° en 3° Wb. B.T.W..
Een klein voorbeeld zal duidelijk maken wat een winstmarge behelst. Een handelaar verkoopt een werk voor € 100.000. In
het normale systeem wordt de B.T.W. op de totale prijs berekend, en zal deze zodoende met 21% verhoogd worden tot €
121.000. Hierbij speelt het geen rol of de handelaar het werk zal aan € 80.000 dan wel € 90.000 verkreeg. Bij de
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precies kan men inderdaad stellen dat de maatstaf van heffing binnen dit bijzonder regime,
de winstmarge van de belastingplichtige wederverkoper is, zij het dat deze moet worden
verminderd met het bedrag van de belasting die in die winstmarge reeds is begrepen. De
winstmarge is gelijk aan het verschil tussen de door de belastingplichtige wederverkoper
voor het goed gevraagde verkoopprijs en de aankoopprijs.2912 Hierbij is in de verkoopprijs
inbegrepen alles wat de belastingplichtige wederverkoper als tegenprestatie verkrijgt of
moet verkrijgen van de koper of van een derde, met inbegrip van de subsidies die
rechtstreeks met die handeling verband houden, de belastingen, rechten, heffingen en
taksen en de bijkomende kosten die de belastingplichtige wederverkoper aan de koper
vraagt zoals kosten van commissie, verpakking, verzekering en vervoer. Onder
‘aankoopprijs’ wordt mutatis mutandis alles begrepen wat de tegenprestatie uitmaakt die
de inbrenger van het veilinghuis verkrijgt of moet verkrijgen.2913
Anders dan het normale B.T.W.-regime gebeurt de berekening van de verschuldigde
B.T.W. niet transactie per transactie, maar over een aangifteperiode.2914 Dit verklaart
waarom de toepassing ervan enkele bijzondere administratieve en boekhoudkundige
formaliteiten vergt.2915 De keuze voor de margebelasting heeft daarenboven belangrijke
gevolgen op het vlak van de B.T.W.-aftrek voor wederverkoper (i.c. het veilinghuis) en de
uiteindelijke koper. De werking ervan sluit immers essentieel elke B.T.W.-aftrek uit, zo
wil artikel 58, §4, 5° en 6° W. B.T.W.2916 Dat is in de eerste plaats zo voor de
wederverkoper (i.c. het veilinghuis), maar ook voor de finale koper. Artikel 58, § 4, 8° W.
B.T.W. wil in dat verband immers dat het veilinghuis de B.T.W. die verschuldigd is over
de leveringen van de goederen waarop het de bijzondere regeling van belastingheffing
over de winstmarge toepast, niet afzonderlijk vermeldt op de factuur die hij uitreikt. Het
veilinghuis dient daarentegen op de factuur te vermelden dat de levering onderworpen is
“aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge – B.T.W. niet
aftrekbaar”. 2917

2912

2913

2914

2915

2916

2917

winstmargebelasting kan een zelfde verkoopprijs tot verschillende B.T.W. aanleiding geven. Immers indien de handelaar
het werk voor € 80.000 kocht, is de belasting die hij moet betalen gelijk aan € 3.471 (€ 20.000 x 21/121). Bij een prijs van
€ 90.000 slechts € 1.736 (€ 10.000 x 21/121).
G. DE NEEF, "Preciseringen over BTW-regeling kunstvoorwerpen, enz.", l.c., 5; L. COLLON, "Belasting over de
winstmarge voor gebruikte goederen en kunstvoorwerpen", l.c., 2.
Art. 2, § 1 K.B. nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, B.S. 30
december 1994.
Art. 2, § 2 K.B. nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, B.S. 30
december 1994. Zie: S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 159-160.
J. BUBLOT, "Le nouveau régime T.V.A. applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection et d'antiquité", l.c.,
132; S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 160-164;
E.g. uitreiken van het aankoopborderel, houden van een aankoopregister, een vergelijkingsregister, een afzonderlijke
boekhouding, een bijzondere facturering, etc..
Zie uitgebreid daarover: W. COPPENS, J. DE SMET, W. KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 140-141 en 196-199 (in het
bijzonder voor het veilingwezen); S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 170-176; L. VAN DEN BRUEL, "Belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten", l.c., 34-38 en
56-58 (in het bijzonder voor het veilingwezen); J. BUBLOT, "Le nouveau régime T.V.A. applicable aux biens d'occasion,
aux objets d'art, de collection et d'antiquité", l.c., 134-135.
W. COPPENS, J. DE SMET, W. KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 147; S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 169-170; J.
BUBLOT, "Le nouveau régime T.V.A. applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection et d'antiquité", l.c.,
133. Zie ook nuance: L. VAN DEN BRUEL, "Belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen,
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten", l.c., 46.
W. COPPENS, J. DE SMET, W. KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 147.
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Tot slot nog een opmerking aangaande het geldende belastingtarief. Hoewel op grond van
het K.B. van 20 juli 1970 een verlaagd tarief van 6% op de verkoop van kunstvoorwerpen
van toepassing kan zijn2918, is de levering door veilinghuizen altijd onderworpen aan het
21%-tarief, vermits zij als belastingplichtige wederverkopers niet van het verlaagd tarief
van 6% kunnen genieten.2919
Het voormelde regime van margebelasting staat slechts open voor belastingplichtige
wederverkopers. Concreet betekent dat de veilinghouders hiervoor slechts in aanmerking
komen wanneer zij in eigen naam handelen, hetzij als eigenaar, hetzij als
verkoopscommissionair voor rekening van de verkoper. Treden zij op als lasthebber in
naam en voor rekening van de eigenaar, dan worden de kunstvoorwerpen en antiquiteiten
rechtstreeks door de lastgevers verkocht. Bijgevolg zal de B.T.W. slechts verschuldigd
zijn, indien de lastgevers belastingplichtigen zijn met een recht op aftrek en de goederen
voortkomen uit hun onderneming. Is dat niet het geval, dan is de openbare verkoop aan het
evenredige registratierecht van 5% onderworpen. Onverschillig of er een evenredig
registratierecht moet worden betaald, dan wel de lastgever een B.T.W.-belastingplichtige
is, in elk geval zal deze laatste het veilinghuis voor zijn diensten moeten vergoeden. Het
bedrag van die vergoeding, verhoogd met de extrawettelijke kosten, is ook onderworpen
aan B.T.W. tegen het normale tarief van 21%.2920
494. Samenvatting van het fiscale kostenplaatje – Samenvattend kan men dus stellen dat
wanneer het veilinghuis als verkoopscommissionair optreedt voor rekening van de inbrenger,
de veiling onderworpen is aan het algemeen vast recht van 25 euro2921 en verder geheel onder
het B.T.W.-regime geschiedt, ook wat het commissieloon betreft.2922 Gelet op de voornoemde
Zevende Richtlijn heeft het veilinghuis hierbij doorgaans de keuze de B.T.W. te voldoen,
ofwel onder het normale regime, waarbij de belasting berekend wordt op de gehele prijs en
het veilinghuis de gehele aftrek geniet, ofwel op de winstmarge zonder recht op aftrek voor
hem en de finale koper.
Wanneer het veilinghuis daarentegen louter als lasthebber optreedt, in naam van de inbrengereigenaar, zal de openbare verkoop aanleiding geven tot de heffing van een registratierecht van
5 pct. berekend op de toewijzingsprijs vermeerderd met de buitenwettelijke lasten. Daarbij
komt nog dat het commissieloon dat het veilinghuis aanrekent afzonderlijk zal worden belast
binnen het B.T.W.-stelsel.2923
2918

2919

2920

2921
2922
2923

Zie Bijlage Tabel A. bij het Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over
de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, B.S. 31 juli 1970. In deze lijst van
goederen en diensten onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 pct vindt men onder de rubriek XXI de kunstvoorwerpen,
voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten die te verlaagd tarief te beurt vallen.
Voor uitvoerige analyse van rubriek XXI, zie: W. COPPENS, J. DE SMET, W. KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 126136, Zie daarnaast: S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 151-152.
Noch de Zesde, noch de Zevende B.T.W.-richtlijn voorziet immers in de toepassing van het verlaagde tarief voor
leveringen van kunst- en verzamelgoederen door belastingplichtige wederverkopers. Zie: W. COPPENS, J. DE SMET, W.
KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 142; J. BUBLOT, "Le nouveau régime T.V.A. applicable aux biens d'occasion, aux
objets d'art, de collection et d'antiquité", l.c., 135-136.
Voor een goede analyse, zie: S. MARY, "La T.V.A.", l.c., 168-169; L. VAN DEN BRUEL, "Belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten", l.c., 60.
Zie: art. 11 W. Reg.
W. COPPENS, J. DE SMET, W. KNOPS e.a., Kunst & Fiscus, o.c., 194.
Voor extra duiding, zie de verhelderende parlementaire vraag van Jef VALKENIERS: Vr. en Antw. Senaat 1989-90, 6 april
1990, 1469-1470 (Vr. nr. 162 VALKENIERS).
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495. Conclusie: een verduidelijkende rol van de fiscus – Zonet hebben we uiteengezet
dat de keuze van het veilinghuis niet in eigen naam voor de inbrenger-eigenaar op te treden,
maar als lasthebber in naam van de verkoper, civielrechtelijk als voordeel heeft de
koopovereenkomst rechtstreeks tussen de inbrenger-verkoper en de koper tot stand te
brengen. Zodoende zou het veilinghuis normalerwijze buiten schot blijven bij het gros van de
authenticiteitsgeschillen, aangezien het juridisch gezien niet als verkoper handelde. Het hoeft
dan ook niet te verbazen dat het veilinghuis, wanneer het door de koper wordt aangesproken,
herhaaldelijk voorhoudt slechts als lasthebber van de inbrenger-verkoper te zijn
opgetreden.2924 Welnu, bij de beoordeling van dit argument kan de fiscaalrechtelijke
behandeling een veelbetekenende aanwijzing vormen. Wie er immers fiscaalrechtelijk voor
heeft gekozen als commissionair te worden belast (zowel voor de B.T.W., als de
registratierechten), moet daar onzes inziens civielrechtelijk ook naar leven en zijn rol als
verkoper ten aanzien van de koper waarnemen. Dienstverlening op commissionairsbasis staat
het Belgisch veilinghuis anderzijds wel toe de inbrenger een grotere anonimiteit te
verzekeren, wat commercieel geen onbelangrijke troef is.

Afdeling 3. Veilingwezen: rechten en plichten ten aanzien van de
inbrenger
496. Vier jurisdicties, slechts één systeem: typologie – Wie de rechten en plichten van
het veilinghuis ten aanzien van de inbrenger in de vier vooropgestelde rechtsstelsels
bestudeert, en daarbij het nodige abstraheringsvermogen aan de dag legt om detaillistische
verschillen tussen de jurisdicties te overstijgen, komt tot het inzicht dat de concrete rechten en
plichten van het veilinghuis jegens inbrengers in Engeland, New York, Frankrijk en België in
essentie erg parallel verlopen. Vier jurisdicties dus, doch slechts één echt systeem.
Ondanks de grote gelijkenissen tussen de verscheidene jurisdicties, springen niettemin ook
vele kleine verschillen in het oog. Eénzelfde principe kan immers per jurisdictie soms een
(licht) variërende, of vooral, een meer concrete invulling krijgen. Bij die detailinvulling tekent
zich een tendens af. Waar het Engelse en het Belgische veilingwezen elke omkaderende
wetgeving ontbeert, verloopt het veilingbedrijf in New York en Frankrijk op een meer
georganiseerde basis. Het gevolg daarvan is dat de algemene principes in deze laatste twee
jurisdicties in meer of mindere mate concrete invulling krijgen, terwijl men voor Engeland en
België steevast louter aangewezen blijft op de algemene principes van agency law en de
commissieverhouding.
Het is belangrijk te begrijpen dat dit niet meteen hoeft te betekenen dat het veilinghuis in
Frankrijk of NewYork per definitie “minder mag” of “meer moet”, dan zijn Belgische of
Engelse collega’s. De zekerheid van een organisatorisch kader blijkt hier perfect verzoenbaar
met een idee van vrijheid. De regeling van het veilingbedrijf is evenwel ook in Frankrijk en
2924

Zie bijvoorbeeld: Kh. Brussel 11 januari 1958, T.B.H. 1958, 125; Kh. Brussel 17 december 1956, T.B.H. 1957, 205; Kh.
Brussel 11 april 1964, T.B.H. 1964, 292; Kh. Brussel 4 maart 1943, J.T. 1945, 101, noot R. PIRSON.
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New York slechts fragmentarisch. Slechts bepaalde (controversiële) praktijken kregen een
regeling terwijl men op andere punten geheel op de regels inzake vertegenwoordiging
aangewezen is. Het spreekt voor zich dat de analyse dan in essentie geheel gelijklopend zal
zijn. Eerst onderzoeken we de plichten van het veilingwezen (§ I) om daarna (kort) in te gaan
op de rechten (§ II).

§ I. PLICHTEN VAN HET VEILINGWEZEN
A. HANDELEN NAAR DE INSTRUCTIES VAN DE INBRENGER
497. Algemene invulling van de plicht – In overeenstemming met de algemene principes
van het agency law en de vertegenwoordiging worden de veilinghuizen in de vier jurisdicties
verondersteld te handelen in overeenstemming met de expliciete en impliciete instructies die
de inbrenger ze gaf. Doen ze dat niet, dan blijven de veilinghuizen contractueel in gebreke.2925
2925

In het algemeen over authority-kwesties: G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 19-21, 61-62 en 157-158; F.
M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 105 et seq.. Toegespitst op de veilingshandel, zie:
HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 362-367; B. W.
HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 40 et seq. en 105.
Voor de VS, zie in het bijzonder: Restatement (Third) of Agency, § 8.09. Voor een toepassing uit de rechtspraak op het
vlak van het veilingwezen, zie: Alta T. Clay v. Sotheby’s Chicago Inc. 257 F.Supp.2d 973 (S.D.Ohio 2003). Het betreft
hier geen illustratie uit de staat New York maar een geschil uit de staat Ohio. De eiser verwijt Sotheby’s Chicago in
weerwil van haar terugtrekking sommige ingebrachte goederen alsnog te hebben verkocht. De District Court wijst de
vordering echter af.
Voor België, zie: G. BELTJENS, Encyclopédie du droit commercial belge, I, 1899, o.c., 188; C. JASSOGNE, Traité
pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 636; Y. MERCHIERS, "Overzicht van rechtspraak (1972-1976) Bijzonder en afwijkend handelsrecht", TPR 1977, (67) 81; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 243; V.
VAN DER PERRE en A. LEJEUNE, "Droit commercial, I, De la commission", l.c., nrs. 45 et seq.; R.P.D.B., Complément
III, 1969, v° Commission, nr. 48. Die instructies zijn evenwel niet steeds gebiedend van aard, zodat sommige louter als
leidraad gelden. Veronachtzaamt het veilinghuis evenwel imperatieve instructies, dan zal dat zijn contractuele
aansprakelijkheid ten aanzien van de inbrenger/eigenaar in het gedrang brengen. (Meer daarover: R.P.D.B., Complément
III, 1969, v° Commission, nrs. 49-55; F. DE CLIPPELE en A. POELMANS, "De commissieovereenkomst", l.c., III.6-2; K.
DE BOCK, "De commissieovereenkomst", l.c., nr. 1149; J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN GERVEN, Handels- en
economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 457; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV,
1988, o.c., 18-19.) Instructies worden steeds geacht imperatief te zijn wanneer zij de aard van de te stellen rechtshandeling,
het voorwerp of de essentiële modaliteiten ervan (in de eerste plaats de prijs) betreffen (Zie: D. BLOMMAERT, G. L.
BALLON en D. GADEYNE, Recht voor de onderneming, o.c., VII.50-11; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5
mei 1872", l.c., 11; L. FRÉDÉRICQ en S. FRÉDÉRICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, I, Brussel, Bruylant, 1976,
nr. 231. VAN RYN & HEENEN geven aan dat voor modaliteiten de gebiedende kracht niet steeds kan worden vermoed. De
commissionair is in geval van twijfel echter wel verplicht de verduidelijkingen aan de principaal te vragen (J. VAN RYN
en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 19). Men dient echter ook rekening te houden met de
sectoriële gebruiken. Hier lijkt het ons gepast te stellen dat de afgesproken minimumprijs in het veilingwezen (R.P.D.B.,
Complément III, 1969, v° Commission, nr. 52-53) imperatief kan genoemd worden.).
Voor Frankrijk, zie: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, Parijs, Litec, 2004, 342344; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, in Domat Droit privé, Parijs, Montchrestien, 2004, 426
en 430.
Voor enkele voorbeelden uit de rechtspraak, zie: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 4 november 2003, Juris-Data n° 2003-227852;
CA Paris, 19 januari 1989 Gaz. Pal. 1990, II, somm. 597. (De commissaire-priseur stond in deze zaak eenzijdig de
buitengerechtelijke vernietiging toe van de veilingkoop van een wagen, zonder die bevoegdheid te hebben gekregen van de
verkoper.); TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 2 juli 1997, Juris-Data n° 1997-044831. (In dit geval splitste de veilingmeester (i.c.
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De meest voor de hand liggende aanleiding tot geschillen ligt in de veronachtzaming van de
gestelde reserveprijs.2926 In tegenstelling tot New York en Frankrijk, kennen het Engelse en
Belgische veilingwezen daarover geen specifieke, op de sector toegespitste normering. Dit
heeft tot gevolg dat men geheel is aangewezen op het agency law, respectievelijk de
rechtsregels die de commissieovereenkomst beheersen.
498. Reserveprijzen: bijzondere reglementering in New York en Frankrijk – De stad
New York achtte het raadzaam ter bescherming van de consument op het vlak van de
reserveprijzen regelgevend tussen te komen. Eerst en vooral dient de
consignatieovereenkomst er in papieren vorm te worden gesloten, wat de zekerheid ten goede
komt. Het contract moet conform §2-122 van Title 6: Department of Consumer Affairs van de
Rules of the City of New York bovendien een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Als
zodanig wordt dat voor de reserveprijs niet uitdrukkelijk vooropgesteld, doch aangezien het
bestaan van de reserveprijs wel duidelijk en schriftelijk aan het biederspubliek moet worden
meegedeeld, dient hier wel van meet af aan zekerheid over te bestaan.2927
Hoewel daarvoor tot 2000 geen wettelijke basis bestond, werkte ook de Franse veilinghandel
met minimumprijzen, aangezien de rechtspraak het gebruik ervan oogluikend toestond.2928
Met de wet van 10 juli 2000 werd deze praktijk ook hier een wettelijk verankerd (artikel L.
321-11 C.Com.).2929

2926

2927

2928

2929

deurwaarder) op eigen initiatief loten op.); Trib. civ. Tours, 26 april 1974, Journ. des C.-P. 1975, 85, noot G. GAULTIER
(Hier ook een eenzijdige annulatie van de koopovereenkomst door de commissaire-priseur.).
In het bijzonder over authority-kwesties bij veronachtzaming van de reserveprijzen in het Engelse veilingwezen:
HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 363; B. W.
HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 43 et seq.; S. VIGNERON, Etude comparative des
ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 226 et seq.
Op dit vlak vormt ook in België de kwestie van de minimumprijs in de sector van het veilingwezen één van dé pijnpunten.
Zie onder meer: Brussel 8 november 1979, Pas. 1980, II, 1. (In deze zaak verweet de inbrenger van een porceleinen
theeservies het veilinghuis Sotheby’s dit te hebben toegewezen onder de afgesproken minimumprijs. Het hof besluit tot de
aansprakelijkheid van het veilinghuis: “Attendu que le commissionnaire doit accomplir l’acte dont il s’agit dans les
conditions voulues par le commettant, qu’il ne peut vendre à un prix inférieur à celui fixé, que, l’opération terminée, il doit
rendre compte et verser au commettant le prix reçu de l’acheteur, diminué de la commission. Attendu qu’en adjugeant le
service à 32.000 florins, contrairement à ses engagements, Sotheby’s a commis une faute qui doit être appréciée d’autant
plus sévèrement que, étant un professionnel des ventes à cris publics, sa responsabilité dans l’organisation de celles-ci est
d’autant plus grande.” - zie daarover: Y. MERCHIERS, "Overzicht van rechtspraak (1977-1981) - Bijzonder en afwijkend
handelsrecht", l.c., 739).
Andere voorbeelden van verkoop onder de gestelde minimumprijs, zie: Antwerpen 23 mei 1855, Jur.Anv. 1855, I, 276;
Luik 17 juni 1829, Pas. 1829, 211; Kh. Brusssel 11 januari 1958, JCB 1958, 125.
§ 2-122 (f) (1) Rules of the City of New York – Title 6: Department of Consumer Affairs. § 2-123 is geheel aan de
reserveprijs gewijd en tekent het scenario uit voor de implementatie ervan in de praktijk. Zie over de reserveprijs in New
York: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 380; J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 901 en 903-904.
Voor meer over de geleidelijke ontwikkeling van de disclosure-plicht in het New Yorkse veilingwezen, zie: L. DUBOFF,
"Auction problems: going, going, gone.", Clev. St. L. Rev. 1977, (499) 510-513.
Enkele voorbeelden: Cass. Fr. com., 27 april 1993, Juris-Data n° 000785; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26 april 1983,
Gaz.Pal. 1983, II, somm., 277; CA Agen, 1e ch., 2 maart 1994, Juris-Data n° 1994-043918; CA Montpellier, 1e ch., 30
november 1990, Juris-Data n° 1990-034349; CA Parijs, 1e ch., 16 maart 1981, Journ. des C.-P. 1981, 151, TGI Parijs, 1e
ch., 1e sect., 13 oktober 1993, Juris-Data n° 1993-048700; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 29 september 1993, Juris-Data n°
1993-048682; CA Dijon, 1e ch., 1e sect., 8 oktober 1996, Juris-Data n° 1996-055774; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 29 januari
1992, Juris-Data n° 045718; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 20 februari 1997, Juris-Data n° 1997-040145; TGI Parijs, 1e ch.,
1e sect., 2 juli 1997, Juris-Data n° 1997-044831.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 9 november 2004, Juris-Data n° 2004-259900; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 12 januari 2004, JurisData n° 2004-235154; TGI, Parijs, 1e ch., 1e sect., 13 oktober 1993, Juris-Data n° 1993-048700.
P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 343; A. BÉNABENT, Les contrats
spéciaux civils et commerciaux, o.c., 426; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 81-83; E.

631

B. BELANGENCONFLICTEN
499. Algemene invulling van de plicht – De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
veilinghuis maakt zijn relatie ten aanzien van de inbrenger-verkoper fiduciair van aard. De
daaraan inherente vertrouwensband brengt met zich mee dat de tussenpersoon zijn
persoonlijke belangen niet mag laten prevaleren op die van zijn principaal.2930 Het
veilingwezen geeft echter herhaaldelijk aanleiding tot dergelijke belangenconflicten.2931
Dat impliceert dat het veilinghuis niet zelf, voor eigen rekening de goederen kan kopen die
het gelast is voor rekening van de opdrachtgever te veilen.2932 Bij gebrek aan enige wettelijke
omkadering tonen het Engelse en het Belgische recht zich ook op dat vlak bijzonder
pragmatisch door het veilinghuis toe te staan voor eigen rekening mee te bieden, op
voorwaarde dat de inbrenger de toestemming daarvoor gaf.2933 Het lijkt ons echter raadzaam
die afwijking via algemene voorwaarden ook aan het biederspubliek kenbaar te maken.
Specifiek voor de Belgische situatie betwijfelen wij of er in dergelijk geval nog wel sprake is
van commissie. De commissionair kan, juridische gezien, immers geen overeenkomst met

2930

2931

2932
2933

RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres d'art, o.c., 157 et seq.; S. VIGNERON, Etude comparative des
ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 227.
Zeer uitvoerig over de reserveprijs in Frankrijk, zie: L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 2002,
o.c., 166-178. De situatie vóór de wetswijziging van 2000 is mooi beschreven in V. BARABÉ-BOUCHARD, "Prix de
réserve et retrait du bien dans les ventes aux enchères publiques de meubles", l.c., 645-649. DUCHON-DORIS geeft aan dat
de praktijk van reserveprijzen, hoewel door de rechtspraak aanvaard, niettemin het voorwerp was van aanzienlijke
controverse. De schijntoestand die dergelijke clausules in het leven roept, verhoudt zich op gespannen voet met de functie
van commissaire-priseur, wiens rol het precies is over de transparantie van de openbare verkoop te waken. Zie hiervoor in
het bijzonder: J. CHATELAIN, "Objet d'art, objet de droit", l.c., 83; N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art,
o.c., 481-482.
In Frankrijk en België ligt de grondslag daarvoor in art. 1596 B.W. Specifiek voor de lasthebber in Frankrijk, zie: P.-H.
ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 343; A. BÉNABENT, Les contrats
spéciaux civils et commerciaux, o.c., 427-428; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et
commerciaux, Parijs, Dalloz, 2002, 540-541; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux,
2005, o.c., 310. Voor de commissionair in België, zie: B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 17;
K. DE BOCK, "De commissieovereenkomst", l.c., nr. 1158; F. DE CLIPPELE en A. POELMANS, "De
commissieovereenkomst", l.c., III.6-9; L. FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, 1946, o.c., nr. 166; C.
JASSOGNE, Traité pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 636; R. VANPETEGHEM en K. BEECKMANS,
"De commissionairstructuur in België", l.c., 382.
Voor meer over het Anglo-Amerikaanse Agency Law, zie: G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 174 et
seq.; F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 181 et seq. In het bijzonder voor New York, zie:
Restatement (Third) of Agency, § 8.01.
Meer in het algemeen over conflicterende belangen bij agency, zie: G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c.,
175-181; F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 206 et seq.. Voor de Verenigde Staten, zie in het
bijzonder: Restatement (Third) of Agency, § 8.03.
Toegespitst op de veilinghandel, zie: S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 269 et seq.; B. W. HARVEY en
F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 123-128; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères
publiques mobilières, o.c., 232-239.
Meer over het zogenaamde “insider bidding”, zie: S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 274-275.
Voor Engeland, zie: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973,
o.c., 369; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 126.
Wat betreft de Belgische situatie kan het veilinghuis via een clausule in de consignatieovereenkomst die fiduciaire
verplichting probleemloos naast zich neerleggen. Ook zou de inbrenger naderhand de aankoop door het veilinghuis kunnen
bekrachtigen (zie daarvoor: A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 123; D. BLOMMAERT, G. L.
BALLON en D. GADEYNE, Recht voor de onderneming, o.c., VII.50-15; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des
intermédiares commerciaux", l.c., 66; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 22-23,
kleine tekst; R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nrs. 100 et seq.).
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zichzelf sluiten.2934 FORIERS besluit dan ook terecht dat de commissionair (i.c. het veilinghuis)
dan op zijn minst de hoedanigheid behoeft van lasthebber van de inbrenger, opdat hij als
koper met zichzelf geldig de koopovereenkomst kan sluiten.2935
Het komt echter veel vaker voor dat het veilinghuis niet zelf, in eigen naam en voor eigen
rekening de ingebrachte goederen wenst te verwerven, maar wel in naam van en voor
rekening van één (of meerdere) derde(n) aan de biedingen deelneemt en aldus potentiële
kopers op de veiling vertegenwoordigt.2936 Het Engelse recht ziet daar niet meteen graten
in.2937 Het verbod van “contrepartie” belet het Belgische veilinghuis evenmin orders in
tegengestelde zin te ontvangen, zodat het naast zijn rol als verkoopscommissionair
tegelijkertijd ook titularis kan zijn van één of zelfs meerdere aankoopmandaten. Natuurlijk
moet het daarbij wel de instructies van de opdrachtgevers nalaven.2938 Voor het veilingwezen,
waar de praktijk van de kooporders, de ‘telefonische’ of ‘geschreven’ biedingen schering en
inslag zijn, bij het grote publiek genoegzaam bekend zijn en ook standaard in de catalogus
staan ingeschreven, zouden wij durven stellen dat simultane vertegenwoordiging van de
koper(s) deel uitmaakt van de gebruiken van de sector.
500. Belangenconflicten: bijzondere reglementering in New York en Frankrijk –
Regulerend optreden heeft New York en Frankrijk eens te meer een bijzondere positie
verschaft. Zo staan de New York City Rules de auctioneers niet toe zelf te bieden op de
ingebrachte goederen. Het reglement tolereert echter afwijkingen op die stelregel, op
voorwaarde dat dit via vermeldingen in de catalogus en in de veilingzaal aan het
biederspubliek duidelijk wordt medegedeeld.2939 Frankrijk doet daar nog een schepje
bovenop. De wet van 2000 verzekert de onafhankelijkheid van het veilinghuis door in artikel
2934

2935

2936
2937

2938

2939

A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 123; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares
commerciaux", l.c., 66; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 22.
Contra: M. EKELMANS, "Conflîts d'intérêt, contrats d'intermédiaires", in M. EKELMANS, M. GRÉGOIRE, en D.
LECHIEN (eds.), Les conflits d’intérêts, Brussel, Bruylant, 1997, (5) 25. EKELMANS is van mening dat de commissie
gewoon blijft doorbestaan.
P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares commerciaux", l.c., 66-67. Aansluitend werkt FORIERS de
problematiek verder uit, gebruik makend van theorieën uit het Franse recht, onder meer van PLANIOL en RIPERT die
voorstellen de contractuele toelating op te vatten als een ontbindende voorwaarde gecombineerd met een verkoopbelofte.
Een andere mogelijkheid zou erin bestaan ervan uit te gaan dat het veilinghuis dat als commissionair zelf wenst aan te
kopen rechtstreeks, zonder enige (middellijke of onmiddellijke vertegenwoordiging) contracteert met de oorspronkelijke
committent-inbrenger (zie daarover ook: J. DE GAVRE, L. SIMONT en P.-A. FORIERS, "Examen de jurisprudence
(1976-1980) - Les contrats spéciaux (3e partie)", R.C.J.B. 1986, (317) 414).
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 35 en vooral 42 et seq.
Meer complex nog is de vaststelling dat de Engelse auctioneer zich vaak tot op een zekere hoogte ook nog persoonlijk zal
verbinden ten aanzien van de toekomstige koper op grond van specifieke clausules in de Terms and Conditions/Conditions
of Sale. Zie daarover: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II,
1973, o.c., 385; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 152 et seq.; R. LERNER en J.
BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 367.
Treffende voorbeelden daarvan vinden we in de zaken De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163 en
Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2005] EWCA Civ. 555 (Infra, nr. 558). Zie evenzeer: A. H.
HUDSON, "A Tale of Two Urns - Dating and Attribution of Art and Antiques", A.A.& L. 2005, afl. 3, (307) 308-309.
J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN GERVEN, Handels- en economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 458; J.
VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 23.
§ 2-122 (i) van Title 6: Department of Consumer Affairs van de Rules of the City of New York luidt immers: “Except to
implement a reserve price, and subject to §2-123(b), no auctioneer, his or her consignor, employee, employer, assignee or
agent for any of them may bid for his or her own account at any auction if any of them shall have access to information not
otherwise available to the public regarding reserves, value or other material facts relating to the articles which are the
subject of the auction, unless their "insider;qc status and intended participation is disclosed in the auctioneer's catalogue
and any printed material and on signs posted at the auction.”
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L. 321-4 C.Com uitdrukkelijk te bepalen dat de: “[sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques] ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou
indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères
publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la
société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la
société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.”
Zoals blijkt is het “verbod van contrepartie” overigens niet alleen van toepassing op het
veilinghuis zelf, maar betreft het verder ook zijn bestuurders, vennoten of aangestelden.

C. ZORGVULDIGHEIDSPLICHT VAN HET VEILINGHUIS
501. Algemene invulling van de zorgvuldigheidsplicht – Als professioneel dienstverlener
is het veilinghuis in zijn dienstverlening ook tot een zekere zorgvuldigheidsstandaard
gehouden. Deze gedachte vormt zowel in het Anglo-Amerikaanse rechtsdenken, als in het
Frans-Belgische systeem hét uitgangspunt. Bovendien blijkt die zorgvuldigheidsstandaard
voor de auctioneers en het maison de vente of het Belgisch veilinghuis in essentie
gelijklopend.
i) AAN CONTRACTUELE DIENSTVERLENING INHERENTE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – Wat
betreft de English auctioneer ligt zijn zorgvuldigheidsplicht vervat in § 13 van de Supply
of Goods and Services Act 1982 dat hem bij zijn handelen steeds (op impliciete wijze) een
contractuele zorgverplichting oplegt.2940 In het veilingwezen vertaalt die
zorgvuldigheidsverplichting zich concreet in allerhande bijzondere verantwoordelijkheden
waarop de auctioneer acht moet slaan. Zo zal hij er onder meer over moeten waken
effectief een bindende overeenkomst met de koper af te sluiten.2941
In New York – en bij uitbreiding in de gehele Verenigde Staten – erkent men evenzeer het
bestaan van de contractuele zorgvuldigheidsplicht.2942 Voor de zorgvuldigheidsplicht van
de New York auctioneer ten aanzien van de verkoper is de opzienbarende zaak Cristallina
S.A. v. Christie, Manson & Woods International Inc.2943 maatgevend. De gereputeerde
kunsthandelaar Cristallina stelt daarin immers het onzorgvuldig optreden van Christie’s
aan de kaak door de auctioneer onder meer aansprakelijk te houden voor zijn
ondoordachte selectie van te veilen werken, zijn gebrekkige informatieverstrekking (zowel

2940

2941

2942

2943

In het algemeen over de duty of care bij agency, zie: G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 158-164; F. M.
B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 170-176.
Voor concrete voorbeelden uit het Engelse veilingwezen, zie: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON
HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 369; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice,
2006, o.c., 108-110.
Voor de Verenigde Staten, zie in het bijzonder: Restatement (Third) of Agency, § 8.08; B. ADLER, "The International Art
Auction Industry: Has Competition Tarnished Its Finish", Nw. J. Int’l L. & Bus. 2003, afl. 23, (433) 435-440; J.
CONTRERAS, "The Art Auctioneer: Duties and Assumptions", Hastings Comm. & Ent. L. J. 1991, afl. 13, (717) 723-726;
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 189-190 en R. LERNER en J. BRESLER, Art
law, I, 2005, o.c., 333-334.
Cristallina S.A. v. Christie, Manson & Woods International Inc. 117 A.D.2d 284.
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ten aanzien van de verkoper als ten aanzien van het grote publiek) en zijn verkeerde
schattingen.2944
Alvorens de zorgvuldigheidskwestie aan te vatten, kwalificeert justice SULLIVAN van de
Appellate Division of the New York Supreme Court duidelijk de rechtsband die de
inbrenger-verkoper met de auctioneer verbindt:
“Christie's concedes, as it must, that an auction house acts as an agent on behalf of its consignors. The
auctioneer is the agent of the consignor […].”2945

Deze situatie, zo besluit SULLIVAN, brengt voor de auctioneer fiduciaire verplichtingen
met zich mee, wat zich zelfs manifesteert in een nog verhoogde zorg- en
informatieverplichting.2946
Case
law
erkende
in
dergelijke
fiduciaire
contractsverhoudingen immers het bestaan van een impliciet beding van uitvoering ter
goede trouw (implied covenant of good faith), wat onder meer op het vlak van
informatieverplichting maximale transparantie veronderstelt.2947 Dit was volgens
SULLIVAN in de affaire Cristallina des te meer aan de orde, daar de agent, Christie’s,
bovendien voorhield voor zijn dienstverlening bijzonder gespecialiseerd te zijn.
“As an agent, Christie's had a fiduciary duty to act in the utmost good faith and in the interest of
Cristallina, its principal, throughout their relationship. […] When a breach of that duty occurs, the
agent is liable for damages caused to the principal, whether the cause of action is based on contract
[…] or on negligence. […]

2944

2945

2946

2947

“In essence, Cristallina claims that the auction's failure was due to Bathurst's selection of paintings lacking in auction
appeal, the failure to bring vital information to its attention, Christie's advice to the public and the media that the value of
the paintings was substantially less than the values given to Jodidio, and the recommendation of reserves in violation of
Christie's public policy of not setting reserves higher than the high estimates.” (Cristallina S.A. v. Christie, Manson &
Woods International Inc. 117 A.D.2d 284, p. 291-292).
Voor wie de details wil kennen van deze mijlpaal uit het Amerikaanse auction law: In zijn zoektocht naar verse liquide
middelen besloot de kunstdealer Cristallina begin 1981 een deel van zijn verzameling Impressionisten publiek te laten
veilen. Hij neemt hiervoor contract op met Christie’s. Christie’s expert op het vlak van het impressionisme, Bathurst,
selecteerde met Cristallina’s bestuurder, Jodidio, uiteindelijk acht werken die op veiling zouden worden gebracht. Voor elk
werk gaf de expert aan welke opbrengst een openbare verkoop hem minimum kon bieden. In het licht van die schattingen
besloot Cristallina scheep te gaan met Christie’s. Daarop trok Christie’s de gebruikelijke publicitaire registers open en
trachtte de belangstelling van het New Yorkse publiek te wekken door advertenties te plaatsen, zijn klantenbestand aan te
schrijven en een luxueuze catalogus samen te stellen. Gaandeweg begon men binnen Christie’s echter te twijfelen aan de
vooropgestelde verkoopsopbrengst wat mocht blijken toen het veilinghuis een week voor de veiling zijn presale
schattingen aan het biederspubliek kenbaar maakte. Deze waren aanzienlijk lager dan de opbrengst die het huis eerder aan
Cristallina had voorgehouden. Het verschil was zelfs dermate groot dat Christie’s aloude huispolitiek die voorhield de
reserves nooit hoger te stellen dan de openbaar gemaakte presale schattingen met de voeten werd getreden. Slechts luttele
uren voor de veiling besloot binnen Christie’s in extremis nog aan de reserveprijzen te sleutelen. Dit alles kon niet beletten
dat van de acht werken die Cristallina had ingebracht, alleen de Degas een koper vond voor $ 2.200.000, hoewel de markt,
niet het minst bij concurrent Sotheby’s, die week bijzonder lucratief was gebleken. Achterblijvend met enkele “verbrande
werken” besloot Cristallina een aansprakelijkheidsvordering tegen Christie’s in te stellen, onder meer op grond van breach
of contract, breach of fiduciary duty, negligence en misrepresentation. In eerste instantie wijst Judge Wolin de
rechtsvorderingen van Cristallina van de hand, omdat Christie’s geen enkele verbintenis ten aanzien van de inbrenger zou
hebben geschonden. Cristallina liet het daar echter niet bij en ging in hoger beroep tegen dat vonnis.
Cristallina S.A. v. Christie, Manson & Woods International Inc. 117 A.D.2d 284, p. 292. Zie: B. ADLER, "The
International Art Auction Industry", l.c., 435 et seq.; R. JR. BULLOCK, "Imposing the underwriters' duty of care on art
auctioneers", l.c., 378; J. CONTRERAS, "The Art Auctioneer", l.c., 723; L. DUBOFF, The antique and Art Collector's
Legal Guide, 1997, o.c., 12; P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 536; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a
fake!" - Holding Auction Houses Accountable for Authenticating and Attributing Works of Fine Art", Colum.-VLA J.L. &
Arts 1999-2000, (439) 450-451.
R. JR. BULLOCK, "Imposing the underwriters' duty of care on art auctioneers", l.c., 369 en 373-376; S. M. LEVY,
"Liability of the art expert for professional malpractice", Wis. L. Rev. 1991, (595) 634-635.
“[u]nderlying an agency contract […] is the implied good faith obligation that the agent use his best efforts to promote the
principal’s product.” (Griffin & Evans Cosmetic Mktg. v Madeleine Mono, Ltd. 73 AD2d 957 (Sup. Ct. 1980)).
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Moreover, where, as here, an agent is selected because of its special fitness for the performance of the
duties to be undertaken, the principal is entitled to rely on the agent's judgment and integrity. An agent
has an "implied good faith obligation [to] use his best efforts to promote the principal's product"
[…].”2948

Een ander systeem, maar een gelijklopende analyse vinden we in Frankrijk en België. In
de uitvoering van zijn takenpakket zijn ook het Franse en het Belgische veilinghuis als
professionele tussenpersonen, zoals hun Angelsaksische collega’s, gehouden tot
kwaliteitsvolle, zorgvuldige dienstverlening.2949 De Franse rechtspraak gaf in dat verband
overigens duidelijk te kennen ervan uit te gaan dat het veilinghuis al het nodige in het
werk stelt om het ingebrachte goed tegen de hoogst mogelijke prijs te veilen.
Eén van de manifestaties van de contractuele zorgvuldigheidsplicht van het Franse en het
Belgische veilinghuis bestaat erin de inbrenger op de hoogte te houden van alle
omstandigheden die zijn opdracht kunnen beïnvloeden. Die moet immers de gelegenheid
hebben om daarop te reageren of te anticiperen door zijn instructies bij te sturen.2950
Hierbij rust op het veilinghuis als professional ook een adviesfunctie.2951 De
informatieplicht brengt verder met zich mee dat het de inbrenger op de hoogte dient te
brengen van de toewijzing van het goed aan de koper, de koopprijs en de uitvoering van
de koopovereenkomst (de levering). Voor het Belgisch veilinghuis merken we
volledigheidshalve nog op dat de informatieplicht krachtens handelsgebruiken niet met
zich meebrengt dat het verplicht zou zijn de identiteit van de koper prijs te geven.2952
ii) INVULLING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – In Engeland mondt de toepassing van de
reasonable care and skill-standaard uit in een vergelijking van de kwaliteit van de prestatie
van de dienstverlener met de kwaliteit die men van een normaal zorgvuldig lid van de

2948

2949

2950

2951

2952

Cristallina S.A. v. Christie, Manson & Woods International Inc. 117 A.D.2d 284, p. 292-293. Zie: R. JR. BULLOCK,
"Imposing the underwriters' duty of care on art auctioneers", l.c., 376-378; P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c.,
535; S. M. LEVY, "Liability of the art expert for professional malpractice", l.c., 634.
Voor Frankrijk zie bijvoorbeeld: CA Montpellier, 1e ch., sect. A02, 6 mei 2003, Juris-Data n° 2003-238911.
Voor België, zie: A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 122; P.-A. FORIERS, "Le droit commun
des intermédiares commerciaux", l.c., 51; Y. MERCHIERS, "Overzicht van rechtspraak (1972-1976) - Bijzonder en
afwijkend handelsrecht", l.c., 81; Y. SCHOENTJENS-MERCHIERS, "Overzicht van rechtspraak (1966-1971) - Bijzonder
en afwijkend handelsrecht", TPR 1973, (633) 661.
D. BLOMMAERT, G. L. BALLON en D. GADEYNE, Recht voor de onderneming, o.c., VII.50-13; B. CATTOIR,
"Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 15; K. DE BOCK, "De commissieovereenkomst", l.c., nr. 1153; L.
FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, 1946, o.c., 314-315; C. JASSOGNE, Traité pratique de droit
commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 636; J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN GERVEN, Handels- en economisch recht. 2
Ondernemingsrecht. B, o.c., 457; V. VAN DER PERRE en A. LEJEUNE, "Droit commercial, I, De la commission", l.c.,
529; R. VANPETEGHEM en K. BEECKMANS, "De commissionairstructuur in België", l.c., 382; J. VAN RYN en J.
HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 21.
Zeer uitvoerig over de informatieplicht van de commissionair, zie: F. DE CLIPPELE en A. POELMANS, "De
commissieovereenkomst", l.c., III.6-5 – III.6-9.
A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 122; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares
commerciaux", l.c., 51-52.
Een illustratie van de informatieplicht in het veilingwezen, zie: Kh. Brusssel 11 januari 1958, JCB 1958, 125; CA Parijs, 1e
ch., sect. A, 14 juni 2005, Juris-Data n° 2005-277507.
A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 122; L. FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I,
1946, o.c., 314-315; V. VAN DER PERRE en A. LEJEUNE, "Droit commercial, I, De la commission", l.c., 529; J. VAN
RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 21. Er bestaan echter grenzen aan dit recht op
geheimhouding in een faillissementscontext. Daarop gaan we in het bestek van dit proefschrift niet verder in. (Wie meer
wil weten, zie: B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 15-16; J. VAN RYN en J. HEENEN,
Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 21 in kleine tekst.)
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beroepsgroep in kwestie mag verwachten.2953 Toegepast op de veilingwereld overwoog
Lord Ellenborough in Denew v. Daverell reeds dat:
“I pay an auctioneer, as I do any other professional man for the exercise of skill on my behalf and I
have a right to the exercise of such skill as is normally possessed by men of that profession.”2954

Hierbij dient men wel de specialisatiegraad van de dienstverlener in de vergelijking te
betrekken.2955 De beste illustratie daarvan vinden we in Luxmoore-May v. Messenger May
Baverstock.2956 De High Court meent de zaak in eerste aanleg op grond van de
contractuele aansprakelijkheid te moeten oplossen en is van oordeel dat een normaal
zorgvuldig veilinghuis niet argeloos aan de grote waarde van de twee verkeerd
toegeschreven schilderijtjes zou zijn voorbijgegaan.2957
“No competent valuer could have fixed confidently upon a valuation of £30 to £50 without need for
further investigation. […] all who run auction houses should be capable of recognizing paintings in the
style of George Stubbs and should know where to turn for specialist advice. […] No competent
practitioners could have missed the signs of merit in these paintings and failed to recognize that they
were worthy of further investigation. […] Lest this judgment be thought to have any wider application,
it is important that I make entirely plain that I am far from concluding that every auctioneer who misses
a “sleeper” is on that account necessarily to be regarded as negligent. Each case will depend on its
own individual facts. The question here is whether there was enough about these foxhounds to make it
unreasonable for a competent valuer to be sure he was right when in fact he was so dramatically
wrong. In my judgment there was.”2958

In de eerder beschreven Cristallina-zaak2959 komt justice SULLIVAN van de Appellate
Division of the New York Supreme Court tot een gelijkaardige conclusie. Nadat het hof
wees op het bestaan van de fiduciaire zorgvuldigheidsstandaad, trachtte Christie’s zijn
aansprakelijkheid te ontlopen door aan te voeren geen fout te hebben begaan, aangezien
zijn waardeschatting geen garantie behelst. Het hof wijst deze redenering echter
onverbiddelijk van de hand, waar het overweegt dat, als dat al zo is, zulks geen vrijbrief
kan betekenen om zich niet te moeten conformeren aan de kwaliteitsstandaard van het
zorgvuldige gespecialiseerde New Yorkse veilinghuis.
“While an auctioneer, acting as the agent of an art seller, is not required to guarantee the results of a
sale or, for that matter, even predict the price that a particular item will bring, he is nonetheless held to
a standard of care commensurate with the special skill which is the norm in the locality for that kind of
work.”2960
2953

2954
2955

2956
2957

2958
2959
2960

S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 268; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice,
2006, o.c., 106-107.
Denew v. Daverell (1813) 3 Camp 451 , p. 452-453.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 789; B. W. HARVEY, "Fakes and Forgeries
in the Salesroom", Tr. Law 1995, (190) 197; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 107;
N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of works of art under English domestic law",
l.c., 28.
Luxmoore-May v. Messenger May Baverstock, 1 EGLR 11.
S. MURDOCH, "The case of the unspotted dogs", l.c., 139. Deze zaak komt verder uitgebreid aan bod bij de studie van de
aansprakelijkheid in tort voor onjuiste catalogusbeschrijvingen. De Court of Appeal was immers van oordeel dat de
aansprakelijkheid van het veilinghuis buitencontractueel van aard was. (Infra, nr. 517).
Luxmoore-May v. Messenger May Baverstock, 1 EGLR 11, p. 15.
Supra, nr. 501.
Cristallina S.A. v. Christie, Manson & Woods International Inc. 117 A.D.2d 284, p. 293-294. Zie: P. GERSTENBLITH,
"Picture imperfect", l.c., 535-536; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 347.
De Appellate Division besloot dan ook dat “the breach of contract, negligence and breach of fiduciary duty causes of
action should not have been dismissed since sufficient has been shown to present a factual question as to whether
Christie's and Bathurst acted in a manner commensurate with their skill and expertise.” (Cristallina S.A. v. Christie,
Manson & Woods International Inc. 117 A.D.2d 284, p. 294.) Hoewel Justice WOLIN van de New York Supreme Court de
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Ook op dit vlak weinig verrassing wat betreft de Franse en de Belgische situatie. Bij de
beoordeling van de aansprakelijkheid van het veilinghuis vormt de vergelijking met het
gedrag van een normaal zorgvuldig veilinghuis ook het uitgangspunt (culpa levis in
abstracto). Aangezien het veilinghuis een professional is die betaald wordt voor zijn
dienstverlening, wil artikel 1992 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn aansprakelijkheid
strenger wordt beoordeeld dan de onbezolgdigde lasthebber.2961
Toch maakt het engagement van het veilinghuis om zorgvuldig te veilen, zonder twijfel
niet meer dan een inspanningsverbintenis uit.2962 De marktwerking is immers per definitie
een aleatoir gegeven.2963 Dat betekent dat een verkoper, wiens werken naar zijn mening te
weinig hebben opgebracht, het veilinghuis slechts aansprakelijk kan houden wanneer er
specifieke aanwijzingen bestaan dat het nalatigheid te verwijten valt.2964 Die zienswijze
sluit aan bij hedendaagse lijn van de Franse cassatierechtspraak, die voor de
aansprakelijkheid van de lasthebber een onderscheid maakt tussen het niet-uitgevoerde
mandaat en het slecht uitgevoerde mandaat. Abstractie makend van een mogelijk vreemde

2961

2962

2963

2964

vordering van Cristallina op 3 juli 1985 afwees (voor de uitspraak en commentaar, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S.
D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 190-191 en 267-272), besloot de Appelate Division op 13 mei 1986 tot het
tegendeel, wees de motion for summary judgment van Christie’s af en zond de zaak naar de jury. Het kwam uiteindelijk
niet tot een veroordeling van het veilinghuis. Een out-of-court settlement maakte in januari 1987 een einde aan het geschil,
naar verluidt voor een bedrag met zeven nullen…
Zie meer daarover: P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 536, noot 170; D. C. MCGILL, “An Out-of-Court
Settlement Reached in Christie’s case”, New York Times, 22 januari 1987, C20, p 1; D. C. MCGILL, “Sweeping
Reassessment in the Auction Trade”, New York Times, 31 juli 1985, 1, opgenomen in A. ELSEN en J. H. MERRYMAN,
Law, Ethics and the Visual Arts, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 904-908; S. WALKER, “Christie’s and
Cristallina Settle, Artnews april 1987, p. 21.
Het veilinghuis ontliep op die manier een gerechtelijke veroordeling; dat geldt echter niet voor de twee experts van
Christie’s die verantwoordelijk bleken te zijn voor het mislukken van de veiling. De feiten die tijdens de zaak Cristallina
aan het licht kwamen brachten het New York City Department of Consumer Affairs ertoe hun veilinglicentie op te
schorten. Als gevolg van de zaak zag het hoofd van Christie’s zich tevens genoodzaakt een stap op zij te zetten. F.
FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 190-191; R. S. KAUFMAN, Art Law Handbook,
New York, Aspen La & Business, 2000, 905.
Voor Frankrijk: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 344-345; F.
COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 2002, o.c., 553; P. MALAURIE, L.
AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 311.
Voor België: R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 108; Pand., v° Commission (contrat de), nr. 75; F. DE
CLIPPELE en A. POELMANS, "De commissieovereenkomst", l.c., III.6-2; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des
intermédiares commerciaux", l.c., 47-48; Y. MERCHIERS, "Overzicht van rechtspraak (1972-1976) - Bijzonder en
afwijkend handelsrecht", l.c., 81; Y. SCHOENTJENS-MERCHIERS, "Overzicht van rechtspraak (1966-1971) - Bijzonder
en afwijkend handelsrecht", l.c., 661. Enkele toepassingen: Kh. Veurne 16 april 2003, T.B.H. 2004, 601; Kh. Brussel 11
april 1964, J.C.B. 1964, 292; Kh. Brussel 4 maart 1943, J.T. 1945, 101, noot R. PIRSON.
Zie bijvoorveeld: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 10 september 1996, Juris-Data n° 1996-022159. “Considérant, en droit, que le
commissaire-priseur n’est tenu qu’à une obligation de moyen de vendre l’objet qui lui est confié au meilleur prix.” In deze
zaak houdt men het veilinghuis aansprakelijk daar het nodeloos lang wachtte alvorens de 23 gouaches van de RussischFranse kunstenaar Erté (geboren Romain de Tirtoff 1892-1990) te veilen in het kader van een financieringsovereenkomst.
Door de ineenstorting van de markt leed de verkoper aanzienlijke verliezen. Over de inspanningsverbintenis van het Franse
veilinghuis, zie: S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 427-428; R. MAURICE, Le
commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 169; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux
enchères publiques mobilières, o.c., 283.
CA Aix en Provence, 1e Ch. civ., sect. A, 1 juli 1991, bevestigd door Cass. Fr. 2e civ, 12 januari 1994, Juris-Data. “que le
prix des adjudications résulte de la loi des enchères, et que d'ailleurs, quelques meubles ont été adjugés à des valeurs
supérieures aux estimations proposées, ce qui illustre l'aléa parfois favorable de ce genre de vente.” Andermaal bevestigd
in: Cass. Fr. 2e civ., 15 februari 1995, Juris-Data.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 20 januari 1994, Juris-Data n° 1994-020912; CA Parijs, 25e ch., sect. B, 6 oktober 2006, JurisData n° 2006-313152, TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 14 september 1995, Juris-Data n° 046196; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 5
oktober 1994, Juris-Data n° 047358.
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oorzaak, beschouwt men de eerste hypothese automatisch als fout, terwijl voor een slecht
uitgevoerd mandaat dat automatisme niet geldt.2965
502. Bijzondere invulling van de zorgvuldigheidsplicht in Frankrijk – Hoewel de
maatstaf voor zorgvuldigheid in se dezelfde is en men in alle bestudeerde jurisdicties
veralgemenend stelt dat het veilinghuis in principe belast is zich bij zijn dienstverlening te
gedragen als een normaal zorgvuldig professional, merken we ook hier een onderscheid op
het niveau van de concrete operationalisering van die zorgvuldigheidsidee, in het bijzonder
voor de accessoire, materiële handelingen die het veilingsgebeuren van het veilinghuis vraagt.
Artikel L.321-4 C.Com. vat voor Frankrijk duidelijk de taak van de société de ventes
volontaires samen: de ingebrachte roerende goederen schatten, de publieke veiling
organiseren en de goederen aan de hoogste bieder toewijzen. De Franse wetgever ging echter
verder dan deze weinig verrassende algemene formule door de zorgvuldigheidsgedachte ook
op enkele punten (ten dele) een wettelijke concretisering te geven.2966 Zo geeft de wet een wat
meer concrete invulling aan bepaalde verplichtingen in de uitvoering van de
inspanningsverbintenis van het veilinghuis. Dergelijke wettelijke verankering kan de zo-even
opgesomde verplichtingen tot resultaatsverbintenissen verheffen. Artikel L.321-9, al.2
C.Com. is daar een goed voorbeeld van, door precieze vereisten op te leggen voor de redactie
van het proces-verbaal van de veilingkoop. Bovendien bevestigt artikel L. 321-14 C.Com. dat
een zorgvuldig veilinghuis te allen tijde verantwoordelijk is ten aanzien van de koper voor de
levering van de geveilde goederen, en ten aanzien van de inbrenger-verkoper voor de
opbrengst ervan. Artikel L. 321-11 C.Com. verduidelijkt dat elke openbare verkoop een
passende publiciteit en dus een informering van het koperspotentieel veronderstelt. Vóór de
wet van 2000 ging de rechtspraak daar ook al vanuit.2967 Voor de beoordeling van wat als
“passend” moet worden begrepen, valt men opnieuw terug op het abstracte referentiecriterium
van de normaal zorgvuldige beroepspersoon.

D. PUBLIEK OF PRIVAAT VERKOPEN
503. Wettelijke machtiging in Frankrijk, conventionele machtiging in New York,
Engeland en België – Het veilingshuis moet eerst en vooral zijn aangegane verbintenissen

2965

2966

2967

Cass. Fr. 1e civ., 18 januari 1989, D. 1989, 302, noot C. LARROUMET. Meer daarover: P.-H. ANTONMATTEI en J.
RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 344; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et
commerciaux, o.c., 430-431; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 2002,
o.c., 540; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 427; P. MALAURIE, L. AYNES, en
P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 311. Voordien ging Cassatie ervan uit dat de lasthebber in de
uitvoering van zijn mandaat een resultaatsverbintenis droeg, waardoor hij buiten de gevallen van overmacht vermoed werd
aansprakelijk te zijn (e.g. Cass. Fr. soc., 30 november 1945, D. 1946, 155; Cass. Fr. civ., 1 juni 1954, D. 1954, 611).
Zie in de voorgaande noot de opmerking van MALAURIE & AYNÈS. Hun redenering kan de hier ontwikkelde gedachte mee
schragen.
Zie bijvoorbeeld: CA Parijs, 1e ch., 5 mei 1977, Gaz. Pal. 1978, I, somm., 45. Het Hof van Beroep verwijt de commissairepriseur geen enkele publiciteit te hebben gevoerd voor de vervroegde veiling van een buitengewone paravent.
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uitvoeren. (i.e. zogenaamde duty to perform) Dit impliceert dat de ingebrachte goederen ook
effectief openbaar verkocht moet worden.
i) AUCTIONEER: MACHTIGING TOT MINNELIJKE KOOP IS STANDAARD VEILINGVOORWAARDE –
Anders dan men zou verwachten, kreeg de praktijk van de minnelijke verkopen in New
York geen specieke reglementaire omkadering. Toch stellen we vast dat het gebeuren niet
ongecontroleerd verloopt. De Angelsaksische veilinghuizen behouden zich via de
algemene veilingvoorwaarden immers zeer vaak gedurende een bepaalde periode en
binnen zekere grenzen het recht voor het ingebrachte werk alsnog minnelijk te verkopen,
wanneer het op de veiling geen koper zou vinden.2968
ii) MAISON DE VENTES: WETTELIJKE REGELING VOOR MINNELIJKE KOOP – Anders dan in
Engeland en de Verenigde Staten, waar zulks in principe uitsluitend mogelijk is wanneer
in de consignatieovereenkomst of de algemene veilingvoorwaarden daartoe een bepaling
werd voorzien, zorgt de wet van 2000 in Frankrijk voor een veralgemeende mogelijkheid
tot minnelijke verkoop. Voordien was dit geen optie in Frankrijk, omdat artikel 1 van de
Ordonnantie van 2 november 1945 het de commissaire-priseur verbood buiten publieke
veiling te verkopen.2969 In 2000 verbond de Franse wetgever in artikel L. 321-9 C.Com.
aan de praktijk echter wel strikte voorwaarden die, alles in beschouwing genomen, de
Franse handel opzadelen met een aanzienlijke concurrentiële handicap in vergelijking met
de flexibiliteit die de Angelsaksische huizen zich via hun algemene voorwaarden
voorbehouden.2970 Theoretisch gezien is het Franse recht dus meer permissief door een
veralgemeende wettelijke machtiging; in de praktijk zal het Angelsaksische pragmatisme
de auctioneer echter vaak meer armslag bieden.
iii) BELGISCH VEILINGHUIS: CONTRACTUELE MACHTIGING TOT MINNELIJKE VERKOOP – Het
gebrek aan enige reglementering laat voor België toe te besluiten dat deze praktijk in elk
geval geen probleem hoeft te vormen wanneer de partijen dat in de
consignatieovereenkomst zouden hebben afgesproken. Zo de overeenkomst daarover het
stilzwijgen bewaart, zijn wij van mening dat een minnelijke verkoop geen doorgang kan
vinden zonder een bijkomende machtiging daartoe. Tegenstanders zouden kunnen
argumenteren dat de opdracht tot verkopen de essentie van de commissieovereenkomst
uitmaakt en het procédé waaronder dit gebeurt (per openbaar opbod, dan wel minnelijk)
zodoende niet meer dan een uitvoeringsmodaliteit van de missie van de commissionair en
in die zin slechts richtinggevend is.2971 Dat zou betekenen dat wanneer het werk op de
2968

2969

2970

2971

Meer in het algemeen over de duty to perform bij agency, zie: F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency,
o.c., 164 et seq.; G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 155-156. Toegespitst op de veilinghandel, zie:
HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 362; B. W.
HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 120-123; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005,
o.c., 362; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 224-226.
Art. 1 van de Ordonnantie van 2 novemver 1945: “[…] Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte
d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables. […]”
Sinds de wet van 2000 is dit artikel nog uitsluitend op de commissaire-priseur judiciaire van toepassing.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 107-108; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité
des oeuvres d'art, o.c., 426-427; R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 161; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 223-224.
Onbeperte private verkoopmogelijkheden na veiling worden ook in New York als problematisch ervaren. Zie daarover: S.
BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 282-283.
Zie: R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr. 51; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872",
l.c., 12; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 19.
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veiling geen koper vond en op voorwaarde dat de verkoop tegen voor de inbrenger
gunstige voorwaarden kon verlopen (i.e. met inachtname van de minimumprijs), niets een
minnelijke verkoop belet. Die redenering gaat naar onze mening echter niet op, vermits de
mogelijkheid tot minnelijke verkoop essentieel de nodige omkadering behoeft (duur, prijs,
kosten, etc.). We stellen namelijk vast dat de mogelijkheid tot de minnelijke verkoop,
zowel in Frankrijk (op wettelijke basis), als in het Angelsaksische veilingwezen (via
alomtegenwoordige machtigingsclausules in de consignatieovereenkomsten en de
algemene veilingvoorwaarden) weliswaar een constant, maar vooral ook een precies
georganiseerd gegeven is. Een impliciete blanco-machtiging zal onvermijdelijk tot
geschillen leiden. Het lijkt ons dan ook verdedigbaar te stellen dat de idee dat minnelijke
verkoop machtiging behoeft, een sectorieel gebruik uitmaakt. Deze zienswijze plaatst het
Belgische veilinghuis bovendien niet in een concurrentieel nadelige positie, vermits het
zich, zoals de Engelse of Amerikaanse auctioneer via een contractuele clausule in de
consignatieovereenkomst probleemloos die mogelijkheid kan voorbehouden, wat reeds
aanzienlijk soepeler is dan de regeling die art. L.321-9 C.Com in Frankrijk voorziet.

E. GOEDEREN BEWAREN EN VERANTWOORDING AFLEGGEN
504. Algemene principes bij gebrek aan specifieke normering – De specifiek op het
veilingbedrijf toegespitste regelgeving in Frankrijk en New York betreft uitsluitend aspecten
van de vertegenwoordigingsbevoegdheid die in het veilingwezen vaak voor problemen
zorgen. De regeling van de belangenconflicten, de reserveprijzen en de machtiging tot private
verkoop waren daar voorbeelden van. Daarnaast brengt juridische vertegenwoordiging tal van
andere verplichtingen met zich mee, die men ook zonder bijzondere reglementering relatief
eenvoudig op het veilingwezen kan toepassen.
Dat is in de eerste plaats het geval voor de plicht zorg te dragen voor de geconsigneerde
goederen, zowel vóór de veilingverkoop als erna. Wanneer de goederen niet zouden worden
verkocht, moet het veilinghuis ze in goede staat aan de inbrenger terugbezorgen. Dat
veronderstelt natuurlijk dat het veilinghuis er de nodige zorg aan besteedde gedurende de tijd
dat het de goederen in zijn bezit had.2972 De zorg voor het behoud in goede staat is overigens
2972

Toegespitst op de Anglo-Amerikaanse veilinghandel, zie: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG,
Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 368; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c.,
137-142; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 239-241. Voor New
York, zie in het bijzonder: Restatement (Third) of Agency, § 8.12 (1); J. CONTRERAS, "The Art Auctioneer", l.c., 725 en
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 333-334. Voor case law over de restitutieplicht en de zorgplicht van
veilinghuizen, zie: Frances Leventritt v. Sotheby’s Inc., 773 N.Y.S.2d 60 (Sup. Ct. N.Y. 2004); Alta T. Clay v. Sotheby’s
Chicago Inc. 257 F.Supp.2d 973 (S.D.Ohio 2003); David Nelson and Richard Price v. Sotheby’s Inc., 128 F.Supp.2d 1172
(N.D. Ill. 2001); Martha Pilliard v. Sotheby’s Inc. 1997 U.S. Dist. LEXIS 9725 (S.D.N.Y. 1997). In Leventritt v. Sotheby’s
tracht de eiser schadevergoeding te bekomen van de auctioneer omdat het ingebrachte werk zou zijn beschadigd. De claim
was echter verjaard. In Clay v. Sotheby’s Chicago verwijt de eiseres de autioneer eveneens de ingebrachte maar niet
verkochte antiquiteiten te hebben beschadigd. De Ohio District Court houdt het Sotheby’s aansprakelijk. In Nelson v.
Sotheby’s brengt Nelson bij Sotheby’s een pré-surrealistisch werk van Giorgio de Chirico (1888-1978) in voor schatting.
Terwijl Sotheby’s het ingebrachte werk in zijn bezit heeft, blijkt er onenigheid over te bestaan wie zich de rechtmatige
eigenaar van het werk mag noemen. Sotheby’s weigert het werk aan Nelson terug te geven, zolang de eigendomskwestie
niet is uitgeklaard. Het treuzelt daar echter onredelijk lang mee, wat de District Court N.D. Illinois de auctioneer ook
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als algemeen principe van toepassing op veilinghuizen voor de tijd dat ze de goederen in
bewaring hebben, ongeacht of ze dit nu moeten teruggeven aan de inbrenger, dan wel leveren
aan de hoogste bieder.2973 Behoudens andersluidende afspraak is de veilinghouder volgens de
handelsgebruiken evenwel niet verplicht de ingebrachte goederen voor verlies te laten
verzekeren.2974

2973

2974

kwalijk neemt. De eiser in Pilliard v. Sotheby’s is nog slechter af aangezien Sotheby’s de ingebrachte houten vaas zelfs
geheel was kwijtgespeeld, zodat er niets aan Martha Pilliard kon worden teruggegeven. Sotheby’s had de vaas echter
zonder twijfel voor veiling in ontvangst genomen, maar kon daartoe niet overgaan toen onderzoek uitwees dat de vaas in
tegenstelling tot wat Pilliard beweerde niet aan Paul Gauguin (1848-1903) kon worden toegeschreven. De District Court
stelt de auctioneer in het ongelijk, ondanks diens verweer dat de vordering zou zijn verjaard.
In dat verband wijzen we tot slot ook nog op de opmerkelijk zaak Francesca Pagliai v. Marisa del Re Gallery, James
Goodman Galleries Inc. & Christie’s Inc. (Francesca Pagliai v. Marisa del Re Gallery, James Goodman Galleries Inc. &
Christie’s Inc. 2001 U.S. Dist. LEXIS 2195 (S.D.N.Y. 2001)). De aanleiding tot het geschil is het verzoek van Pagliai tot
teruggave van de ‘Madonna met Kind’ van de Italiaanse Renaissanceschilder Cima da Conegliano (1459-1517) dat ze
erfde van haar broer en dat Marisa del Re Gallery in bewaring had. Die laatste had het schilderij echter als onderpand
gebruikt in een arbitrageprocedure. Als gevolg daarvan werd het werk uiteindelijk door Marisa del Re’s tegenpartij in die
procedure (James Goodman Galleries Inc.) bij Christie’s voor veiling werd ingebracht. Hoewel het hier weliswaar niet gaat
om een ‘consignment agreement’ met een veilinghuis, maar met een gallerie, is Pagliai v. Marisa del Re toch interessant
aangezien de zaak een duidelijk inzicht geeft in de toepasselijke verjaringsregels bij consignatieovereenkomsten. Voor
meer over deze zaken, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 334-336, 353-354 en 607-609.
Een greep uit de Franse rechtspraak op het vlak van de restitutieplicht in het veilingwezen: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 14
juni 2005, Juris-Data n° 2005-277507; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 1 december 1993, Juris-Data n° 1993-048680; CA
Dijon, 1e ch., 1e sect., 8 oktober 1996, Juris-Data n° 1996-055774; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 30 januari 1996, Juris-Data
n° 1996-020119; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 31 januari 2000, Juris-Data n° 2000-105311. In dit geval ging het om de
verkoop van een vaas de echter werd gestolen. Cass. Fr. 1e civ., 20 juli 1994, Bull. Civ. 1994, I, 185, n° 256. Hier gaf de
diefstal van enkele siervoorwerpen en een aquarelle aanleiding tot een rechtszaak. Voor verdere uitdieping en rechtspraak,
zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 108; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux
enchères publiques mobilières, o.c., 241.
Ook het Belgisch veilinghuis moet professionele zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de omgang met, het opslaan en
bewaren van de ingebrachte kunstvoorwerpen. Belgische rechtspraak en doctrine lezen in deze bewaringsplicht een
resultaatsverbintenis (zie: A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 121; A. FIMMERS, Beknopte
handleiding bij den leergang van handelsrecht, 1945, o.c., 249; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares
commerciaux", l.c., 49; P.-A. FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ",
l.c., 167; L. FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, 1946, o.c., 309; Y. MERCHIERS, "Overzicht van
rechtspraak (1972-1976) - Bijzonder en afwijkend handelsrecht", l.c., 82; Y. SCHOENTJENS-MERCHIERS, "Overzicht
van rechtspraak (1966-1971) - Bijzonder en afwijkend handelsrecht", l.c., 661; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de
droit commercial, IV, 1988, o.c., 20). Voor een toepassing in de rechtspraak, zie: Kh. Veurne 16 april 2003, T.B.H. 2004,
601; Kh. Brussel 4 maart 1943, J.T. 1945, 101, noot R. PIRSON.
TGI Paris, 1e ch., 1e sect., 22 januari 1992, Juris-Data n° 046633; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 20 mei 1998, Juris-Data n°
1998-043600. Zie: S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 240. Naar Frans
recht gaat het mandaat tot verkoop accessoir immers gepaard met een bewaargeving (CA Angers, 1e ch., 6 juni 2001,
Juris-Data n° 1999-187660; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 10 juli 1991, Juris-Data n° 1991-049456; CA Versailles, 1e ch. A,
11 december 1997, Juris-Data n° 049363. Voor een uitvoerige belichting van allerhande incidenten die zich tijdens die
bewaring kunnen voordoen, alsook vele voorbeelden uit de rechtspraak, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de
l'art, 2004, o.c., 85-89).
Zie daarover: B. TILLEMAN, Overeenkomsten. 2: Bijzondere overeenkomsten. C: Bruikleen, bewaargeving en sekwester,
in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, nrs. 1165-1166 en nrs. 407-408.
In het algemeen over de plicht tot verzekering van de commissionair, los van de veilingsector, zie: Kh. Namen 9 augustus
1973, Jur. Liège 1973-74, 127; Kh. Antwerpen, 2 januari 1973, JPA 1973, 43; Kh. Antwerpen 19 mei 1970, JPA 1971,
256; Y. MERCHIERS, "Overzicht van rechtspraak (1972-1976) - Bijzonder en afwijkend handelsrecht", l.c., 81). Doet hij
dat wel, dan zal de premie te zijner laste blijven tenzij de verzekering voor de inbrenger daadwerkelijk nuttig was (P.-A.
FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ", l.c., 169-170; J. VAN RYN
en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 20-21. D. BLOMMAERT, G. PEETERS en D.
STRUYVEN, Recht voor de onderneming - Rechtsfactoren in de onderneming, II, o.c., 3.4-3.5.
In dezelfde zin ook over de gemeenrechtelijke bewaargeving: B. TILLEMAN, Overeenkomsten. 2: Bijzondere
overeenkomsten. C: Bruikleen, bewaargeving en sekwester, o.c., nrs. 395-398.
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Een tweede constante in alle jurisdicties is de plicht van de lasthebber2975 (of commissionair)
rekenschap af te leggen van zijn activiteiten. Dat betekent onder meer dat het veilinghuis
omzichtig met de gelden moet omspringen die het voor rekening van de verkoper incasseert;
doch ook over andere aspecten van zijn vertegenwoordigende activiteit zal het zich dienen te
verantwoorden.2976 Die plicht tot verantwoording staat toe de dienstverlening af te ronden en
de openstaande rekeningen en tegoeden te vereffenen, wat ons meteen brengt tot de
verplichtingen van de inbrenger.

2975

2976

Zie hieromtrent in het algemeen: P.-A. FORIERS, "Décharge, réception, quittance", La fin du contrat, Brussel, Vlaams
Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1993, (113) 113-173.
Meer in het algemeen over de duty to account bij de Anglo-Amerikaanse agency, zie: G. H. L. FRIDMAN, The Law of
Agency, 1996, o.c., 173-174; F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 240 et seq.. Voor de VS, zie
in het bijzonder: Restatement (Third) of Agency, § 8.12 (3). Toegespitst op de veilinghandel, zie: HAILSHAM OF ST.
MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 369; B. W. HARVEY en F. MEISEL,
Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 129-137; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques
mobilières, o.c., 242 et seq..
Net zoals zijn Angelsaksische collega dient het Franse veilinghuis verantwoording af te leggen over zijn dienstverlening.
Zie daarover: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 345-346; A.
BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 429-430; F. COLLART DUTILLEUL en P.
DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 2002, o.c., 541-543; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité
des oeuvres d'art, o.c., 425; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 313; R.
MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 158-166. Voor een voorbeeld uit de
rechtspraak, zie: CA Angers, 1e ch., 6 juni 2001, Juris-Data n° 1999-1876600.
Artikel 1993 C.C. stelt immers in het algemeen dat “elke lasthebber gehouden is rekenschap te geven van de uitvoering
van zijn opdracht en aan de lastgever verantwoording toe doen van al hetgeen hij krachten zijn volmacht ontvangen
heeft”. Dat impliceert in de eerste plaats dat het veilinghuis de inbrenger de opbrengst van de verkoop overmaakt. Sinds de
wet van 2000 kan het Frans veilinghuis zoals de Angelsaksische concurrentie overigens ook voorschotten op die som
toekennen, zij het binnen de grenzen van artikel L. 321-13, alsook een minimumtoewijzingsprijs garanderen. Anders dan
in de Angelsaksische veilinghandel staat artikel L. 321-12 C.Com. het Franse veilinghuis dit uitsluitend toe voor de
gevallen waarin het goed ook effectief wordt toegewezen. (Meer daarover, zie F. DURET-ROBERT, Droit du marché de
l'art, 2004, o.c., 84; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 242-245.)
Angelsaksische veilers kunnen een echte garantie bieden die ook speelt wanneer het goed een koper vindt en dus niet kan
worden toegewezen. De commerciële aantrekkelijkheid van dergelijke effectieve garantie behoeft geen betoog… Voor een
boeiend overzicht van de diverse commerciële garantieformules die de grote huizen in de New Yorkse handel hanteren,
zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 340-343. Ouder en beperkter, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en
S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 191-192.
Handelen voor rekening van een ander brengt ook naar Belgisch recht zonder twijfel de plicht met zich mee van zijn
activiteiten rekenschap af te leggen. A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 125-126; D.
BLOMMAERT, G. L. BALLON en D. GADEYNE, Recht voor de onderneming, o.c., VII.50-15; B. CATTOIR,
"Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 21-22; K. DE BOCK, "De commissieovereenkomst", l.c., nr. 1157; F. DE
CLIPPELE en A. POELMANS, "De commissieovereenkomst", l.c., III.6-9; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité
élémentaire de droit civil belge, V, 1975, o.c., 371; K. BYTTEBIER, M.-C. DE MEUE, en H. GEINGER, Inleiding tot het
handelsrecht, 2004, o.c., 192; A. FIMMERS, Beknopte handleiding bij den leergang van handelsrecht, 1945, o.c., 251; P.A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares commerciaux", l.c., 68; C. JASSOGNE, Traité pratique de droit
commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 636; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 244 et seq.; L. SIMONT, "Le
problème de la représentation dans le contrat de commission sur marchandises", l.c., 132; J. STUYCK, H. COUSY en W.
VAN GERVEN, Handels- en economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 458; V. VAN DER PERRE en A.
LEJEUNE, "Droit commercial, I, De la commission", l.c., nrs. 128-129; R. VANPETEGHEM en K. BEECKMANS, "De
commissionairstructuur in België", l.c., 381; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c.,
24-25; M. WAGEMANS, "Le mandat, la commission, le courtage et la filialisation", l.c., 196 juncto 180-181; R.P.D.B.,
Complément III, 1969, v° Commission, nrs. 88-93; Pand., v° Commission (contrat de), nrs. 166 et seq.. Een greep uit de
rechtspraak m.b.t. het geven van rekenschap: Cass. 21 juni 1968, Arr. Cass. 1968, 1285; Luik 6 november 2001, J.T. 2002,
544; Kh Brussel 17 december 1956, T.B.H. 1957, 205.
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§ II. RECHTEN VAN HET VEILINGWEZEN
505. Principe – Als professionele dienstverlener levert het veilinghuis zijn prestaties
natuurlijk niet kosteloos. De belangrijkste rechten die het veilinghuis ten aanzien van de
inbrenger kan uitoefenen zijn dan ook van financiële aard. Artikel 1986 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt nochtans dat lastgeving in beginsel kosteloos is. Het betreft weliswaar een
weerlegbaar vermoeden, tenzij het een lastgevingsovereenkomst betreft waarvan men
gebruikelijk aanneemt dat ze ten bezwarende titel wordt uitgeoefend. Een stilzwijgende
overeenkomst van bezoldiging zal (tot bewijs van het tegendeel) worden vermoed, indien een
mandaat werd verleend aan een professionele lasthebber. Vermits het handelsrecht betrekking
heeft op transacties waarin het winststreven centraal staat, wordt er over het algemeen van
uitgegaan dat een mandaat dat een handelsrechtelijk karakter heeft, steeds bezoldigd is, zelfs
indien dit niet uitdrukkelijk bedongen werd.2977 Wat betreft de commissie brengen we in
herinnering dat dit per definitie een commerciële operatie is. Dat verklaart waarom het
Belgische veilinghuis (zelfs indien de consignatieovereenkomst daarover het stilzwijgen zou
bewaren) voor zijn dienstverlening automatisch aanspraak kan maken op een vergoeding, de
zogenaamde commissie.2978
506. Voorwerp en omvang – Vóór de wet van 10 juli 2000 legde de Franse overheid de
verloning van de commissaire-priseur vast bij decreet, zoals dat het geval was voor alle
ministeriële ambtenaren.2979 Zij bedroeg 9% van de hamerprijs ten laste van de koper en 7%
ten laste van de verkoper.2980 Bovendien was de verloning, wat men noemde liberaal van
aard, wat erop neerkwam dat een deel van de vergoeding ook verschuldigd was wanneer de
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Meer in het algemeen over de vergoeding bij agency, zie: G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 189-200; F.
M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 257 et seq.. Voor de Verenigde Staten, zie in het bijzonder:
Restatement (Third) of Agency, § 8.14.
Toegespitst op de veilinghandel in UK en USA, zie: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG,
Halsbury's Laws of England, II, 1973, o.c., 370-371; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006,
o.c., 67-68 en R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 338.
Zie over het vermoeden van bezoldiging bij een professioneel mandaat (in weerwil van de tekst van artikel 1986 C.C.): P.H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 348; F. COLLART DUTILLEUL en
P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 2002, o.c., 545; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les
contrats spéciaux, 2005, o.c., 289 et seq.
In België: B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., nrs 189 en 195.
A. BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 127; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei
1872", l.c., 28-29; K. DE BOCK, "De commissieovereenkomst", l.c., nr. 1162; F. DE CLIPPELE en A. POELMANS, "De
commissieovereenkomst", l.c., III.6-16; P.-A. FORIERS, "Le droit commun des intermédiares commerciaux", l.c., 71; C.
JASSOGNE, Traité pratique de droit commercial (T.P.D.C.), II, o.c., 637; J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN
GERVEN, Handels- en economisch recht. 2 Ondernemingsrecht. B, o.c., 459; R. VANPETEGHEM en K. BEECKMANS,
"De commissionairstructuur in België", l.c., 382; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988,
o.c., 29; M. WAGEMANS, "Le mandat, la commission, le courtage et la filialisation", l.c., 199; R.P.D.B., Complément III,
1969, v° Commission, nr. 130.
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 159;
N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 474; G. LAMARQUE, Droit et fiscalité du marché de l'art, 1992,
o.c., 126-127; R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 156-158; E. RIGLAIRE,
Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres d'art, o.c., 168-170.
Decreet n° 93-465 van 24 maart 1993, J.O.R.F. 26 maart 1993, 4763. Dit decreet wijzigde het decreet n° 85-382 van 29
maart 1985, J.O.R.F. 31 maart 1985, 3770. Als zodanig bevat het decreet nog steeds de tarieven voor de commissairepriseur judiciaire. Meer daarover, zie: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 138; L. MAUGERVIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 238.
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goederen helemaal niet konden worden toegewezen en dus geen koper vonden.2981 De wet van
2000 bracht ook op dat vlak vrijheid door over de kostenkwestie het stilzwijgen te
bewaren.2982 Het gevolg is dat voortaan ook in Frankrijk, net zoals in de Angelsaksische en
Belgische veilingwereld, de precieze aanspraken zullen afhangen van de contractuele
clausules in de algemene voorwaarden en de consignatieovereenkomst.2983 In globo kan men
echter stellen dat de inbrenger aan het veilinghuis overal een bepaald percentage van de
hamerprijs als commissie zal verschuldigd zijn.2984
Met betrekking tot België doen de regelen van de commissieovereenkomst besluiten dat het
commissieloon in principe is verschuldigd, zodra het goed door het veilinghuis aan de hoogste
bieder wordt toegewezen en zelfs wanneer die transactie om redenen van overmacht, fout van
de inbrenger of van de koper (e.g. uitblijven van betaling) naderhand geen uitvoering vindt.
Eigen fouten daarbij gerechtigen het veilinghuis natuurlijk niet tot verloning.2985 In de
consignatieovereenkomst kunnen de partijen echter anders overeenkomen; ook lokale
gebruiken kunnen anders zijn.2986 Vindt het ingebrachte werk geen koper, dan heeft het
veilinghuis in principe geen recht op commissie, tenzij partijen weer anders
overeenkwamen.2987
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan het veilinghuis ook aanspraak maken op de
vergoeding van zijn onkosten (zelfs wanneer het goed niet kan worden toegewezen) alsook
van de financiële verplichtingen ten aanzien van derden (e.g. experts en restaurateurs), die hij
binnen zijn dienstverlening is aangegaan.2988
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N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 475; E. RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres
d'art, o.c., 168-169.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 79 en 102; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité
des oeuvres d'art, o.c., 427.
Infra, nr. 574 et seq.
We merken op dat quasi alle veilinghuizen de gewoonte hebben in de consignatieovereenkomst contractueel een
kostenregeling treffen. Deze bestaat er doorgaans in dat zij vaak voor het totaalpakket van hun dienstverlening een
forfaitair percentage van de hamerprijs afhouden (Infra, nr. 574 et seq.).
Bij gebrek aan enige afspraak over het commissieloon in de consignatieovereenkomst, heeft het Belgische veilinghuis
recht op de gebruikelijke vergoeding. De voormelde 15 % lijkt qua bedrag een constant gegeven. Veilinghuis Bernaerts
rekent in principe de gebruikelijke 15% op de hamerprijs aan. Hetzelfde tarief vinden we bij andere voorname Belgische
veilinghuizen als Hôtel de Ventes Vanderkindere, Campo, veilinghuis Beaux-Arts; MonsAntic, Hôtel de ventes Mosan, de
Antwerpse Zaal Anselmo-zuid en het Gentse veilinghuis DVC.
J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 29; R.P.D.B., Complément III, 1969, v°
Commission, nrs. 138-143; B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 28 (Voor voorbeelden van
dergelijke contractuele regelingen in de consignatieovereenkomst, zie: Infra, nr. 574 et seq.).
B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 29; R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nrs.
136; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 30. FREDERICQ is echter van oordeel dat
indien overmacht de totstandkoming van de overeenkomst verhindert, de commissionair recht heeft op een
‘commissieloon’ voor zijn moeite, vastgesteld op de helft van het normale commissieloon. (L. FRÉDÉRICQ, Traité de
droit commercial belge, I, 1946, o.c., 320) Toegepast op het veilingwezen zie ik niet zo goed in hoe zoiets werkzaam is.
Vooreerst kan men zich afvragen wat het ‘normale’ commissieloon is wanneer er niet kan toegewezen worden. Anderzijds
vind ik het bevreemdend van “overmacht” te spreken wanneer het publiek niet voldoende geïnteresseerd blijkt te zijn.
Beter lijkt het ons via de onkostenvergoeding het veilinghuis tegemoet te komen; best van al spreken partijen dit bij de
inbreng duidelijk af.
Art. 1999 B.W. Voor rechtspraak uit Frankrijk, zie: Cass. Fr. 1e civ., 23 maart 1982, Bull. Civ. I, n° 119. Het betrof het de
openbare verkoop van een tekening van Matisse. De koop wordt vernietigd wegens substantiële dwaling. Niettemin moet
de verkoper de onkosten van de commissaire-priseur vergoeden, daar deze geen fout te verwijten viel. CA Angers, 1e ch.,
6 juni 2001, Juris-Data n° 1999-187660. Meer over de vergoedingsplicht op grond van art. 1999 C.C, zie: P.-H.
ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 347-348; A. BÉNABENT, Les contrats
spéciaux civils et commerciaux, o.c., 434-435; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et
commerciaux, 2002, o.c., 544; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 314.

645

Voor een goed begrip merken we op dat de Belgische rechtsleer onder “kosten” de extra
kosten verstaat (e.g. bepaalde reproductierechten voor afbeeldingen, extra expertises, …), niet
de kosten die voortspruiten uit de uitoefening van het beroep van veilingmeester. Deze
worden immers gedekt door het commissieloon.2989 Wat betreft de voorschotten benadrukken
we hier dat, bij gebrek aan enige wettelijke regeling, veilinghuizen naar Belgisch recht zonder
probleem voorschotten kunnen verstrekken aan de inbrengers, wat hun qua service een
attractief concurrentieel voordeel kan opleveren ten aanzien van de naburige Franse handel.
Bovendien is het risico hierbij eerder beperkt, gelet op het voorrecht waarvan het Belgisch
veilinghuis als commissionair kan genieten.2990
Tot slot vervolledigen we het kostenplaatje met de vergoedingsplicht voor de schade en
verliezen die de commissionair zou hebben geleden in de uitvoering van zijn missie. Artikel
2000 van het Burgerlijk Wetboek, dat zulks voorziet voor de lastgeving, is naar analogie ook
op de commissieovereenkomst van toepassing.2991

§ III. RECHTSVERGELIJKENDE ANALYSE
507. Twee analyseniveaus – Bij het algemene onderzoek naar de rechten en plichten van
het veilingwezen in de vier vooropgestelde rechtsstelsels loont het een onderscheid te maken
tussen twee analyseniveaus. De macro-analyse vergelijkt de systemen in globo, waarbij de
gelijkenissen tussen de verschillende jurisdicties het uitgangspunt vormen. De micro-analyse
vertrekt van de concrete, singuliere verschillen tussen de jurisdicties en onderzoekt of zich
daarbij bepaalde tendenzen aftekenen.
508. Macro-analyse – Wie de rechten en plichten van het veilingwezen in de vier
onderzochte jurisdicties naast elkaar zet, komt onvermijdelijk tot het besluit dat ze in alle
jurisdicties grotendeels samenvallen en er bijgevolg slechts sprake is van één systeem.
Deze conclusie lag enigszins voor de hand, aangezien de veilinghuizen in die verschillende
landen per definitie hetzelfde doen. Overal wordt het veilinghuis geacht te handelen naar de
instructies van de inbrenger, overal moet het veilinghuis zich hoeden voor belangenconflicten,
overal dient het zorgvuldig en professioneel op te treden, overal wil men dat het veilinghuis
de ingebrachte goederen ook effectief openbaar verkoopt. Overal bewaart het goederen,
incasseert het gelden, ontvangt het daarvoor een vergoeding, en moet het zich voor dat alles
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Hoewel dit artikel de regels voor lastgeving bevat, geldt dat ook ten aanzien van de commissionair. Zie daarvoor: B.
CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 29-30; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit
commercial, IV, 1988, o.c., 30-31; R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nrs. 146 et seq..
B. CATTOIR, "Commentaar bij art. 12-13 W. 5 mei 1872", l.c., 30; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit
commercial, IV, 1988, o.c., 31.
Aangezien de studie van het voorrecht an sich het bestek van dit doctoraatsonderzoek overstijgt, gaan we daar niet verder
op in. Wie toch meer wil weten, verwijs ik naar: F. DE CLIPPELE en A. POELMANS, "De commissieovereenkomst", l.c.,
III.8-1 et seq.; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 343 et seq.; J. VAN RYN en J. HEENEN,
Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 32-37; R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nrs. 159-215. Voor
een toepassing uit het veilingwezen, zie: Kh. Brussel 25 november 1959, T.B.H. 1960, 26.
I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 265-266.
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verantwoorden. Veilen blijft immers veilen, van New York tot Brussel en van Londen tot
Parijs.
In tegenstelling tot Frankrijk, Engeland en de staat New York waar het diens onmiddellijke
vertegenwoordiger is, treedt het veilinghuis in België op als commissionair voor de inbrenger.
Dat wisten we al. Tegelijk stellen we echter vast dat dit gegeven niet met zich meebrengt dat
het Belgische veilinghuis ten aanzien van de verkoper ook fundamenteel verschillende
verplichtingen heeft.2992 Hoewel men uit de ietwat ambiguë artikelen 12 en 13 van de Wet van
5 mei 1872 het tegendeel zou kunnen afleiden, neemt de meerderheid van de rechtsleer en de
rechtspraak eensgezind het standpunt in dat bij de commissieovereenkomst de interne
verhouding tussen de partijen niettemin beheerst wordt door de regelen inzake lastgeving2993,
enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten.2994 Dat hoeft ook niet te verbazen, vermits
de interne verhouding het “handelen voor rekening van de opdrachtgever” betreft: precies het
aspect dat lastgeving en commissie met elkaar gemeen hebben.2995. Van dit alles vormt het
gevoerde onderzoek een sectoriële illustratie.
509. Micro-analyse – Wie focust op verschillen ziet hoe, op het vlak van de rechten en
plichten ten aanzien van de inbrengers twee stromingen zich aftekenen. Intuïtief verwacht
men dat de invulling van de contractuele rechten en plichten naar Belgisch en Frans recht niet
echt zou verschillen, terwijl dat voor het Engels en New Yorks recht al evenmin het geval zou
zijn, gelet op de gemeenschappelijk oorsprong en de gelijklopende ontwikkeling van
2992
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We wijzen hier echter wel op een evident, zij het belangrijk verschil met de lasthebber: anders dan voor de Franse en
Angelsaksische handel waar het probleem zich door de werking van de vertegenwoordiging ten aanzien van derden niet
stelt (de rechtsleer schuift de afwezigheid van de vertegenwoordiging traditioneel naar voor als verklaring voor de
gehoudenheid van de commissionair ten aanzien van de derden waarmee hij handelt. - zie: R.P.D.B., Complément III,
1969, v° Commission, nr. 96; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 242; J. VAN RYN en J. HEENEN,
Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 9.), moeten we er voor het Belgische veilingwezen immers aan toevoegen
dat het veilinghuis niet alleen verplicht is zijn missie uit te voeren conform de afspraken, maar ook voor de gevolgen ten
aanzien van derden in te staan. In de eerste plaats betekent dit dat het veilinghuis de koopovereenkomst ook moet
uitvoeren. In de ogen van de koper is het veilinghuis immers de verkoper, wat impliceert dat alle verplichtingen die uit de
koopovereenkomst voortvloeien op het veilinghuis rusten. Alleen het veilinghuis is gehouden het kunstwerk te leveren, de
verborgen gebreken te garanderen, voor uitwinning te vrijwaren, de prijs te incasseren, samengevat: de overeenkomst uit te
voeren. Hierover hadden we het al uitvoerig bij de bespreking van de koopverhouding in DEEL II.
P.-A. FORIERS, "Les contrats commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ", l.c., 162; L.
FRÉDÉRICQ, Traité de droit commercial belge, I, 1946, o.c., 297; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005,
o.c., 239; L. SIMONT, "Le problème de la représentation dans le contrat de commission sur marchandises", l.c., 132; V.
VAN DER PERRE en A. LEJEUNE, "Droit commercial, I, De la commission", l.c., nr. 42; M. WAGEMANS, "Le
mandat, la commission, le courtage et la filialisation", l.c., 194-195; R.P.D.B., Complément III, 1969, v° Commission, nr.
4; Pand., v° Commission (contrat de), nr. 67.
Contra: J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, 1988, o.c., 17-18. Lijkt zich aan te sluiten bij
VAN RYN & HEENEN: J. STUYCK, H. COUSY en W. VAN GERVEN, Handels- en economisch recht. 2
Ondernemingsrecht. B, o.c., 456.
Voor een terechte relativerende gedachte over het belang van het onderscheid, zie: P.-A. FORIERS, "Les contrats
commerciaux - Examen de jurisprudence 1970-1984 (1ère partie) ", l.c., 138 en B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 3.
Bij de toepassing van de regels inzake lastgeving op de commissionairsverhouding is er evenwel ook een belangrijke rol
weggelegd voor sectoriële gewoonten. Zie daarover: L. SIMONT, "Exposé introductif", l.c., 13-14; M. WAGEMANS, "Le
mandat, la commission, le courtage et la filialisation", l.c., 195.
Auteurs die de eigen “fysionomie” van de commissie-overeenkomst beklemtonen – VAN RYN & HEENEN op kop –
onderschrijven het grote belang van sectoriële gewoonten bij de invulling van de van toepassing zijnde regelen (zie: A.
BENOIT-MOURY, Le point sur le droit commercial, o.c., 113; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit
commercial, IV, 1988, o.c., 18).
I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, 2005, o.c., 239; F. DE CLIPPELE en A. POELMANS, "De
commissieovereenkomst", l.c., III.2-1.
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maatschappij en (contracten)recht in beide landen van de civil law groep enerzijds, en de
common law groep anderzijds. Desondanks blijken de parallellen anders te liggen. Anders dan
in Frankrijk en New York kreeg het takenpakket van de Engelse auctioneer en het Belgische
veilinghuis, noch op het vlak van de accessoire handelingen, noch op dat van de
hoofdelementen enige wettelijke invulling. Daardoor is het takenpakket vager en wekt het
soms de indruk meer vrijblijvend te zijn dan het Franse en New Yorkse veilingbedrijf.
Deze vaststelling hoeft niet te verbazen wanneer we de conclusie van de systeemvergelijking
op het vlak van de organisatie van de veilingsector in herinnering brengen.2996 Frankrijk
omschreven we toen als een dirigistisch systeem. Dat manifesteert zich ook hier, aangezien de
analyse toont dat in Frankrijk de verhouding tussen de inbrenger en het maison de ventes
veruit het meest uitwerking kreeg. De cruciale en meest controversiële punten kregen echter
ook in de stad New York uitwerking in de Rules of the City. Eerder noemden we ook New
York en België als georganiseerde veilingsystemen. New York bestempelden we toen als
consumentgericht, in tegenstelling tot het fiscusgerichte Belgische systeem. Die tegenstelling
tekent zich andermaal af, daar New York, wat betreft de verhoudingen tussen de consumenten
(e.g. de inbrengers) en de auctioneers, bij de georganiseerde Franse zienswijze aansluiting
kan blijven vinden. België kent daarentegen op dat vlak geen georganiseerd systeem.

Afdeling 4. Veilingcatalogus – aansprakelijkheid van auctioneer / maison
de ventes / veilinghuis
510. Authenticiteitsproblemen in de veilinghandel – Bij de algemene opsomming van de
rechten en plichten van de Angelsaksische auctioneer, het Franse maison de ventes en het
Belgische veilinghuis gingen we voorlopig voorbij aan het mijnenveld dat het
authenticiteitsprobleem voor het veilingmeesterschap betekent. Wellicht draagt geen ander
aspect van de beroepsactiviteit een grotere schadepotentie in zich dan de verplichting de
geconsigneerde kunstvoorwerpen accuraat en treffend te beschrijven, te schatten en te
catalogeren. Wat volgt gaat dan ook in detail in op de aansprakelijkheid van het veilingwezen
voor de redactie van de catalogus in het algemeen en voor de vergissingen bij de toeschrijving
en de schatting van de ingebrachte kunstvoorwerpen in het bijzonder. Voor een goed begrip
geven we eerst enkele algemene verduidelijkingen over de informatie geboden in een
veilingcatalogus (§ I). Daarna onderzoeken we de professionele aansprakelijkheid van het
veilinghuis bij inauthenticiteit, eerst ten aanzien van de inbrenger (§ II), vervolgens ten
aanzien van de koper (§ III).

2996

Supra, nrs. 479-481.
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§ I. VEILINGCATALOGUS – VOOR PROMOTIE EN INFORMATIE
511. Vermelding in de veilingcatalogus: toetssteen voor de authenticiteit – De
veilingcatalogus maakt het belangrijkste publicitaire document uit bij de organisatie van de
veilingverkoop. Langs die weg brengt het veilinghuis het biederspubliek in de eerste plaats op
de hoogte van alle praktische gegevens omtrent de openbare verkoop (plaats, datum,
gelegenheden tot bezichtiging,…).2997 Dergelijke veilingcatalogus is evenwel meer dan een
louter publicitair document.2998 De catalogus moet eveneens dienen als houvast: het wil de
essentiële informatie bieden, zodat het publiek geïnformeerd aan de openbare verkoop kan
deelnemen en in volle bewustzijn zijn bod kan uitbrengen. In dat verband wil het geschrift de
organisatie, het verloop en de rechtsgevolgen van de openbare verkoop verduidelijken door
opname van de zogenaamde algemene verkoopsvoorwaarden.2999 Bovendien bereidt de
catalogus de eigenlijke verkoop voor, door de liefhebbers te informeren over de goederen die
zullen worden geveild. De catalogus verduidelijkt zodoende niet alleen de voorwaarden van
verkoop, de bij het bieden na te leven formaliteiten en de rechten en verplichtingen van de
persoon die het lot krijgt toegewezen. Bovendien somt het document één na één de
ingebrachte kunstvoorwerpen op, doorgaans aan de hand van een foto, vergezeld van een
korte beschrijving.3000 Gelet op de informatieve ambities van de veilingcatalogus, is het
geschrift op te vatten als een instrument van consumentenbescherming.
Hoger verduidelijkten we dat de authenticiteit geen intrinsieke kwaliteit van het kunst- of
verzamelvoorwerp uitmaakt, maar daarentegen functioneel moet opgevat worden, in functie
van een welbepaalde toeschrijving.3001 Bij openbare verkopen vindt men die toeschrijving
terug in de veilingcatalogus, vermits die werk voor werk opsomt en beschrijft. De
catalogusvermelding zal voor de veilingverkoop bijgevolg dé toetssteen uitmaken voor de
beoordeling van de authenticiteit. Het werk is authentiek, wanneer het daadwerkelijk is wat de
veilingcatalogus voorhoudt.
512. Inhoud van een standaard catalogusvermelding – De beschrijving van een
kunstwerk in een veilingcatalogus kan diverse aspecten betreffen. In de eerste plaats tracht de
catalogus waar mogelijk het werk te verbinden met de kunstenaar aan wiens creativiteit het
ontsproot. Indien het werk een titel draagt, vermeldt de catalogus die. Daarnaast geeft het
document doorgaans de fysieke karakteristieken van het werk aan, zoals de afmetingen, de
drager, de gebruikte materialen en technieken. Bovendien tracht men het werk in de mate van
het mogelijke exact te dateren. Indien er belangrijke restauraties zijn doorgevoerd, geeft men
dat aan, alsook wanneer het werk beschadigd is en dus restauratie behoeft. Verder brengt de
2997
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L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 118-119.
We merken op dat in het moderne consumentenrecht publiciteit niet langer louter vrijblijvend is.
L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 111.
Dat de geboden informatie zich zowel op het te veilen voorwerp als op het verloop van het veilinggebeuren richt, mag ook
blijken uit de definitie die de Franse regering aan de veilingcatalogus gaf en die vervat ligt in art. R.122-12 van de Code de
la propriété intellectuelle: “[…] le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des
exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les
acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis
gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel
procédant à la vente.”
Supra, nr. 33.
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catalogus ook vaak allerhande marktgevoelige informatie samen die het de koper moet
mogelijk maken zich een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de kwaliteit en
exclusiviteit van wat wordt aangeboden. Hierbij denkt men dan in de eerste plaats aan de
provenance van het werk (e.g. uit de collectie van X, uit de nalatenschap van Y, …) of zelfs
de pedigree (lijst van vorige eigenaars), de tentoonstellingen waarin het werk werd vertoond,
enkele bibliografische gegevens (monografieën en oeuvrecatalogi die het aan de voornoemde
kunstenaar toeschreven) en eerdere transacties waarvan het kunstwerk het voorwerp
uitmaakte.3002 Tot slot gaat het merendeel van de gecatalogeerde voorwerpen vergezeld van
een waardeschatting. Doorgaans neemt dit de vorm aan van een schattingsvork, met een
minimum en een maximum.
Toch moet men in de praktijk vaststellen dat de veilinghuizen niet altijd even grondig te werk
gaan en sommige catalogi zich vooral onderscheiden in hun bondigheid. Men dient echter
steeds voor ogen te houden dat de vrijwillige openbare verkoop van kunstwerken van iedere
catalogusverplichting ontslagen is, zodat de verkoper en veilingmeester zelf naar goeddunken
kunnen bepalen welke informatie zij hierin opnemen, zo zij al besluiten een catalogus uit te
geven.
513. De veilingcatalogus: auteursrechtelijke perikelen – De afbeeldingen van de
kunstwerken in de veilingcatalogus zijn het voorwerp van een levendige controverse. Om het
biederspubliek een optimaal beeld te geven van de aangeboden kunstobjecten, zijn
veilingcatalogi doorgaans immers rijk geïllustreerd met fotomateriaal van de loten. Hoewel
die praktijk perfect begrijpelijk is vanuit publicitaire en informatieve overwegingen, neemt dit
niet weg dat het naar de geest van het continentale auteursrecht vaak gaat om afbeeldingen
van auteursrechtelijk beschermde geestescreaties. De exploitatie van dergelijke kunstwerken
is in principe afhankelijk van de voorafgaande toestemming van de auteur.3003 Dat impliceert
dat de vrije reproductie van dergelijke kunstwerken niet zonder meer tot de mogelijkheden
behoort.3004 Zowel naar Frans als naar Belgisch recht mag dat duidelijk blijken uit de wet.3005

3002
3003

3004

3005

N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 531.
In Frankrijk: Art. L.122-1 Code de la propriété intellectuelle: “Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le
droit de représentation et le droit de reproduction.”
In België: Art. 1 § 1, van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juni 1994:
“Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct
of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.”
Voor wat precies onder ‘reproductie’ kan worden begrepen, zie: L.122-3 Code de la propriété intellectuelle: “La
reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au
public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et
tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les
oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.”; A.
BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 2005, 134 et seq.; F. DE VISSCHER en
B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur, Brussel, Bruylant, 2000, 64 et seq.; P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et
artistique, Parijs, Presses universitaires de France, 2004, 285 et seq..
In Frankrijk: Art. L.122-4 Code de la propriété intellectuelle: “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la
traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
In België: Art. 1 § 1, van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juni 1994:
“Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook (,
direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk) te reproduceren of te laten reproduceren.”
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Wat de afbeeldingen in de veilingcatalogi betreft dreigt het auteursrecht echter in botsing te
komen met imperatieven van consumentenbescherming. Dergelijke reproducties van de ter
veiling aangeboden werken maken immers het meest efficiënte, of toch in elk geval praktisch
gezien het meest haalbare middel uit om de geïnteresseerde liefhebbers toe te staan zich van
op afstand te vergewissen van de precieze aard van wat te koop wordt aangeboden. Die
bezorgdheid voor de consumentenbelangen verklaart de welwillende houding van de
traditionele Franse rechtspraak tegenover dergelijke reproducties. Door ze juridisch gezien als
zogenaamde korte citaten te beschouwen die gerechtvaardigd zijn gelet op het informatieve
karakter van de catalogus, konden ze onder het toepassingsgebied ressorteren van de wettelijk
voorziene uitzonderingen op de toestemmingsplicht.3006
Die zienswijze kwam echter op de helling te staan toen het Hof van Cassatie in Frankrijk eind
jaren tachtig de achterliggende redenering spaak liet lopen in de fameuze UTRILLO-zaken.3007
Tot dan toe hadden de Franse commissaires-priseurs alsook de Angelsaksische veilinghuizen
die hun veilingcatalogi ook in Frankrijk verspreidden steevast geweigerd reproductierechten
te betalen. In Engeland hoefden de auctioneers zich over de toelaatbaarheid van reproducties
in veilingcatalogi overigens geen zorgen te maken, aangezien de kwestie daar wettelijk
geregeld was.3008
Jean FABRIS, de co-titularis van het reproductierecht van het oeuvre van UTRILLO, vatte de Parijse TGI,
toen hij vaststelde dat twee schilderijen van UTRILLO afgebeeld stonden in een veilingcatalogus, zonder
dat de commissaire-priseur hiervoor zijn toestemming had gevraagd. De TGI wees de claim van FABRIS
echter af door de reproducties te beschouwen als toegelaten korte citaten.3009 De Cour d’Appel
bevestigde het vonnis, zich beroepend op het informatieve karakter van de veilingcatalogus. Dat maakte
het mogelijk citaten te gebruiken die, volgens de Cour d’Appel, bij plastische werken
noodzakelijkerwijze de vorm dienden aan te nemen van een integrale reproductie, aangezien partiële
reproductie zou neerkomen op een aantasting van de integriteit van het kunstwerk.3010 Het Hof van
Cassatie verbrak echter het voormelde arrest door op ondubbelzinnige wijze de kwalificatie van
dergelijke reproducties als ‘korte citaten’ af te wijzen, zoals het al enkele jaren eerder in de TARDYzaak3011 had gedaan.3012 Het verwees de zaak naar het Hof van Beroep van Versailles, dat het niettemin
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3007

3008

3009
3010
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Naar Frans recht liggen deze uitzonderingen vervat in art. L.122-5 Code de la propriété intellectuelle: “Lorsque l'oeuvre a
été divulguée, l'auteur ne peut interdire: […]
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source:
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. […]”.
Naar Belgisch recht vindt men de uitzonderingen op de toestemmingsplicht terug in art. 22 van de Wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juni 1994.
Zie onder meer: N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 182-185 en 206-207; P.-Y. GAUTIER,
Propriété littéraire et artistique, 2004, o.c., 393; J. H. MERRYMAN, "The Moral Right of Maurice Utrillo ", Am. J.
Comp. L. 1995, (445) 449-452; M. K. NELSON, "The Fine Art of Reproductions: The Doctrine of Fair Use and Auction
House Catalogues", Colum. J.L. & Arts 1994, (291) 321-323; E. RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres
d'art, o.c., 210-211.
Copyright, Designs and Patents Act 1988, chapter 48, 63. Dat artikel stelt: “(1) It is not an infringement of copyright in an
artistic work to copy it, or to issue copies to the public, for the purpose of advertising the sale of the work.” Meer daarover,
zie: A. MAIR, "General Report - Auction sales and the rights (including droit de suite) of artists and their heirs", in M.
BRIAT en J. A. FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit,
IV, Deventer, Kluwer, 1993, (187) 195; M. K. NELSON, "The Fine Art of Reproductions", l.c., 323, noot 191.
TGI Parijs, 8 april 1987.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 20 maart 1989, Juris-Data n° 1989-20772: “Que cette illustration ne pouvant, s’agissant de
tableaux, s’opérer autrement que par une reproduction intégrale de ceux ci, sous peine de dénaturation de l’oeuvre, les
reproductions susdites doivent, en pareille circonstance, ainsi que l’a pertinamment apprécié le tribunal, être tenues pour
de ‘courtes citations’ au sens de l’article 41-3° de la loi du 11 Mars 1957.”
Cass. Fr. 1e civ., 13 april 1988, Bull civ. 1988, I, nr. 96, 65.
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nodig vond tegen het cassatiestandpunt in te gaan.3013 Uiteindelijk vergde het nog twee cassatiearresten
en een arrest van de Cour d’appel van Orléans, alvorens het kwalificatievraagstuk van reproducties in
veilingcatalogi als citaten definitief van de baan was. Integrale reproducties als courtes citations
beschouwen behoorde voortaan niet meer tot de mogelijkheden, gelet op de consequente houding van de
cassatierechter.3014
In een tweede rechtbanksoap richt FABRIS zich tot SOTHEBY’S en CHRISTIE’S FRANCE, die zonder zijn
toestemming zes werken van URILLO in een veilingcatalogus hadden opgenomen. Deze kwestie kreeg
echter al op 22 januari 1991 zijn beslag. Het Hof van Cassatie bevestigde het arrest van het Parijse Hof
van Beroep immers over gans de lijn door duidelijk te herhalen dat een integrale reproductie van een
letterkundig of artistiek werk eenvoudigweg geen ‘kort citaat’ kan uitmaken.3015 De Cour d’Appel had
de argumentatie van de twee auctioneers, dat het verkleinde formaat waarin de kunstwerken werden
afgebeeld een dergelijke kwalificatie als citaat zou rechtvaardigen, al van tafel geveegd met dezelfde
overwegingen.3016

Het Franse parlement kwam echter tussen om de inmiddels gevestigde rechtspraak te breken.
Bij wet van 27 maart 1997 werd het lijstje met uitzonderingen van art. L.122-5 van de Code
de la propriété intellectuelle uitgebreid in het voordeel van het Franse veilingwezen, dat
sindsdien kon genieten van een wettelijke vrijstelling voor de reproducties van kunstwerken
in veilingcatalogi.3017 De Franse regering ging hierbij echter bijzonder voortvarend en weinig
doordacht te werk. Zo liet men na te bepalen wat onder de notie ‘kostprijs’ van een catalogus
precies moet worden begrepen, hoewel dit begrip fundamenteel is voor de toepassing van de
uitzonderingsregeling. Bovendien betrof de uitzondering uitsluitend de catalogi van de Franse
commissaires-priseurs, hoewel de Europese Commissie enige tijd daarvoor Frankrijk al in
gebreke had gesteld voor oneerlijke concurrentie.3018
De wettelijke gunstmaatregel was inderdaad vooral het resultaat van flink lobbywerk van de
commissaires-priseurs. Onder het mom van consumentenbescherming wou de regeling
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Cass. Fr. 1e civ., 22 januari 1991, Juris-Data n° 1991-000291: “ La reproduction intégrale d’une oeuvre littéraire ou
artistique, quelles que soient son format, ne peut en aucun cas s’analyser comme une courte citation.”
CA Versailles, ch. réun., 20 november 1991, Juris-Data n° 1991-047339. Het Hof beklemtoonde opnieuw het essentieel
informatieve karakter van de veilingcatalogi, wat toeliet de redenering gegrond op de courte citation vol te houden.
Cass. Fr. Ass. plén., 5 november 1993, Juris-Data n° 1993-002407. Het Hof herneemt letterlijk de bewoordingen van zijn
arrest van 22 januari 1991 en casseert voor een tweede maal. Zo komt het dossier terecht in Orléans. (CA Orléans, 22 juni
1995, D. 1995, IR 213). Het zal het arrest van 10 februari 1998 zijn dat een punt zet achter deze marathonprocedure door
nogmaals met de inmiddels klassiek geworden overweging het arrest van het Hof van Beroep van Orléans te bevestigen.
Zie hiervoor: Cass. Fr. 1e civ., 10 februari 1998, Juris-Data n° 1998-000553.
In de tussentijd oordeelde ook de Parijse Cour d’Appel al in die zin, door evenzeer de gekende cassatieoverweging
zorgvuldig over te nemen. Zie: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 12 oktober 1995, Juris-Data n° 1995-023715: “Considérant que
la reproduction intégrale d’une oeuvre littéraire ou artistique, quelles que soient son format, ne pouvant s’analyser comme
une courte citation […]”.
Cass. Fr. 1e civ, 22 januari 1991, Juris-Data nr. 1991-000295: “Mais attendu que la reproduction intégrale d’une oeuvre
littéraire ou artistique, quelles que soient sa nature et celle de l’ouvrage où elle est contenue, ne peut constituer une
citation au sens de l’article 41, 3°, de la loi du 11 mars 1957, dont la cour d’appel a donc fait une exacte application.”
CA Parijs, 4e ch., sect. A, 3 juli 1989, Juris-Data nr. 1989-023114.
Art. L.122-5, 3°, d) Code de la propriété intellectuelle: “Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art
graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par
un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de
décrire les oeuvres d'art mises en vente.”
Het art. R.122-12 van de Code de la propriété intellectuelle (ingevoegd bij Décret n° 97-1316 van 23 december 1997,
JORF 31 december 1997) moest die wettelijke regeling aanvullen door de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen. Zo
stelt art. R.122-12 Code de la propriété intellectuelle: “Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5,
le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non,
diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui
seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la
disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.”
Supra, nr. 471.
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veeleer hun belangen dienen door alleen hen ongehinderd geïllustreerde catalogi te laten
aanbieden.3019 Het was echter onbegrijpelijk dit voordeel uitsluitend ten gunste van de
commissaires-priseurs te laten spelen, terwijl de consument evenzeer bescherming behoeft
wanneer andere tussenpersonen kunstwerken op de markt aanboden. Immers bij beurs- of
galerijverkopen verlangt de consument ook over geïllustreerde collectiecatalogi te
beschikken. Daarnaast viel ook de buitenlandse concurrentie nogmaals uit de boot. Het hoeft
dan ook niet te verbazen dat het bereik van de uitzonderingsregeling werd beperkt door de wet
van 10 juli 2000.3020 Voortaan geldt het gunstregime uitsluitend voor reproducties in catalogi
in het kader van gerechtelijke openbare verkopen die voor de veiling bij wege van informatie
worden verdeeld.3021 Deze wetswijziging impliceert dat de catalogi bij vrijwillige openbare
verkopen voortaan niet meer van het gunstregime kunnen genieten. Het gevolg is dat de wet
van 10 juli 2000 in Frankrijk de terugkeer betekende naar de regeling zoals die door de
cassatierechtspraak in de UTRILLO-zaken was ontwikkeld.
In België heeft het vraagstuk een gelijkaardige ontwikkeling gekend. Aanvankelijk liet de
rechtspraak blijken dat een vrije reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken in een
catalogus strijdig was met de bescherming die de auteurswet bood. De organisatoren van
publieke veilingen en tentoonstellingen konden zich voor de reproducties van kunstwerken in
hun catalogi niet beroepen op één van de door de wet voorziene uitzonderingen.3022 Daarom
greep de wetgever ook in België actief in om de reproductie van kunstwerken in veiling- en
tentoonstellingscatalogi mogelijk te maken. Zo breidde de wet van 22 mei 2005 de lijst met
uitzonderingen, voorzien in art. 22 van de Auteurswet, aanzienlijk uit.3023 Voortaan kan men
hier lezen onder 12° dat de auteur zich niet kan verzetten tegen “de reproductie en de
mededeling aan het publiek voor reclamedoeleinden, voor openbare tentoonstellingen of
openbare verkopen van artistieke werken, voorzover het noodzakelijk is voor de promotie van
die gebeurtenissen, met uitsluiting van enig ander commercieel gebruik.”
De parlementaire voorbereiding van deze bepaling, alsook reeds louter de titel van de wet
verraden meteen dat deze was ingegeven door regelgeving op het Europese vlak.3024 De
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E. RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres d'art, o.c., 210-213.
Art. 47, Loi n° 2000-642 van 11 juli 2000, JORF 11 juli 2000. Voortaan luidt de tekst van art. L.122-5 als volgt: “ […] d)
Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue
d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul
but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.”
Deze nieuwe bepaling werd reeds meermaals in overeenstemming met het communautair acquis geoordeeld. Zie hiervoor:
CA Parijs, 25 april 2001, RIDA 2001, 400 en TGI Parijs, 21 maart 2003, Juris-Data nr. 2003-206848. Zie verder: P.-Y.
GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, 2004, o.c., 393-394.
Zo kon volgens de Burgerlijke Rechtbank van Antwerpen de veilingcatalogus niet beschouwd worden als een
‘berichtgeving over de actualiteit’. (Rb Antwerpen, 29 juni 1965, R.W. 1314, noot J CORBET). Zie ook: Vred. Luik (1e
kanton), 30 mei 1997, AM 1997, 300. Al evenmin bleek, in overeenstemming met de Franse UTRILLO-rechtspraak de
integrale reproductie een kort citaat te kunnen uitmaken, zelfs al gebeurt dit in kleiner formaat. Zie hiervoor: Vred. Brussel
(6e kanton), 30 april 1997, AM 1997, 405. Zie ook: A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins,
2005, o.c., 168-171; F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur, 2000, o.c., 104-110.
Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2005 betreffende de
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, B.S. 27 mei
2005.
“De nieuwe uitzondering waarin voorzien is in het ontworpen artikel 22, § 1, 12° van de wet van 30 juni 1994, laat bij
voorbeeld aan de verkoopzalen en de musea toe, affiches uit te geven (online of offline) ter aankondiging van openbare
tentoonstellingen of openbare verkopen van artistieke werken, op voorwaarde dat de reproductie of de mededeling aan het
publiek geen enkel ander commercieel karakter heeft. Vanzelfsprekend wordt ander gebruik zoals bij voorbeeld de
verkoop van deze affiches, en de tentoonstelling zelf niet afgedekt door deze uitzondering.”, zo meldt de Memorie van
toelichting bij het Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei
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Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij voorziet in zijn artikel 5.3.j expliciet dat de lidstaten grenzen aan het
reproductierecht kunnen stellen waarvan de voormelde gunstregeling voor tentoonstellingen
en veilingen een voorbeeld is.3025 België heeft hiervan dankbaar gebruik gemaakt om een
uitzonderingsregeling te voorzien. Het valt af te wachten of de omzetting van de richtlijn in
Frankrijk op enig vlak een terugkeer zal betekenen naar het regime van 1997 dat door de wet
van 2000 werd ingeperkt. In theorie zou de ruimere gunstregeling van 1997 in het
gemeenschapsrecht immers haar rechtvaardiging kunnen vinden, op voorwaarde dat
buitenlandse veilinghuizen uit de lidstaten niet discriminerend zouden behandeld worden. We
merken in dat verband overigens op dat de Duitse3026, de Oostenrijkse3027 en zelfs de
Zwitserse wetgever ook reeds een gelijkaardige gunstregeling op poten hebben gezet ten
behoeve van het museumwezen en de kunsthandel.3028 Zodoende blijkt het fenomeen niet
beperkt tot de Europese unie. Het aanzienlijke belang van de kunsthandel voor de Zwitserse
economie is daar natuurlijk niet vreemd aan.3029
Veilingcatalogi geven echter niet uitsluitend aanleiding tot de voormelde auteursrechtelijke
claims. Veel vaker nog zal de beoordeling van de authenticiteit van de kunstwerken die erin
zijn opgenomen het voorwerp van (privaatrechtelijke) discussie zijn.

3025

3026

3027

3028

3029

2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij, Parl. St. Kamer, 2003-04, nr. 51-1137/1. Voor de tekst van de bepaling blijkt men zich integraal
op de richtlijn te hebben gebaseerd (art. 5.3.j).
Art. 5.3.j van de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB. L. 22
juni 2001, afl. 167, 10: “het gebruik voor reclamedoeleinden, voor openbare tentoonstellingen of openbare verkopen van
artistieke werken, voor zover dat noodzakelijk is voor de promotie van die gebeurtenissen, met uitsluiting van enig ander
commercieel gebruik.”
§ 58 Urheberrechtsgesetz: “Zulässig ist, öffentlich ausgestellte sowie zur öffentlichen Ausstellung oder zur Versteigerung
bestimmte Werke der bildenden Künste in Verzeichnissen, die zur Durchführung der Ausstellung oder Versteigerung vom
Veranstalter herausgegeben werden, zu vervielfältigen und zu verbreiten.”
Meer daarover, zie: C. BERGER, "Zur zukünftigen Regelung der Katalogbildfreiheit in § 58 UrhG", ZUM 2002, (21) 23
en 26-27; R. JACOBS, "Die neue Katalogbildfreiheit", in E. KELLER, C. PLASSMANN, en A. VON FALCK (eds.),
Festschrift für Winfried Tilmann zum 65. Geburtstag, München, Heymanns, 2003, (49) 53 et seq.; G. PICKER,
Kunstgegenstände & Antiquitäten, 2000, o.c., 366-367; H. SCHACK, Kunst und recht, in BUCERIUS LAW SCHOOL
(ed.), Schriften zum Kunstrecht, I, Keulen, Carl Heymanns Verlag, 2004, 114-115.
§ 54 (1) Urheberrechtsgesetz: “Es ist zulassig: 1. […] 2. veröffentlichte Werke der bildenden Künste nach Werkstücken, die
versteigert werden sollen oder sonst öffentlich zum Kauf angeboten werden, in Verzeichnissen der feilgebotenen
Werkstücke oder in ähnlichen Werbeschriften zu vervielfältigen, zu verbreiten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen, soweit dies zur Förderung der Veranstaltung erforderlich ist; doch dürfen solche Werbeschriften vom Herausgeber
nur unentgeltlich oder zu einem die Herstellungskosten nicht übersteigenden Preis verbreitet oder der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden; jede andere kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen.”
Art. 26, BG vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), DE231-1-A26: “Ein Werk, das sich in einer öffentlich zugänglichen Sammlung befindet, darf in einem von der Verwaltung der
Sammlung herausgegebenen Katalog abgebildet werden; die gleiche Regelung gilt für die Herausgabe von Messe- und
Auktionskatalogen.” Zie in dat verband ook: Cour civile Genève, 17 oktober 2000, ATF 127 (2001) III, 26-32.
ARTPRICE, Art Market Trends 2006, 2007, o.c., 11.
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§ II. INAUTHENTICITEIT – AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE
INBRENGER
514. Vier jurisdicties, twee rechtstradities – Met de organisatie van de openbare verkoop
levert het veilinghuis in elk van de bestudeerde jurisdicties op contractuele basis een
dienstenprestatie. We weten al dat het zich als professioneel dienstverlener daarbij heeft te
conformeren aan een zekere zorgvuldigheidsstandaard, waarvan de informatieverplichting één
van de concrete manifestaties is. Een verkoper verlangt van zijn veilinghuis in de eerste plaats
correcte informatie over het ingebrachte kunstvoorwerp. Die zal immers in sterke mate de
beslissing daadwerkelijk te verkopen en de modaliteiten van de transactie bepalen. Aangezien
het veilinghuis nagenoeg alle relevante informatie met betrekking tot de ingebrachte
voorwerpen in de veilingcatalogus opneemt, vormt dat document het uitgangspunt voor de
beoordeling van de zorgvuldigheid van het veilinghuis bij het vervullen van zijn
informatieplicht. Het spreekt dus voor zich dat inauthenticiteit de inbrenger in elk van de
jurisdicties ertoe zal aanzetten het veilinghuis op contractuele gronden aansprakelijk te stellen
voor zijn gebrekkige dienstverlening. Daarnaast dient het veilinghuis er bij het samenstellen
van de catalogus ook over te waken niet te handelen in strijd met buitencontractuele
gedragsnormen.
Professionele aansprakelijkheid voor gebrekkige dienstverlening situeert zich met andere
woorden op het kruispunt van contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Dat
verklaart waarom de studie van de verhaalsmiddelen van de inbrenger tegen het veilinghuis
bij inauthenticiteit eigenlijk neerkomt op een meer fundamentele verbintenisrechtelijke
discussie van de samenloopproblematiek.
De achtergrond van samenloop doet ook meteen begrijpen waarom we bij de studie van de
verhaalsmiddelen uitgaan van een klassieke common law – civil law tegenstelling. In de regel
zou het principe van gecumuleerde aansprakelijkheidsregimes de common law-groep moeten
beheersen, terwijl in de civil law landen de cumul van contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheidsregimes niet voor de hand ligt. Vertrekkend van die tweedeling komen
eerst de verhaalsmiddelen naar Engels en New Yorks recht aan bod (A), daarna volgt de
situatie in Frankrijk en België (B). Afsluitend resten enkele conclusies en bedenkingen (C).

A. DE ANGLO-AMERIKAANSE RECHTSTRADITIE
515. Principiële samenloop van claims in contract en claims in tort – In algemene
bewoordingen kan men stellen dat de Anglo-Amerikaanse rechtstraditie het principe van
samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid eerder genegen is. Toch
maakte het Engelse recht aanvankelijk heel wat bezwaren tegen de toepassing van delictuele
aansprakelijkheid in een context van contractuele dienstverlening.3030 Zo weigerde de Court

3030

I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 67-68; W. VAN GERVEN, J. LEVER en
P. LAROUCHE, Tort Law, o.c., 34, 41 en 43; T. WEIR, Complex Liabilities, in A. TUNC (ed.), International
Encyclopedia of Comparative Law - Volume XI: Torts, XII, Tübingen, Mohr Siebeck, 1976, 34 et seq.
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of Appeal in Groom v. Crocker3031 de buitencontractuele claim voor negligence van een
cliënt, ingesteld tegen diens nalatige advocaat. SIR WILFRID GREENE overwoog:
“In my opinion, the cause of action is in contract and not in tort. […] The relationship of solicitor and
client is a contractual one […] It was by virtue of that relationship that the duty arose, and it had no
existence apart from that relationship.”3032

Vanaf de jaren zestig veranderde de houding ten aanzien van de samenloop. Dat was niet
toevallig, aangezien die evolutie sterk verweven bleek met de wijzigende houding van de
Engelse rechtbanken ten aanzien van de vergoedbaarheid van zuiver economische schade.
Sinds de Hedley Byrne zaak kon een tortclaim pas echt concurrentie betekenen voor de
contractuele vordering, daar zuivere vermogensschade toen ook op grond van negligence voor
vergoeding in aanmerking kwam. De samenloopproblematiek werd acuter, zodat de kwestie
vaker voor de Engelse hoven kwam.3033
Schade ten gevolge van het vertrouwen op onjuiste verklaringen van professionals bleek
inderdaad het terrein bij uitstek waar de samenloopkwestie zich stelde.3034 Vóór Hedley Byrne
ging men er steeds vanuit dat wie een professional aansprakelijk wilde stellen voor verkeerde
informatie dat moest doen op contractuele of eventueel op fiduciaire gronden. Sinds 1963
werd dat ook naar common law, op grond van negligence mogelijk. De situatie die men
daarbij in de eerste plaats voor ogen had was de vergoeding van financiële schade
teweeggebracht door te vertrouwen op onjuiste verklaringen van een partij met wie men niet
contractueel gebonden was. Aanvankelijk achtte men de Hedley Byrne principes dus tot die
context beperkt en bleef men ervan uitgaan dat wie in een contractuele band stond ten aanzien
van de informatieverschaffer deze op contractuele gronden diende aan te spreken, zonder zich
te kunnen beroepen op een parallelle duty in tort.3035 Hoewel Lord MACMILLAN zich al in
Donaghue v. Stevenson3036 uitsprak voor een autonome delictsbenadering3037, toonde het
Engelse recht zich aanvankelijk dus erg aarzelend om in een contractscontext ten volle de
buitencontractuele aansprakelijkheid te laten spelen. Zo overwoog DIPLOCK L.J. in Bagot v.
Stevens Scanlan & Co Ltd.:
“The distinction in the modern view, for this purpose, between contract and tort may be put thus: where
the breach of duty alleged arises out of a liability independently of the personal obligation undertaken
by contract, it is tort, and it may be tort even though there may happen to be a contract between the

3031
3032
3033

3034

3035

3036

3037

Groom v. Crocker [1939] 1 K.B. 194.
Groom v. Crocker [1939] 1 K.B. 194, p.205.
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 69; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P.
LAROUCHE, Tort Law, o.c., 41.
T. C. GALLIGAN, "Contortions along the boundary between contracts and torts", Tul.L.R. 1994, afl. 69500; M. M.
LOUBSER, "Concurrence of contract and tort", in R. BLANPAIN (ed.), Law in Motion: recent developments in civil
procedure, constitutional, contract, criminal, environmental, family and succession, intellectual property, labour, medical,
social security, transport law, Dordrecht, Kluwer Law International, 1997, (411) 446.
Supra, nr. 442. Enkele voorbeelden: Jarvis v. Moy, Davies, Smith, Vandervell and Co. [1936] 1 K.B. 399
(effectenmakelaars); Groom v. Crocker [1939] 1 K.B. 194 (advocaten); Bagot v. Stevens Scanlan & Co. Ltd. [1966] 1 Q.B.
197 (architecten). Zie: J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A. DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 443, 568
en 627; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 112; A. GRUBB, The Law of Tort, o.c.,
563.
“The fact that there is a contractual relationship between the parties which may give rise to an action for breach of
contract, does not exclude the co-existence of a right of action founded on negligence as between the same parties,
independently of the contract, though arising out of the relationship in fat brought about by the contract.” (Donoghue v.
Stevenson [1932] AC 562, p.610).
M. M. LOUBSER, "Concurrence of contract and tort", l.c., 419.
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parties, if the duty in fact arises independently of that contract. Breach of contract occurs where that
which is complained of is a breach of duty arising out of the obligations undertaken by the contract.”3038

Pas in Midland Bank Trust Co Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp3039 deed Lord OLIVER deze
zienswijze definitief af als inconsistent met Hedley Byrne door een nalatige advocaat tegelijk
op contractuele als buitencontractuele gronden aansprakelijk te houden. Sindsdien sprak de
rechtspraak zich in een toenemend aantal dienstensectoren met verregaande mate van
eensgezindheid uit voor de cumulatie van contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid.3040 Zelfs in het kader van de precontractuele aansprakelijkheid deed de
cumulidee haar intrede, toen de Court of Appeal in Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon3041 de
petroleummaatschappij die een toekomstig exploitant van een pompstation een irreële omzet
had voorgespiegeld zowel op grond van een collateral contract, als voor negligent
misstatement aansprakelijk hield.3042
De kwestie is inmiddels geheel uitgeklaard.3043 Het House of Lords veralgemeende in 1994 in
de zaak Henderson v. Merrett Syndicates Ltd.3044 immers de cumulgedachte voor alle
aansprakelijkheidsvorderingen naar aanleiding van gebrekkige professionele dienstverlening.
Deze zaak over de buitencontractuele aansprakelijkheid van een makelaar maakt sindsdien dé
authority uit op dit vlak.3045 Dat het common law de gedachte van principiële cumul van
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zeer genegen is, hoeft niet te verbazen en
3038
3039
3040

3041

3042

3043

3044
3045

Bagot v. Stevens Scanlan & Co. Ltd. [1966] 1 Q.B. 197, p. 204.
Midland Bank Trust Co. Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp [1979] Ch. 384.
Forster v. Outred & Co. [1982] 1 W.L.R. 86; D.W. Moore & Co Ltd. v. Ferrier [1988] 1 W.L.R. 267; Bell v. Peter Browne
& Co [1990] 2 Q.B. 495 (advocaten – zeer uitgebreid over advocatenaansprakelijkheid, zie: R. M. JACKSON en J. L.
POWELL, Professional Negligence, o.c., 412 et seq.); Pirelli General Cable Works Ltd. v. Oscar Faber & Partners [1983]
2 A.C. 1; London Congregational Union Inc. v. Harriss & Harriss [1988] 1 All E.R. 15 Murphy v. Brentwood District
Council [1991] 1 A.C. 398 (ingenieurs en architecten – zeer uitgebreid over aansprakelijkheid van de ingenieur/architect,
zie: R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 127 et seq.; M. M. LOUBSER, "Concurrence of
contract and tort", l.c., 442-443); Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 A.C. 605 (accountants en auditors – zeer
uitgebreid over aansprakelijkheid van accountants en auditors, zie: R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional
Negligence, o.c., 827 et seq.); Smith v. Eric S Bush [1995] 1 A.C. 831 (schatters/taxateurs - zeer uitgebreid over
aansprakelijkheid van schatters/taxateurs, zie: R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 267 et
seq.).
De Privy Council was evenwel afkerig van de cumul van aansprakelijkheden. Desondanks wijst het hof deze niet als
onmogelijk van de hand. Zie immers: Tai Hing Cotton Mill Ltd. v. Liu Chong Hing Bank Ltd. [1986] A.C. 80.
Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 1 Q.B. 801. Aansprakelijkheidvordering op grond van negligence was in deze
zaak het gevolg van de verklaringen van Esso bij de contractsbesprekingen over de uitbating van een benzinestation. Esso
stelde de verwachte omzet veel te rooskleurig voor. De informatie was gebaseerd op gedetailleerde doorlichting van de
marktpositie van de petroleumgigant. Het was onmogelijk voor de toekomstige uitbater van het benzinestation om zelf
deze informatie en de te verwachten omzet te beoordelen. Hij diende daarentegen geheel te vertrouwen op de informatie
die hem werd geboden.
Voor gelijkaardige zaken, zie J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 472-473.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 472-473; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en
B. MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 117; M. A. JONES en A. SPRINCE, Textbook on Torts, 1998, o.c., 99; C. T.
WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 96.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 474; S. DEAKIN, A. JOHNSTON, en B.
MARKESINIS, Tort Law, 2003, o.c., 142-143; M. M. LOUBSER, "Concurrence of contract and tort", l.c., 444-446; C.
VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 203-206.
Henderson v. Merrett Syndicates Ltd. [1995] 2 A.C. 145.
A. BURROWS, "Solving the Problem of Concurrent Liability", in A. BURROWS (ed.), Understanding the Law of
Obligations - essays on contract, tort and restitution, Oxford, Hart, 1998, (16) 26; J. F. CLERK, W. H. B. LINDSELL, A.
DUGDALE e.a., Clerk & Lindsell on Torts, o.c., 568; A. GRUBB, The Law of Tort, o.c., 686-688; R. F. V. HEUSTON en
R. A. BUCKLEY, Salmond and Heuston on the law of torts, 1996, o.c., 207-208; R. M. JACKSON en J. L. POWELL,
Professional Negligence, o.c., 45-46; C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on
Negligence, o.c., 516-518.
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is logisch gezien perfect te verantwoorden wanneer men de woorden van Lord DEVLIN in de
Hedley Byrne zaak in herinnering brengt. Deze wees er immers op hoe er in common law een
duty of care kon bestaan in “a relationship equivalent to contract”. Per slot van rekening
gelijkt niets meer op een contractuele verhouding dan een contract…3046
Toch is ook in Engeland de cumul niet onbeperkt, daar de Henderson zaak verder duidelijk
maakte dat de keuze voor een claim in tort in een contractuele context is uitgesloten wanneer
het contract inconsistent is met de tort claim.3047
In de Verenigde Staten bestaat er meer onduidelijkheid over het vraagstuk van de samenloop.
De kwestie deed PROSSER ook besluiten dat: “the cases are in what can only be described as a
snarl of utter confusion, from which no generalization can be derived except that there is
almost complete disagreement.”3048 De meerderheid van de Amerikaanse rechtbanken
onderschrijft de actuele Engelse visie en is de samenloopgedachte dan ook genegen. Deze
stelling gaat in het bijzonder op voor de gevallen van professionele aansprakelijkheid voor
gebrekkige dienstverlening en schade ten gevolge van onjuiste verklaringen.3049
Sommigen weigeren echter mee te gaan in dergelijke cumulatiepolitiek. Zij gaan er dan ook
vanuit dat de eiser niet in tort (op grond van negligence) kan vorderen in geval van
commerciële schade veroorzaakt door de foute verklaringen van een partij met wie hij reeds
in een contractuele verhouding staat. Dan zou enkel in de gevallen van deceit een
buitencontractuele claim tot de mogelijkheden behoren.3050
516. Illustratie van de samenloopprincipes – De rechtspraak op het vlak van de
aansprakelijkheid van de auctioneer ten aanzien van de inbrenger vormt zowel in Engeland
als in New York een treffende illustratie van de welwillendheid ten aanzien van de samenloop
van beide regimes.
517. De veilingcatalogus: aansprakelijkheid van de Engelse auctioneer ten aanzien van
de verkoper – De roemruchte Engels zaak Luxmoore-May v. Messenger May Baverstock3051
is maatgevend voor de aansprakelijkheid van de auctioneer ten aanzien van de
inbrenger/verkoper bij onjuiste toeschrijvingen.
Na de herinrichting in 1985 van hun woning, wenste het echtpaar Luxmoore-May de twee kleine
schilderijtjes te verkopen die mevrouw in 1948 van een vriend van de familie ter gelegenheid van haar
eerste huwelijk had gekregen. Beiden hadden al die tijd onopgemerkt in een donkere hoek van de hall
gehangen. De schilderijtjes gaven elk een hond aan de rotskust weer en waren met olieverf geschilderd
op papier dat weliswaar op hout was gekleefd. De openbare verkoop vertrouwden ze toe aan het lokale
veilinghuis, waar de heer May voor zijn pensionering als partner en specialist in onroerend goed carrière
had gemaakt. Van de kunstmarkt had hij veel minder kaas gegeten, zodat het echtpaar dan ook op de
expertise van het veilinghuis een beroep wenste te doen. De salesroom manager vond de schilderijtjes
3046
3047

3048
3049

3050
3051

R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional Negligence, o.c., 45.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 74-75; R. STEWART en J. R. POWELL,
Jackson and Powell on Professional Negligence, o.c., nr. 2-111.
T. WEIR, Complex Liabilities, o.c., 37.
T. C. GALLIGAN, "Contortions along the boundary between contracts and torts", l.c., 476-481 en 500-501; B. M.
MARKESINIS, "An expanding tort law - The price of a rigid contract law", L.Q.R. 1987, (354) 372; M. M. LOUBSER,
"Concurrence of contract and tort", l.c., 441-442 en 446.
Zie daarover: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1353-1354.
Luxmoore-May v. Messenger May Baverstock [1990] 1 All. ER 1067.
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echter donker en gebrekkig. Beide waren immers erg vuil en vaal door jarenlange aanslag van rook en
roet. Niettemin nam hij de schilderijtjes mee voor nader onderzoek. Dit mocht resulteren in volgende
catalogusbeschrijving: ‘English school. Hounds by rocky seashore. Panel. Pair. Oil on paper. Five and
three quarter inches by nine inches.’ Hun gezamenlijke waarde zou ergens tussen de £30 en £50
bedragen; de reserveprijs stelde men op £40. Hoewel men er bij de auctioneer niet echt aan twijfelde dat
de werkjes niet veel soeps waren, legde één van de werknemers ze toch ter beoordeling voor aan
Christie’s, dat ze nagenoeg meteen als even onbeduidend van de hand wees. Ondanks de lage
reserveprijs en de bescheiden catalogusvermelding haalden de paneeltjes op veiling het opzienbarende
resultaat van £840. Begin 1986 gooiden ze echter hoge ogen in de veilingcatalogus van Sotheby’s, dit
keer met een toeschrijving aan de 18e-eeuwse Engelse grootmeester George Stubbs (1724-1806). Hun
waarde werd ergens tussen £18,000 en £24,000 geschat. Uiteindelijk viel Sotheby’s hamer zelfs op een
fabuleuze £88,000. Het echtpaar liet zich echter niet onbetuigd en stelde een
aansprakelijkheidsvordering in, waarbij het van de lokale auctioneer het saldo van de koopprijzen
terugvorderde, vermits die de ware aard van de werkjes niet had ontdekt.

518. De veilingcatalogus: contractuele aansprakelijkheid van de English auctioneer
ten aanzien van de verkoper – In eerste aanleg willigde Judge BROWN van de High Court de
vordering tot schadevergoeding van het echtpaar in. De trial judge was immers van oordeel
dat de auctioneer de contractuele zorgvuldigheidsplicht, besloten in artikel 13 van de Supply
of Goods and Services Act 1982, had geschonden, aangezien elke competente expert
onvermijdelijk moest zijn opgevallen dat de schilderijtjes in kwestie een groter potentieel
hadden dan wat de verweerder ze toedichtte of deze laatste op zijn minst tot meer verregaand
onderzoek hadden moeten inspireren.3052 Aansprakelijk is hij die zich in vergelijking met de
standaardberoepsbeoefenaar minder zorgvuldig gedroeg. Judge BROWN overwoog:
“No competent valuer could have fixed confidently upon a valuation of £30 to £50 without need for
further investigation. […] all who run auction houses should be capable of recognizing paintings in the
style of George Stubbs and should know where to turn for specialist advice. […] No competent
practitioners could have missed the signs of merit in these paintings and failed to recognize that they
were worthy of further investigation. […] Lest this judgment be thought to have any wider application,
it is important that I make entirely plain that I am far from concluding that every auctioneer who misses
a “sleeper” is on that account necessarily to be regarded as negligent. Each case will depend on its
own individual facts. The question here is whether there was enough about these foxhounds to make it
unreasonable for a competent valuer to be sure he was right when in fact he was so dramatically
wrong. In my judgment there was.”3053

De grondslag voor de professionele aansprakelijkheid was dus volgens de eerste rechter
gelegen in de consignatieovereenkomst waaruit, naar zijn oordeel, de verplichting tot
zorgvuldige research voortvloeide. Hij veroordeelde de auctioneer dan ook op contractuele
gronden tot schadevergoeding ten bedrage van het saldo van de hamerprijzen behaald tijdens
de eerste en de tweede openbare verkoop.3054 In contractuele zaken is de grondgedachte
3052
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3054

“The issue can, in my judgment be stated thus: Were the defendants entitled to be as wrong as they were and yet so
confident that they were right that they ruled out the need for further investigation?” (Luxmoore-May v. Messenger May
Baverstock, 1 EGLR 11, p. 14).
Luxmoore-May v. Messenger May Baverstock, 1 EGLR 11, p. 15.
“The measure of damage in this case is, I conclude, the difference between what the foxhounds in fact realized consequent
upon the defendants’ breach of contract and what was their true open market value at that time. What better guide could
there be to that value than the price at which these paintings happened to be knocked down at Sotheby’s so shortly
afterwards?” (Luxmoore-May v. Messenger May Baverstock, 1 EGLR 11, p. 18).
Voor een uitgebreide analyse van het vonnis van de High Court, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN,
Art Law - Rights and Liabilities of Creators and Collectors - 1993 Supplement, Boston, Little, Brown and Company, 1993,
363-365; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 117-118; S. MURDOCH, "The case of
the unspotted dogs", l.c., 139; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", in R. D.
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inderdaad dat de schadevergoeding de schadelijder moet brengen, voor zover geld dat
vermag, in de situatie waarin hij zich had bevonden als de schuldenaar zijn contractueel
verschuldigde prestatie zorgvuldig zou hebben uitgevoerd.3055 Zodoende bedraagt de schade
het positieve saldo van de waarde van het kunstvoorwerp, zoals dat door de professional werd
voorgesteld en de werkelijke waarde van het voorwerp.3056
Tot zo ver weinig verrassends: contractuele aansprakelijkheid tussen twee partijen die met
elkaar in een contractuele band staan, ligt inderdaad voor de hand. Het vonnis van de High
Court zette het Engelse veilingwezen echter in rep en roep. Hoe kon een rechter immers van
een regionale auctioneer verwachten het beter te doen dan Christie’s? Hoger beroep bleek dan
ook onvermijdelijk…
519. De veilingcatalogus: buitencontractuele aansprakelijkheid van de English
auctioneer ten aanzien van de verkoper – De Court of Appeal heroverwoog de passende
maatstaf voor de beoordeling van de zorgvuldigheid van de auctioneer. Principieel sloot hij
aan bij de visie van de High Court door voor te houden dat de zorgvuldigheid die men van een
generalist (regionaal veilinghuis) kon verwachten bij de beoordeling het uitgangspunt vormt,
en niet de service geboden door een specialist (toonaangevend internationaal veilinghuis).3057
Die zienswijze impliceert dat bij authenticiteitskwesties niet elke vergissing een verwijtbare
tekortkoming uitmaakt. Van aansprakelijkheid kan er slechts sprake wanneer de auctioneer
vergissingen beging die zorgvuldige concurrenten niet zouden hebben begaan.
Hoewel hij het dus eens was over de aansprakelijkheidsstandaard toonde Judge SLADE van het
Hof van Beroep zich bij de operationalisatie ervan echter een stuk milder ten aanzien van
regionale veilinghuizen door de aansprakelijkheidsvordering af te wijzen.
“The question now under consideration, however, is not whether the two pictures in fact had Stubbs
potential, but whether the defendants, through Mr. Thomas, were negligent in failing to spot it. […]
Though I have not found this part of the case entirely easy, I have come to the clear view that the
evidence does not justify the judge's conclusion that no competent valuer could have failed to spot the
Stubbs potential of the two foxhound pictures. […] I am of the opinion that the learned judge, with all
respect to him, demanded too high a standard of skill on the part of the defendants and of Mr. Thomas,
in concluding that no competent valuer could have missed the signs of Stubbs potential. In my judgment,
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SPENCER (ed.), The expert versus the object - Judging fakes and False Attributions in the visual arts, Oxford, University
Press, 2004, (143) 145-151.
H. MCGREGOR, McGregor on Damages, o.c., 157.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1465 en 1474; H. MCGREGOR, McGregor
on Damages, o.c., 27-28; S. MURDOCH, "The case of the unspotted dogs", l.c., 139.
“The defendants submitted to Simon Brown J. that they were to be regarded as akin to general practitioners and that (1)
the required standard of skill and care allows for differing views, and even a wrong view, without the practitioner holding
that view (necessarily) being held in breach of his duty; (2) the standard is to be judged by reference only to what may be
expected of the general practitioner, not the specialist--here provincial auctioneers, rather than one of the leading auction
houses; and (3) compliance with the required standard is to be judged by reference to the actual circumstances
confronting the practitioners at the material time, rather than with the benefit of hindsight. The judge ‘unhesitatingly'
accepted these propositions, and so would I. […] I would merely add one important rider. The valuation of pictures, of
which the artist is unknown, pre-eminently involves an exercise of opinion and judgment, most particularly in deciding
whether an attribution to any particular artist should be made. Since it is not an exact science, the judgment in the very
nature of things may be fallible, and may turn out to be wrong. Accordingly, provided that the valuer has done his job
honestly and with due diligence, I think that the court should be cautions before convicting him of professional negligence
merely because he has failed to be the first to spot a ‘sleeper' or the potentiality of a sleeper'. In my judgment, the same
standards fall to be applied in considering whether Mr. Thomas personally was negligent in relation to the plaintiffs.”
(Luxmoore-May v. Messenger May Baverstock [1990] 1 All. ER 1067)
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the question whether the foxhound pictures had Stubbs potential as at September-October 1985 was one
as to which competent valuers, and indeed competent dealers, could have held widely differing views. It
has not been argued that a valuation of £30 - £40 would have been too low if these pictures were simply
to be regarded as objects to be hung on a wall without Stubbs potential. For these reasons, I am of the
opinion that negligence on the part of Mr. Thomas has not been established, and accordingly that
negligence on the part of the defendants would not have been established, even if Mrs. Zarek, after
taking Mr. Thomas's advice, had taken no further advice in relation to the pictures.”3058

In tegenstelling tot de High Court, verkoos Judge SLADE van de Court of Appeal de
aansprakelijkheidsvraag niet op basis van de consignatieovereenkomst te beoordelen, maar in
tort op grond van de figuur van negligent misstatement. Zoals aangetoond hoeft dat voor de
Anglo-Amerikaanse rechtstraditie in principe geen probleem te vormen, aangezien
buitencontractuele aansprakelijkheden in een contractuele context daar inderdaad niet als
tegennatuurlijk worden ervaren.3059
We beschreven hoe de Hedley Byrne-rechtspraak de tort of negligence een rol toebedeelde bij
de vergoeding van financiële schade teweeggebracht door te vertrouwen op onjuiste
verklaringen.3060 Aanvankelijk achtte men de Hedley Byrne principes beperkt tot situaties
waarin de schadelijder niet contractueel gebonden was met de informatieverstrekker. Sinds
het arrest Midland Bank Trust Co Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp3061 is een duty in tort parallel
met een contractuele verplichting echter niet langer ondenkbaar.
SLADE hield evenwel voor dat er nog geen contract bestond tussen de verkoper en de
auctioneer toen die de schilderijtjes op hun authenticiteit beoordeelde. De partijen waren nog
in de precontractuele fase. De contractuele band tussen beide zou slechts ontstaan wanneer het
echtpaar later daadwerkelijk besloot de werken te laten veilen.3062 Zo overwoog Judge SLADE:
“As at 5 September 1985, the duty was not, I think, owed in contract, since no contract between the
plaintiffs and the defendants had yet arisen, and did not arise until the plaintiffs finally agreed to put the
foxhound pictures up for auction. It is, however, common ground that, as from the end of the meeting, of
that day, the defendants had assumed to the plaintiffs responsibilities of some sort in tort.”3063

Dat Judge SLADE de beroepsaansprakelijkheid van het veilinghuis ten aanzien van de
verkoper in het concrete geval van de Stubbs schilderijtjes verkiest buitencontractueel te
beschouwen, en niet contractueel, betekent niet dat die aansprakelijkheid voortaan altijd
buitencontractueel zal moeten worden begrepen. Het is belangrijk in te zien dat het
betekenisvolle van de zaak Luxmoore-May gelegen is in de erkenning van de Court of Appeal
3058
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Voor meer over de beslissing op beroepsniveau, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993
Supplement, 1993, o.c., 365 et seq.; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 117-118; S.
M. LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", in R. S. KAUFMAN (ed.), Art Law Handbook, Gaithersburg,
Aspen Law and Business, 2000, (829) 870-871; S. M. LEVY, "Liability of the art expert for professional malpractice", l.c.,
597-599; N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of works of art under English
domestic law", l.c., 32-35; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c., 447; R. D. SPENCER, "The risk of Legal
Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 151-152; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères
publiques mobilières, o.c., 283-285; C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on
Negligence, o.c., 542.
Supra, nr. 515.
Supra, nrs. 437 et seq.
Midland Bank Trust Co. Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp [1979] Ch. 384.
N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of works of art under English domestic law",
l.c., 33; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 285.
Luxmoore-May v. Messenger May Baverstock [1990] 1 All. ER 1067. Ook de analyse van Sir DAVID CROOM-JOHNSON gaat
in die richting en ziet de vordering in tort als een mogelijkheid.
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dat op auctioneers een duty of care kan rusten3064, zodat hun aansprakelijkheid ten aanzien
van de verkoper soms buitencontractueel kan zijn, doch niet hoeft te zijn.3065 Deze verruiming
sluit de contractuele aansprakelijkheid immers niet uit. Omgekeerd weten we sinds Midland
Bank Trust Co Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp3066 dat een contract een claim in tort evenmin
uitsluit. Gelet op de cumulgedachte impliceert de erkenning buiten elke contractuele context
van het bestaan van de tort-aansprakelijkheid in hoofde van de auctioneer, meteen ook dat
zijn buitencontractuele aansprakelijkheid niet uitgesloten is, zo er wel een contract zou
bestaan.3067
De Luxmoore-zaak dient zich in de tijd een vijftal jaar vóór Henderson v. Merrett Syndicates
Ltd aan. Het belang ervan bestaat erin dat de Court of Appeal een duty of care onderkent
tussen de auctioneer en de verkopers, op een moment dat deze zelfs nog niet contractueel
verbonden waren en de auctioneer de schilderijtjes ‘for research’ meeneemt. A fortiori kan
men daaruit afleiden dat aansprakelijkheid in tort ook kan bestaan in een contractuele context,
gelet op het Engelse principe van cumul der aansprakelijkheden dat sinds Midland Bank Trust
Co Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp3068 reeds was gevestigd.3069 De Henderson-zaak van 1994
ging verder op dat pad en schroefde zo het onmiddellijke belang van de Luxmoore uitspraak
aanzienlijk terug. Het House of Lords expliciteerde toen immers waar Luxmoore alleen door
logische deductie toe leidde: de aansprakelijkheid in tort van een auctioneer op grond van
Hedley Byrne in een contractuele context van dienstverlening. De waarde van de Luxmoorezaak voor de buitencontractuele aansprakelijkheid betreft sindsdien vooral de gevallen waarin
tussen de verkoper en de auctioneer nog geen contractuele band bestaat, zodat de principes uit
Henderson zich niet laten toepassen.
Tot slot rest nog de vraag of het echtpaar Luxmoore-May Christie’s niet kon aansprakelijk
stellen voor het verlies dat het leed, aangezien deze wereldvermaarde auctioneer zich ook
vergiste. Per slot van rekening, waarom zou de duty of care alleen bestaan in hoofde van de
lokale veiler die hen rechtstreeks advies gaf, en niet in hoofde van Christie’s dat het indirect
om zijn mening vroeg? De Court of Appeal was echter van oordeel dat daar geen duty of care
bestond, aangezien hun zogenaamde ‘over-the-counter onderzoek’ buitengewoon kortstondig
en ook kosteloos was. Dergelijke uiterst courante praktijk laat niet toe de grote Londense
veilers steeds met een aansprakelijkheidsrisico te belasten, daar de verhoudingen dan
allerminst “equivalent to contract” zijn.3070
520. De veilingcatalogus: contractuele aansprakelijkheid van de New York auctioneer
ten aanzien van de verkoper – Precies zoals in Engeland is de New York auctioneer in de
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De duty of care ontstaat alleen in het geval wanneer de inbrenger/verkoper en de auctioneer zich bevinden in een situatie
“equivalent to contract”.
C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 514-519.
Midland Bank Trust Co. Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp [1979] Ch. 384.
Dit is echter wel het geval wanneer het contract inconsistent is met de tort-claim. Dat maakte de Henderson-zaak immers
duidelijk. (Zie: daarover: J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 74-75; .R.
STEWART en J. R. POWELL, Jackson and Powell on Professional Negligence, o.c., nr. 2-111).
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eerste plaats contractueel aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn dienstverlening. We
brengen hiervoor nogmaals het Cristallina-debacle in herinnering waar Christie’s terechtstond
voor zijn ondoordachte selectie van te veilen werken, zijn gebrekkige informatieverstrekking
en zijn verkeerde schattingen.3071 Het hoeft niet te verbazen dat Cristallina zich voor zijn
aansprakelijkheidsvordering in de eerste plaats op de consignatieovereenkomst baseerde. De
overeenkomst bracht voor de auctioneer immers een contractuele zorgvuldigheidsplicht met
zich mee, die door de fiduciaire aard van de agency-verhouding zelfs nog werd verhoogd.3072
Hoewel het geschil Cristallina in de eerste plaats zijn oorsprong vond in de verkeerde
schattingen en het gekonkel met de reserveprijzen verliezen de overwegingen ervan niet van
hun relevantie wanneer men ze op de redactie van de veilingcatalogus en de
authenticiteitsproblematiek betrekt. Immers, de gedachte dat “[an auctioneer is] held to a
standard of care commensurate with the special skill which is the norm in the locality for that
kind of work”3073 laat zich net zo goed toepassen bij verkeerde attributies en slordige
catalogusbeschrijvingen van de ingebrachte kunstvoorwerpen als bij de verkeerde
waardeschattingen uit de Cristallina-zaak. We merken in dat verband overigens op dat de
verkeerde waardeschattingen en reserveprijzen publiek werden gemaakt via de catalogus,
zodat de Cristallina-zaak ook daadwerkelijk de juistheid van de veilingcatalogus betreft, ook
al mag dat niet onmiddellijk blijken uit de lectuur van de rechterlijke beslissingen.
521. De veilingcatalogus: buitencontractuele aansprakelijkheid van de New York
auctioneer ten aanzien van de verkoper – Veel belangrijker dan nogmaals het contractuele
luik van de Cristallina in herinnering te brengen is te wijzen op de buitencontractuele
aansprakelijkheid van de New York auctioneer voor onzorgvuldig catalogeren of meer
algemeen gebrekkige informatieverstrekking. Inderdaad, het is één van de eigenheden én de
moeilijkheden van de figuur van de misrepresentation dat ze een vervlechting met zich
meebrengt van contract en tort. Dat blijkt ook uit de Cristallina-rechtspraak, aangezien de
eiser naast zijn claim voor contractuele aansprakelijkheid eveneens tortious actions instelde,
zoals de schadeclaim voor negligence/negligent misrepresentation en fraudulent
misrepresentation.3074
Judge SULLIVAN van de Appellate Division van de New York Supreme Court hield de New
York auctioneer aansprakelijk op grond van fraudulent misrepresentation. De overweging
luidde dat:
“Even assuming that Bathurst, in advising Cristallina as to the value of the paintings and setting
reserves, was merely expressing an opinion, which is not actionable, rather than a representation as to
an existing fact, which is, he had an obligation to render such opinion truthfully. […] Statements of
value can, in certain circumstances, be regarded as a representation of existing fact. An expression or
prediction as to some future event, known by the author to be false or made despite the anticipation that
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the event will not occur, "is deemed a statement of a material existing fact, sufficient to support a fraud
action.”3075

In het geval van de Cristallina-procedure was de inbrenger het slachtoffer van de bedrieglijke
praktijken van Christie’s. Zodoende kon hij zich, naast een vordering op grond van de
contractuele fiduciaire verhouding die bestaat tussen de inbrenger en de auctioneer, ook in
tort beroepen op de fraudulent misrepresentation.3076 Meer betwist is of naar Amerikaans
recht ten aanzien van een contractpartij ook een vordering op grond van negligent
misrepresentation mogelijk is, al lijkt de meerderheid van de hoven dit toch mogelijk te
achten.3077
522. Samenvatting – Zodoende blijkt de gedupeerde inbrenger zowel in Engeland als in de
staat New York inderdaad mogelijkheden voor rechtsherstel te vinden, enerzijds op grond van
de consignatieovereenkomst die hem met de auctioneer bindt en anderzijds ook op
buitencontractuele rechtsgronden als de negligent en de fraudulent misrepresentation. Dit
hoeft niet te verbazen, daar de professional malpractise en de misrepresentation dé domeinen
bij uitstek blijken waar de cumulproblematiek zich het vaakst aandient en de samenloop ook
alom werd erkend.

B. DE FRANS-BELGISCHE RECHTSTRADITIE
523. Principiële verbod van samenloop van contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid – Tegenover de Anglo-Amerikaanse houding van pro samenloop, vinden
we de Frans-Belgische rechtstraditie die verkiest uit te gaan van verregaande beperkingen op
de samenloop of zelfs een werkelijk samenloopverbod. Dé protagonist van die anticumulgedachte is Frankrijk, door contractuele schadelijders in de regel uitsluitend een verhaal
gebaseerd op hun contractuele band toe te staan. De cumulregeling noopt een contractspartij
er inderdaad toe zijn vordering in principe uitsluitend op contractuele basis in te stellen. Hij
geniet niet de vrijheid, zoals een contractspartij dat naar common law dat wel kan, dit op
buitencontractuele basis te doen.3078 De Franse rechtspraak is doordrenkt van deze gedachte:
“Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le
3075
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débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la
responsabilité délictuelle.”3079
De exclusieve voorrang van de contractuele vordering zou volgens de voorstanders zijn
verklaring vinden in de bezorgdheid geen afbreuk te doen aan de wil van de partijen. Het kan
immers, zo argumenteert men, niet de bedoeling zijn langs buitencontractuele weg
contractuele regelingen te omzeilen. Specifiek voor Frankrijk wijzen sommigen in dat
verband erop dat artikel 1382 Code civil van openbare orde is en dus geen exoneraties
toestaat. Alle contractuele exoneratieclausules zouden komen te vervallen indien een
contractspartij op buitencontractuele gronden aansprakelijk zou zijn.3080 Deze motivering
geldt niet voor België dat minder problemen ziet in exoneratie voor buitencontractuele
aansprakelijkheid. De artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek zijn in België immers
niet van openbare orde. Zelfs in Frankrijk gaan stemmen op in die richting.3081 Daarnaast
verwijst men ook steevast naar de wil van de wetgever. Die voorzag immers verschillende
schaderegimes voor contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, wat zinloos zou zijn
indien men het onderscheid tussen beide niet strikt zou huldigen.3082
Het is verhelderend de voormelde argumenten te beschouwen vanuit de verschillende
draagwijdte van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Dat vormt immers een
verklaring voor het onderscheid tussen de restrictieve Frans-Belgische houding en het AngloAmerikaanse standpunt van pro-samenloop. Artikel 1382 Code civil is dermate ruim en
onverschillig van toepassing op elke schadevorm, dat het risico dat samenloop de contractuele
regelingen geheel uitholt veel groter is dan in de Anglo-Amerikaanse rechtstraditie, die zich
met betrekking tot de vergoedbaarheid van zuivere economische schade restrictiever opstelt.
Op die manier dreigt het tort law de contractuele regelingen veel minder in de war te sturen,
aangezien het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht amper bijkomende bescherming kan
bieden. Dat alles laat zich vertalen in het Frans-Belgische contra-cumul en het AngloAmerikaanse pro-cumul.3083
België is Frankrijks restrictieve voorbeeld gevolgd3084, hoewel het Belgische Hof van Cassatie
in tegenstelling tot het Franse hoogste gerechtshof tot de jaren ’70 niet afkerig leek te staan
tegenover de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheden.3085 Met
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de cassatiearresten van 4 juni 19713086 en 7 december 19733087 maakte België de overstap van
de systemen waarin samenloop principieel aanvaard werd, naar het non-cumulregime. Deze
arresten stelden de regel dat een contractspartij wegens een bij de uitvoering van een
overeenkomst begane fout slechts dan extracontractueel aansprakelijk kan worden gesteld
indien de ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet van de contractuele
verbintenis, doch van de algemene zorgvuldigheidsplicht en indien die fout een andere dan
aan de slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten schade heeft veroorzaakt.
De interpretatie van het precieze cassatiestandpunt bleek evenwel niet zonder betwisting, wat
resulteerde in twee interpretatiestromingen. De eerste stroming vatte de cassatieoverweging
erg strikt op en noemt men de ‘verdwijningstheorie’. Die naam heeft zij te danken aan het feit
dat de strikte toepassing van de samenloopvoorwaarden tot de verdwijning van de
mogelijkheid van samenloop van aansprakelijkheden tussen contractanten leidt. Inderdaad,
volgens de verdwijningsleer is een fout ofwel contractueel, ofwel buitencontractueel.
Gemengde fouten en dus ook de samenloop bestaan niet.3088 Daartegenover staat de
‘verfijningstheorie’ die samenloop mogelijk blijft achten in zoverre noch de begane fout, noch
de veroorzaakte schade zuiver contractueel van aard zijn.3089 Gemengde fouten leveren een
keuze op voor de contractuele, dan wel de buitencontractuele weg. Lange tijd leek de
verdwijningsleer definitief de bovenhand te halen3090, tot het Hof van Cassatie in het najaar
van 2006 plots in de richting van de verfijningsleer lijkt op te schuiven door voortaan te
stellen: “[De contractant] kan slechts quasi-delictueel aansprakelijk worden gesteld indien de
hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet alleen aan de contractuele
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arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006", in W. PINTENS, A. ALEN, E. DIRIX e.a. (eds.), Vigilantibus Ius
Scriptum: Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, Die Keure, 2007, (43) 49.
Cass. 4 juni 1971, R.W. 1971-72, 371. Zie: I. CLAEYS, "Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid naar
Belgisch recht", in J. SMITS en S. STIJNS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands
recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (411) 418-419.
Cass. 7 december 1973, R.W. 1973-74, 1597, noot J. HERBOTS.
De voornaamste aanhangers van de verdwijningsleer zijn: H. BOCKEN, "Daar gaan we weer...? Verfijners, verdwijners en
het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006", l.c., 43; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en
aansprakelijkheid, 2003, o.c., 60 en 156 et seq.; R. KRUITHOF, "Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", TPR 1984,
(233) 610; 164-165; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT e.a., "Overzicht van rechtspraak
- Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1994-1999", l.c., 1938; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,
Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 307; A. VAN OEVELEN, "Actuele jurisprudentiële en legislatieve ontwikkelingen inzake
de sancties bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen - deel 1", R.W. 1994-95, (793) 799-800; M. VAN
QUICKENBORNE, "Réflexions sur le dommage purement contractuel", (noot onder Cass. 14 oktober 1985), R.C.J.B.
1988, (344) 344-345; P. WÉRY, "Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle à la lumière
de la jurisprudence récente", T.B.B.R. 1998, (81) 88. Voor meer sympathisanten, zie: I. CLAEYS, Samenhangende
overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 154, voetnoot 563.
De voornaamste aanhangers van de verfijningsleer zijn: L. CORNELIS, Beginselen van het Belgisch buitencontractuele
aansprakelijkheidsrecht, o.c., 121; H. COUSY, "Het verbod van samenloop tussen contractuele en extracontractuele
aansprakelijkheid en zijn weerslag", TPR 1984, (155) 156; B. DUBUISSON, Responsabilité contractuelle et responsabilité
extracontractuelle - Volume 1, in Responsabilités. Traité théorique et pratique, IIIbis, Brussel, Kluwer, 2003, 21; J. H.
HERBOTS, "De nalatige stuwadoor", (noot onder Cass. 7 december 1973), R.W. 1973-74, (1600) nr. 5; V. SIMONART,
"La quasi-immunité des organes de droit privé", (noot onder Cass. 7 november 1997), R.C.J.B. 1999, (732) 739; J. VAN
RYN, "Responsabilité aquilienne et contrats", J.T. 1975, (505) 505-506.
Voor meer sympathisanten, zie: I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 154,
voetnoot 562.
Doorslaggevend daarbij leek het cassatiearrest van 14 oktober 1985. Het Hof van Cassatie overwoog dat een contractuele
fout geen onrechtmatige daad werd, enkel en alleen omdat de schade indirect was. Ook indirecte schade is volgens het Hof
op grond van contractuele aansprakelijkheid vergoedbaar. Deze stelling was onverzoenbaar met de interpretatie die
volgens de verfijningsleer aan het schadecriterium moet worden gegeven. Die kwam erop neer dat de buitencontractuele
aansprakelijk in een contractsverhouding alleen was uitgesloten voor de vergoeding het verlies van een contractsvoordeel,
wat “zuiver contractuele schade” uitmaakt.
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verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die op hem rust en indien deze
fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt.”3091 In dit arrest
lijkt het Hof van Cassatie het bestaan van gemengde fouten in elk geval te onderkennen, wat
koren op de molen is van de verfijningsleer.3092 Toch leeft de onduidelijkheid voort, te meer
daar het schadevereiste geen gewijzigde formulering kreeg.3093
Net als België kent ook Frankrijk uitzonderingen op het principe van “non-cumul”. Frankrijk
gaat evenwel verder in de toepassing van de het samenloopverbod, door zich slechts bereid te
tonen eraan afbeuk te doen voor twee, in vergelijking met de eerder vage samenloopregeling
van het Belgisch recht, precies afgelijnde gevallen. Zo staat het de contractspartij naar Frans
recht vrij voor de buitencontractuele actie te kiezen wanneer de tegenpartij zich schuldig
maakte aan strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuken. Daarnaast staat de rechtspraak ook die
mogelijkheid toe voor de gevallen waarin het handelen van de contractuele schuldenaar van
een bedrieglijk opzet getuigt.3094
524. Overzicht – Wanneer we vanuit de Frans-Belgische aversie voor samenloop
terugkoppelen naar het vraagstuk van de aansprakelijkheid van het veilinghuis ten aanzien
van de inbrenger, zou die in beide rechtsstelsels in principe uitsluitend contractueel van aard
kunnen zijn. We stellen echter vast dat sommigen in Frankrijk ondanks de erg ridige opvatting
inzake samenloop voor de buitencontractuele aansprakelijkheid niettemin een belangrijke rol
ziet weggelegd. Ook in België bestaat wat onzekerheid, als gevolg van de recente evolutie in
de cassatierechtspraak in de richting van de verfijningsleer.
Rekening houdend met de voorwaarden voor aansprakelijkheid dient de inbrenger in beide
jurisdicties in de eerste plaats schade te lijden, opdat de veilinghuizen aansprakelijk zouden
zijn voor de informatie geboden in de veilingcatalogus. Daarnaast is vereist dat het
veilinghuis ook een tekortkoming kan worden verweten. We onderzoeken beide voorwaarden
in detail, eerst in Frankrijk en aansluitend ook in België.
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Cass. 29 september 2006, NjW 2006, afl. 153, 946.
H. BOCKEN, "Daar gaan we weer...? Verfijners, verdwijners en het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september
2006", l.c., 46; I. BOONE, "Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid verfijnd", (noot onder Cass.
29 september 2006), NJW 2006, afl. 153, (946) 947; A. VAN OEVELEN, "De samenloop van contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid: een koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie", (noot onder Cass.
29 september 2006), R.W. 2007, afl. 42, (1718) 1720.
I. BOONE, "Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid verfijnd", l.c., 947; H. BOCKEN, "Daar gaan
we weer...? Verfijners, verdwijners en het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006", l.c., 46; A. VAN
OEVELEN, "De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid", l.c., 1720-1721.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 544; A. BÉNABENT, Les obligations,
2005, o.c., 356; F. CHABAS, Obligations - théorie générale, o.c., 403-404; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de
la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 319-320; L. LETURMY, "La responsabilité délictuelle du contractant", RTD
civ. 1998, (839) 848-850; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 336, noot 27; G. VINEY, Introduction à la
responsabilité, o.c., 411-413.

667

1. Schadevoorwaarde
525. Het maison de vente: twee scenario’s voor de schade van de inbrenger/verkoper
bij inauthenticiteit –– Door kunstwerken en verzamelvoorwerpen fout te catalogeren,
berokkent de Franse maison de vente de inbrenger/verkoper schade, waarvoor het veilinghuis
aansprakelijk kan zijn. We onderscheiden echter twee scenario’s: directe schade (i) en
indirecte schade (ii).
i) Van directe schade is sprake wanneer het kunstwerk dat het maison de vente voor
onbeduidend hield en ook zo catalogeerde, naderhand een waardevol stuk blijkt te zijn.
Door argeloos voorbij te gaan aan de ware identiteit van het werk zette het veilinghuis de
verkoper (en het biederspubliek) op het verkeerde been. De schade die de verkoper
daardoor rechtstreeks geleden heeft, kan hij met een aansprakelijkheidsvordering op grond
van het mandaatscontract trachten terug te vorderen.3095 De schaarse rechtspraak op het
vlak van de verkopersdwaling levert daarvan enkele voorbeelden, maar toont ook aan dat
de demarches van de verkoper vóór alles op de annulatie van de koopovereenkomst
gericht zijn. Begrijpelijk, aangezien de verkoper na een succesvolle annulatievordering
een kunstwerk terugkrijgt dat zoveel meer waard is dan hij oorspronkelijk dacht. Daardoor
wordt zijn aandacht nogal makkelijk van de aansprakelijkheidskwestie afgeleid. Zo stellen
we vast dat de finale beslissing in de eerste Poussin-marathon3096 niet meer ingaat op de
aansprakelijkheid van de commissaire-priseur, eens de verkoper de vernietiging van de
koopovereenkomst wist te bekomen.3097 De dwaling bij de verhandeling van Le verrou
van Fragonard inspireerde de verkoper uitsluitend tot een nietigheidsvordering, zonder
meteen ook schadevergoeding te claimen van de commissaire-priseur.3098 Van hetzelfde
laken een pak in het geschil omtrent de kariatide van de zestiende-eeuwse Paduese
beeldhouwer Agostino Zoppo (1520-1572).3099
Voor een goed begrip stippen we hier aan dat de vernietiging van de koopovereenkomst en de
aansprakelijkheid van de veilinghouder twee onafhankelijke acties zijn. Het Franse Hof van Cassatie
weigerde immers het arrest van het Parijse Hof van Beroep te vernietigen dat de
aansprakelijkheidsvordering van een koper ingesteld tegen een expert en een commissaire-priseur
inwilligde, zonder dat hij evenwel de vernietiging van de koopovereenkomst van de verkoper had
gevorderd.3100 Sindsdien hebben talrijke rechterlijke uitspraken in authenticiteitsgeschillen die
3095
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J. LOUP, "La responsabilité des commissaires-priseurs et des experts dans les ventes d'objets d'art et d'antiquité", JCP
1939, I, (85) 85.
Voor de hele Poussin-saga, zie: TGI Parijs, 13 december 1972, D. 1973, 410, noot J. GHESTIN en P. MALINVAUD; CA
Parijs, 2 februari 1976, D. 1976, 325, concl. CABANNES; Cass. Fr. 1e civ. 22 februari 1978, D. 1978, 601, noot P.
MALINVAUD; CA Amiens, Aud. sol. 1 februari 1982, Gaz. Pal. 1982, I, 134, concl. HOUPERT; Cass. Fr. 1e civ., 13
december 1984, Bull. civ. I, n° 293; CA Versailles, ch. réunies, 7 januari 1987, D. 1987, 485, noot L. AUBERT. (Supra, nr.
253).
Dat de aansprakelijkheidsvordering slechts in subsidiaire orde was ingesteld, voor het geval de dwalingsvordering niets
opleverde, verklaart die oplossing. Het bevestigt tevens dat in dergelijk geval de verkoper zich niet meteen geschaad voelt,
aangezien hij aanzienlijk “rijker” achterblijft dan hij voor de verkoop was. CA Versailles, ch. réun., 7 januari 1987, D.
1987, 485, noot L. AUBERT.
Cass. Fr. 1e civ. 16 oktober 1979, Gaz. Pal. 1980, I, panor. 60 en 61.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 15 november 1990, Juris-Data nr. 1990-025479. Ook hier vergenoegt de verkoper zich met de
dwalingsvordering.
In de beroemde zaak Lebel & Ader v. Neger & Alran wenste Neger de commissaire-priseur en zijn expert aansprakelijk te
stellen voor de schade die hij leed. Op 3 december 1947 tijdens een openbare verkoop bij Drouot, georganiseerd door
commissaire-priseur Ader verwierf Neger het werk dat in de veilingcatalogus, samengesteld door de commissaire-priseur
en de assisterende expert Lebel, omschreven stond als “Brugghen (Heindrich Ter) Deventer 1588 – Utrecht 1629 – Les
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zienswijze bevestigd, zowel op cassatieniveau3101, als op niveau van de (hogere) feitenrechter3102. Dat
het in die rechtspraak steeds ging om gelaedeerde kopers in plaats van verkopers, hoeft ons inziens geen
verschil te maken, daar de verkoper zich net als de koper op de dwaling en het aansprakelijkheidsrecht
kan beroepen.

De aansprakelijkheidsvordering laat zich onafhankelijk van de annulatievordering
instellen, met dien verstande dat de vernietiging van de koopovereenkomst wel de schade
van de verkoper aanzienlijk reduceert tot wat het Hof van Parijs in de zaak van het
Augsburgs zilver omschrijft als “les démarches et tracas résultant du procès”.3103
Volledigheidshalve vermelden we nog het tweede Poussin-vervolgverhaal. Hoewel de
verkoper hier tegen de commissaire-priseur ook een aansprakelijkheidsvordering instelde,
verkreeg hij alleen de vernietiging van de koopovereenkomst, daar het Hof van mening
was dat het veilinghuis geen onzorgvuldigheid te verwijten viel.3104
ii) Veel vaker echter lijdt de verkoper indirecte schade en neemt de aansprakelijkheidsactie
de vorm aan van een vrijwaringsvordering.3105 Vrijwaring is de verplichting van een
persoon een andere persoon schadeloos te stellen wanneer deze laatste door een derde in
rechte wordt aangesproken op grond van een fout die te wijten is aan de eerste.3106 Bij de
publieke verkoop van kunst- en verzamelvoorwerpen komt dergelijk scenario zeer vaak
voor, in tegenstelling tot de directe schade. Door de onzorgvuldigheid van het maison de
ventes belandt een verkeerde toeschrijving in de veilingcatalogus. Uitgaand van die
onjuiste beschrijving verwerft een koper het werk. De koper kan dan de
inbrenger/verkoper aanspreken op grond van de dwaling. Uiteindelijk zal deze laatste zijn
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deux avares”. In 1955 verkocht hij het werk door aan Alran, die de koopovereenkomst echter al snel liet ontbinden omdat
hij aan de authenticiteit van het Hollandse meesterwerk twijfelde. In plaats van op zijn beurt de eerste koopovereenkomst
te laten vernietigen stelde Neger een aansprakelijkheidsvordering in tegen de commissaire-priseur en diens expert. De TGI
van Parijs (TGI Parijs, 1 juni 1965, onuitg.), gesteund door het Hof van Beroep (CA Parijs, 1e ch., 21 december 1966,
onuitg.) bevestigden elk dat het instellen van de dwalingsvordering geen noodzakelijke voorwaarde was voor de
aansprakelijkheidsactie tegen de commissaire-priseur en de expert. De cassatievoorziening tegen dit arrest werd
verworpen. (Cass. Fr. 1e civ. 23 april 1969, D. 1969, jur., 493).
Cass. Fr. 1e civ, 3 juni 1997, D. 1998, jur., 148, noot S. CREVEL.
Op niveau van de Cour d’Appel, zie onder meer: CA Versailles, 1e ch., sect., A, 25 maart 1999, Juris-Data n° 1999041213; “Considérant par ailleurs qu’aucun texte n’impose à celui qui subit le dommage de demander l’annulation de la
vente préalablement à l’action en responsabilité contre le commissaire-priseur.” (CA Parijs, 1e ch., 20 januari 1986,
Journ. des C.-P. 1986, 77, noot G. GAULTIER); CA Pau, 1e ch., 30 november 1994, Juris-Data n° 1994-051256; CA Parijs,
8e ch., sect. A, 18 januari 1988, Juris-Data 1988-020870; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 juni 1985, Juris-Data n° 1985023474.
Op niveau van de TGI, zie bijvoorbeeld: TGI Parijs, 1e ch., 1e sect. 9 juli 1992, Juris-Data n° 045994; “Attendu qu’aucune
disposition n’impose au demandeur d’exercer contre le vendeur l’action en nullité de la vente préalablement à l’action en
responsabilité délictuelle dirigée contre le commissaire-priseur et l’expert, qui peut être mise en jeu indépendamment de
la première.” (TGI Parijs, 1e ch., 25 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, 193, noot G. GAULTIER); TGI Parijs, 1e ch., 1e
sect., 23 maart 1994, Juris-Data n° 1994-042928; TGI, Lyon, 1e ch., 3 juli 1974, Journ. des C.-P. 1978, 15, noot G.
GAULTIER; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 2 maart 1995, Juris-Data n° 1995-043148; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 25 april
1990, Juris-Data n° 1990-042952.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 december 1976, Gaz. Pal. Rec. 1977, jur., 135. Contra: J. LOUP, "La responsabilité des
commissaires-priseurs et des experts dans les ventes d'objets d'art et d'antiquité", l.c., 85. J. LOUP houdt ten onrechte voor
dat de aansprakelijkheidsvordering slechts zinvol is wanneer de verkoper er niet in slaagt de overeenkomst te laten
vernietigen.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 28 juni 2001, Juris-Data n° 2001-181698. De cassatievoorziening tegen dit arrest werd
afgewezen. (Cass. Fr. 1e civ., 17 september 2003, Juris-Data n° 2003-020165).
G. DURRY, "Responsabilité civile (1)", l.c., 772; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art,
o.c., 427.
CA Reims, aud. sol., 25 juni 1974, JCP 1975, II, 18120.
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verliezen trachten te verhalen op het veilinghuis.3107 Per slot van rekening lag het
handelen van het veilinghuis aan de oorsprong van de schade van de verkoper.

526. Terugbetaling van de koopprijs: indirecte schade van de inbrenger? – Wanneer
de koopovereenkomst wordt vernietigd, bezorgt de koper het litigieuze werk terug aan de
verkoper en is deze gehouden hem de koopprijs terug te betalen. Aangezien het om
substantiële bedragen kan gaan, kan die terugbetaling voor de (particuliere) verkoper een
bijzonder harde noot om kraken zijn. De opbrengst van de verkoop werd immers in het beste
geval herbelegd en is om die reden vaak onbeschikbaar geworden. Moeilijker nog zijn de
situaties waarin de verkoper de gelden is kwijtgespeeld, ze heeft aangewend voor de
afbetaling van zijn schulden of ze over verscheidene personen, veelal de erfgenamen,
verspreid zijn komen te zitten. De verkoper zal de verplichting tot terugbetaling van de
koopprijs trachten te verzachten door op zijn beurt zijn verhaalsrechten uit te oefenen op de
professional die een fout beging. De verkoper tracht dus in het maison de ventes een back-up
te vinden voor de restitutieplicht van de koopprijs. Dergelijke gang van zaken stemt echter tot
nadenken. De garantievordering van de verkoper tegen de expert is niets anders dan een
aansprakelijkheidsclaim, gebaseerd op de onzorgvuldige dienstverlening van het veilinghuis.
527. Terugbetaling van koopprijs na nietigverklaring: voor het veilinghuis geen te
vergoeden schade – De terugbetaling van de koopprijs door het veilinghuis aan de verkoper
komt echter in het aansprakelijkheidsrecht niet voor vergoeding in aanmerking, aangezien de
toepassingsvoorwaarden voor aansprakelijkheid niet vervuld zijn. De terugbetaling van de
koopprijs na annulatie maakt immers geen schade uit. Het Franse hof van Cassatie kreeg reeds
meermaals deze vraagstelling voorgelegd en heeft haar terecht bij herhaling op ontkennende
wijze beantwoord.
In beide gevallen ging het om de verkoop van een handelszaak die werd geannuleerd. Telkens eiste de
verkoper voor terugbetaling van de koopprijs te worden gegarandeerd door de notaris die op foutieve
wijze de akte had opgesteld, en wiens fout aan de oorsprong lag van de annulatie van de
koopovereenkomst. In beide gevallen wijst het Hof dergelijke garantieplicht van de hand door
eenvoudigweg te stellen dat de restitutie van de koopprijs bij de annulatie van de koopovereenkomst
geen schade uitmaakt. Immers, zo overweegt het Hof in zijn arrest van 14 oktober 1997: “Attendu,
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Een greep uit het enorme bestand aan voorbeelden van het geschetste scenario: CA Parijs, 15e ch., 9 november 1994,
Journ. C.-P. 2000, 64; CA Rouen, 1 maart 1995, Juris-Data n° 1995-047693; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 2 december 2002,
Juris-Data n° 2002-193934; TGI Parijs, 1re ch., 18 mei 1988, Juris-Data n° 1988-043351 – dit vonnis werd echter
hervormd door CA Parijs, 1e ch. sect. A, 8 januari 1990, D. 1990, IR, 48 - bevestigd in Cass. Fr. 1e civ, 25 februari 1992,
Chambelland en Giafferi c/Jonckheere, Sté Inarès, Schoeller, arrest n° 304, n° 90-12.268 en 90-15.587, onuitg. geciteerd
in F. DURET-ROBERT, o.c., 378; CA Rouen, 27 augustus 1980 – bevestigd door Cass. Fr. 1e civ., 26 januari 1982, Bull.
civ. 1982, I, n°42; CA Parijs, 25e ch., sect. A, 16 januari 2004, Juris-Data n° 2004-235442; CA Lyon, 1e ch., 7 juni 2001,
Juris-Data n° 2001-144754; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 december 2003, Gaz. Pal. 10-11 maart 2004, 23, noot H.
VRAY; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 25 juni 1990, Juris-Data n° 1990-023235; TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 24 oktober 2002,
onuitg. geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 377; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 22 maart
1996, Juris-Data n° 1996-021515; CA Parijs, 1e ch. sect. B., 5 december 1997, Juris-Data n° 1997-024096; CA Reims,
aud. sol., 25 juni 1974, JCP 1975, II, 18120; CA Parijs, 1e ch., sect B, 7 juni 1996, Gaz. Pal. 1996, 487; TGI Parijs, 1e ch.
1e sect., 12 mei 1999, Juris-Data n° 1999-114129; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 10 juni 2003, geciteerd in F. DURETROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 378; CA Rouen, 1e ch., 1e cab., 16 november 2005, Juris-Data n° 2005289935. In deze laatste zaak was de vrijwaringsvordering van de verkoper tegen de commissaire-priseur wel enigszins
bijzonder doordat die op specifieke wetsbepalingen gebaseerd was.
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cependant, que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un
contrat, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable.”3108

Hoewel het hier telkens een zaak betrof waarin de problematiek aan bod kwam buiten de
kunsthandel, wijst niets erop dat het standpunt van het hof niet voor veralgemening in
aanmerking zou komen. In zijn commentaar bij deze arresten trok GAULTIER de redenering
trouwens door naar de veilingcontext en stelde hij zodoende het veilinghuis vrij van dergelijke
garantieplicht, aangezien de restitutie van de koopprijs na annulatie inderdaad geen schade
uitmaakt.3109 Men stelt overigens vast dat de feitenrechters specifiek voor de kunsthandel al
meermaals deze zienswijze bijvielen.3110 Toch klinkt in deze kwestie jammer genoeg ook een
dissidente minderheidsstem die de restitutie van de koopprijs wel degelijk als schade
beschouwt.3111
De houding van het Franse Hof van Cassatie verdient om diverse redenen toejuiching.
AFTREK VAN DE RESIDUAIRE WAARDE – In de eerste plaats is de terugbetaling aan de
verkoper van de koopprijs die deze zelf heeft moeten restitueren aan de koper, ten gevolge
van de vernietiging van de koopovereenkomst theoretisch onjuist. De verkoper krijgt dan
én het voorwerp gerestitueerd, én de prijs. Welnu, indien men het veilinghuis al voor de
terugbetaling van de koopprijs zou laten opdraaien, zou men strikt genomen rekening
dienen te houden met het feit dat het gerestitueerde voorwerp zelf een residuaire waarde
heeft. Indien men met andere woorden al een vergoeding van de terugbetaling van de
koopprijs zou aannemen, dan dient deze voor alles al beperkt te zijn tot het saldo van de
prijs en de residuaire reële waarde.3112
528. Terugbetaling koopprijs & ongerechtvaardige verrijking – Nog veel belangrijker
is echter de idee dat de terugbetaling van de koopprijs, zelfs indien die werd verminderd met
de residuaire waarde van het goed resulteert in een ongerechtvaardigde verrijking. De
3108

3109

3110

3111

3112

Cass. Fr., 1e ch. civ, 14 oktober 1997, Juris-Data n° 1997-004038. Dit standpunt vindt in het arrest van 13 oktober 1999 in
nagenoeg dezelfde bewoordingen bevestiging. (Cass. Fr., 1e ch. civ, 13 oktober 1999, Juris-Data n° 1999-003548: “La
restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même,
un préjudice indemnisable. Elle ne peut donc, en l'absence d'autres circonstances, donner lieu ni à réparation, ni à
garantie, au profit du débiteur de la restitution.”).
G. GAULTIER, noot onder Cass. Fr. 1e civ., 14 oktober 1997 – Cass. Fr. 1e civ, 13 oktober 1999, Journ. des C.-P. 2001,
43; G. GAULTIER, "Action en responsabilité contre les professionnels des ventes publiques aux enchères", PA 28 juli
2005, afl. 149, (25) 26-27.
CA Pau, 1e ch., 6 maart 2006, Juris-Data n° 2006-334199; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 december 2003, Gaz. Pal. 10-11
maart 2004, 23, noot H. VRAY : “[…] restituer le prix à la suite de l’annulation des ventes respectives, cette restitution ne
constituant pas un préjudice indemnisable.”; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 22 maart 1996, Juris-Data n° 1996-021515: “qu’en
revanche rien ne justifie qu’il soit condamné à garantir [le vendeur] de la condamnation prononcée à son encontre au
titre de la restitution du prix de vente.”; CA Nîmes, ch. réun., 3 mei 2005, Juris-Data n° 287136: “Attendu cependant que
le remboursement du prix, conséquence de l’annulation de la vente, ne constitue pas pour le vendeur un préjudice
indemnisable.” Recent sprak ook het Hof van Cassatie in een geschil over kunstvoorwerpen zich in die zin uit. Zie: Cass.
Fr. 1e civ., 7 maart 2006, weergave op Juris-Data.
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 8 januari 1990, D. 1990, I.R., 48 - bevestigd in: Cass. Fr., 1e civ., 25 februari 1992, Chambelland
en Giafferi c/Jonckheere, Sté Inarès, Schoeller, arrest n° 304, n° 90-12.268 en 90-15.587, onuitg. geciteerd in F. DURETROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 378. Het vonnis in eerste aanleg veroordeelde de commissaire-priseur tot
een veel beperktere schadevergoeding. Het Hof baseerde de veroordeling echter op de dreigende insolvabiliteit van de
verkoper. Deze problematiek komt verder meer in detail aan bod (TGI Parijs, 1e ch., 18 mei 1988, Juris-Data n° 1988043351). Zie verder: CA Rouen, 27 augustus 1980, bevestigd door: Cass. Fr. 1e civ, 26 januari 1982, Bull. civ. I, n°42.
Deze theoretische redenering vindt men onder meer terug bij: CA Reims, 25 juni 1974, Journ. des C.-P. 1974, 67, noot G.
GAULTIER.
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verrijking is immers het gevolg van het feit dat de koopprijs bepaald werd op basis van een
verkeerde toeschrijving en betreft dus een kunstvoorwerp dat de verkoper nooit in zijn
vermogen had. Indien men de expert zou laten opdraaien voor de betaling van deze som zou
dit betekenen dat de verkoper een prijs opstrijkt voor een authentiek werk, hoewel het
kunstwerk dit geenszins was en ook nooit geweest is. Het “verlies” door het gebrek aan
authenticiteit moet vooral aan de ware aard van het kunstvoorwerp worden toegeschreven,
niet zozeer aan de expert.3113 Bepaalde rechtspraak heeft ook reeds op dit gebrek aan causale
band gewezen.3114 Het is de expert die de verkoper immers in zekere zin onterecht een
voordeel deed door een toeschrijving die het werk eigenlijk nooit had mogen krijgen. De ware
aard van het kunstvoorwerp staat los van de door de expert geleverde prestatie. De verkoper
kan dan ook niet claimen door de annulatie winst te derven, aangezien hij nooit een authentiek
kunstwerk in zijn vermogen had. Laat men het veilinghuis de verkoper toch de koopprijs
terugbetalen, dan komt dit neer op de vergoeding van zijn gederfde winst. De gederfde winst
is immers het saldo van de koopprijs en de werkelijke waarde op het ogenblik van de
transactie. Het kan ons inziens niet de bedoeling zijn de verkoper het “inauthentieke”
kunstvoorwerp terug te geven, en hem via het aansprakelijkheidsrecht op indirecte wijze de
prijs te laten behouden die werd betaald voor het authentiek gewaande werk.
529. Schadevergoeding voor kosten annulatieprocedure en kosten onzorgvuldige
professionals – We wijzen echter op een belangrijke nuance. De restitutie van de koopprijs
3113

3114

TGI Parijs, 6e ch., 7 november 1966, Journ. des C.-P. 1967, 80: “Attendu qu’en effet les appréciations du commissairepriseur ou des experts ne modifient en rien la nature des objets vendus; que leurs affirmations péremptoires, quoique
erronées, relatives aux marquises n’ont pu conférer à ces sièges une authenticité qu’ils n’ont pas. Attendu que la
résolution de la vente est fondée non sur les erreurs des experts et du commissaire-priseur mais sur le fait que l’objet de la
vente ne présentait pas les qualités substantielles que l’acquéreur doit être en droit d’exiger; il n’y a donc pas lieu
d’acceuillir la demande en garantie formée par les vendeurs.” Het Parijse Hof van Beroep bevestigt deze zienswijze en
voegt er nog aan toe: “Si la responsabilité solidaire ainsi engagée du commissaire-priseur et de l’expert peut donner lieu,
soit de la part de l’adjudicataire, soit de la part des vendeurs, à une action en dommages et intérêts, basée sur les fautes
respectives des susnommés, elle ne permet pas cependant de les appeler dans la présente action en nullité, à garantir [les
verdeurs] de la condamnation en restitution d’un prix ne correspondant pas à la valeur des sièges vendus et ayant comme
telle été encaissée à tort.” (CA Parijs, 15e ch., 30 mei 1968, Journ. des C.-P. 1974, 67). Het Hof van Cassatie zaaide echter
vertwijfeling door het voormelde arrest te verbreken en te overwegenen dat: “l’action en réparation fondée sur les fautes
respectives du commissaire-priseur et de l’expert permettait de les appeler à garantir les vendeurs de la condamnation à
restituer un prix ne correspondant pas à la valeur des sièges vendus.” Het Hof van Beroep van Reims dat uitspraak deed
na verwijzing nam deze echter snel weg door strak vast te houden aan de idee dat de loutere restitutie van de koopprijs niet
wordt gegarandeerd door de professional. Uitsluitend de schadelijke gevolgen van de annulatie zouden hiervoor in
aanmerking komen. Zie: CA Reims, aud. sol., 25 juni 1974, Journ. des C.-P. 1974, 67, noot G. GAULTIER: “Attendu par
suite que la garantie ne peut porter sur l’intégralité de la somme à restituer, les vendeurs conservant les meubles; qu’elle
ne peut éventuellement s’appliquer qu’au frais de la vente annulée, aux frais de remise en état des meubles et au préjudice
résultant pour les vendeurs des conséquences de la nullité et de la vente.”
TGI Parijs, 1e ch., 30 november 1983, Journ. des C.-P. 1983, 24, noot G. GAULTIER. “Attendu que [la venderesse] qui
récupère le tableau qu’elle avait vendu ne saurait en outre demander le prix au commissaire-priseur et à l’expert, quelle
que soit la valeur actuelle de celui-ci puisque le défaut éventuel d’authenticité de l’oeuvre ne leur est pas imputable.”; CA
Versailles, 1e ch., sect. A, 15 mei 1997, Juris-Data n° 1997-044179: “Que néanmoins, le caractère apocryphe de l’oeuvre
constitue la cause de l’annulation de la vente, à l’exclusion des agissements [des commissaires-priseurs et de l’expert] qui
ne sauraient répondre du défaut d’authenticité de l’oeuvre.” De verkoper moet de koopprijs teruggeven en stelt hiermee in
financiële problemen te komen. Ze had namelijk een lift geïnstalleerd met de opbrengst van de verkoop. Het hof legt de
forfaitaire schadevergoeding vast op 30.000 Fr.; CA Parijs, 5e ch., sect. A, 27 oktober 1987, Juris-Data n° 1987-027157:
“Considérant cependant qu’il n’est pas soutenu que [l’expert] soit intervenu lors de l’achat du dessin litigieux par [le
vendeur] ; que celui-ci ayant introduit dans son partimoine une reproduction sans valeur ne subit pas de préjudice en
restituant le prix d’un original qu’il n’a jamais posédé et en retrouvant en contrepartie ce qu’il avait livré. Considérant
que [le vendeur] ne peut donc être relevé et garanti en tout ou parti de la condamnation à la restitution du prix, au
versement des intérêts au taux légal et à leur capitalisation à une date où il ne pouvait d’ailleurs plus avoir le moindre
doute sur l’absence d’originalité du document vendu.”
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mag dan op zich geen schade uitmaken, toch kan die wel in schadelijke omstandigheden
verlopen.3115 De verkoper kan immers met liquiditeitsproblemen te kampen hebben waardoor
de restitutie voor hem additionele kosten met zich meebrengt of waardoor bepaalde contracten
of zelfs de gehele handelsactiviteit van de verkoper in het gedrang dreigen te komen.
Anderzijds kan ook de gehele annulatieprocedure een bijkomende kost betekenen die de
verkoper gerechtigd is terug te vorderen van de onzorgvuldige professional, daar zij wel
degelijk schade uitmaken. De rechtspraak op het vlak van de kunsthandel geeft inderdaad
blijkt van dit belangwekkende onderscheid en biedt meerdere treffende illustraties van het
voormelde cassatiestandpunt.3116 Natuurlijk dient de verkoper het bestaan van dergelijke
3115

3116

G. GAULTIER, "Action en responsabilité contre les professionnels des ventes publiques aux enchères", l.c., 27; G.
GAULTIER, noot onder Cass. Fr. 1e ch. civ, 14 oktober 1997 – Cass. Fr., 1e ch. civ, 13 oktober 1999, Journ. des C.-P.
2001, 43: “Le commissaire-priseur n’a pas à supporter l’obligation de restituer le prix de vente, mais de réparer le
préjudice que cette obligation a pu causer au vendeur, notamment par le trouble sur le plan de la trésorerie. Ainsi, le
préjudice qui doit être réparé ne consiste pas dans le trouble apporté par l’obligation de restituer le prix.”
CA Parijs, 25e ch., sect. B, 6 oktober 2006, Juris-Data n° 2006-313152; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 22 maart 2004, JurisData n° 2004-245483; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 2 december 2002, Juris-Data n° 2002-193934: “Que cependant, le
remboursement du prix d’une vente annulée est la contrepartie de la restitution du bien objet de la vente et ne constitue
pas, par lui-même, un préjudice indemnisable.”; CA Rouen, 1e ch. civ. 26 april 2000, Juris-Data n° 2000-130-388; CA
Parijs, 1e ch. G, aud. solenn., 18 februari 1998, Juris-Data 1998-020318: « Considérant que [la venderesse], ayant cédé le
tableau à [l’acquéreur], a été contrainte, par suite le l’annulation de cette transaction, de lui rembourser le prix par lui
versé, augmenté des intérêts à dater de la mise en demeure ; que, néanmoins, ce remboursement ne constitue pas en soi un
élément de préjudice réparable, dès lors que, d’une part, le patrimoine [du vendeur] n’a pas vocation à s’enrichir du
bénéfice résultant de la vente d’un tableau dont le caractère faux a été ultérieurement rélévé et que, d’autre part, elle a
disposé durant plusieurs années des fonds qu’elle a dû restituer, en sorte qu’elle a pu les faire fructifier à son profit.Que
toutefois, [la venderesse] a nécessairement consacré des efforts à la conclusion de la transaction avec [l’acquéreur] et
subi de ce chef une indemnisation de 15.000 F, avec intérêts au taux légal [….]. Qu’elle est fondée, de surcroît, à obtenir
réparation du chef des frais irrépétibles qu’en exécution du jugement déféré, elle a réglés à [l’acquéreur] à hauteur de
10.000 F. Considérant que [la venderesse] justifie avoir réglé à la AUKTIONSHAUS GERMANN une commission égale à
15% du montant de la vente, soit 11.600 F, […]; qu’elle sera donc indemnisée à concurrence du montant de cette somme,
avec intérêts au taux légal à dater de la date du 16 juin 1989.”; CA Dijon, 1e ch., 2e sect., 15 september 1994, Juris-Data
n° 1994-045439: “Attendu à cette égard que si celle-ci ne justifie pas subir de préjudice particulier concernant la
restitution des 121.088 francs [prix de vente] qu’elle a perçus, il en va différemment pour le surplus de la condamnation
prononcée à son encontre.” In casu moest de verkoper niet alleen de prijs terugbetalen, wat inderdaad geen schade
uitmaakt, maar eveneens een deel kosten zoals taxen en honoraria; TGI Parijs, 1re ch., 18 mei 1988, Juris-Data n° 1988043351: “Attendu que […] l’appréciation éronnée et sans réserve des commissaires priseurs et de l’expert, cause
déterminante de la conclusion du contrat de vente, est également constitutive d’une faute qui est en relation directe avec le
préjudice que cause au vendeur l’obligation imprévue de restituer une somme importante dont il avait disposé et de payer
les intérêts sur le prix de vente. Qu’il convient en conséquence de faire droit, à concurrence de 75.000 francs, à l’appel en
garantie formé par [le vendeur] à l’encontre [des commissaires priseurs et de l’expert].” Dit vonnis werd echter op dit
punt hervormd door: CA Parijs, 1e ch. sect. A, 8 januari 1990, D. 1990, IR, 48, bevestigd in: Cass. Fr., 1e civ, 25 februari
1992, Chambelland en Giafferi c/Jonckheere, Sté Inarès, Schoeller, arrest n° 304, n° 90-12.268 en 90-15.587, onuitg.
geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 378). De totale koopprijs bedroeg 350.000 francs.
Deze dient de verkoper te restitueren. Voor de bijkomende schade die hij lijdt, heeft hij echter een regres op de expert,
forfaitair begroot op 75.000 francs.
CA Rouen, 1 maart 1995, Juris-Data n° 1995-047693: “Que cette faute a causè un préjudice [au vendeur] qui, s’il avait
été informé soit aurait fait retirer l’oeuvre de la vente, soit aurait fait mentionner des réserves quant à son authenticité.
Que ce préjudice n’est toutefois pas équivalent au prix du tableau que [le vendeur] doit restituer puisque celui-ci va
conserver l’oeuvre qui conserve une certaine valeur; Que compte tenu des éléments de la cause le préjudice subi par [le
vendeur] doit être réparé par l’allocation d’une somme de 40.000 Frs à titre de dommages-intérêts.” De koopprijs
bedroeg 229.450, 21 Frs. Hiervoor heeft de verkoper geen regres op de professional, anders dan voor de schadelijke
omstandigheden die de rechter begroot op 40.000 Frs.; CA Lyon, 1e ch., 7 juni 2001, Juris-Data n° 2001-144754:
“Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a justement considéré que [le vendeur] ne pouvait
être relevé et garanti par [le commissaire-priseur] de sa condamnation à rembourser le prix à l’acquéreur.”; CA Parijs, 1e
ch., sect. A, 10 juni 2003, Gradis, Prevot c/Haudos de Possesse, RG n° 2002-00785, Dict. Perm. Produits Financiers, bull.
n° 344, december 2003, geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 378: “[les vendeurs] ne
sont pas fondés à prétendre obtenir garantie des sommes qu’ils auront à verser à l’acheteur; en effet la restitution à
laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’une vente ne constitue pas, par elle-même, un préjudice
indemnisable; elle ne peut donc, en absence d’autres circonstances, donner lieu ni à réparation ni à garantie au profit du
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schadelijke omstandigheden of bijkomende schade te bewijzen, zoniet zal hij logischerwijze
achter het net vissen.3117
Bovendien moet men goed voor ogen houden dat de restitutie van de koopprijs voor de
verkoper geen schade uitmaakt voor zover deze uitsluitend de gelden terugbetaalt die hij zelf
in zijn patrimonium heeft ontvangen en die de zuivere tegenprestatie vertegenwoordigen van
het door hem geleverde goed. Vaak overtreft de prijs die de koper betaalde echter aanzienlijk
wat de verkoper daarvan uiteindelijk kon behouden, aangezien in de koopprijs ook nog
honoraria, kosten en taksen zaten inbegrepen, maar die de verkoper zelf niet ten goede
kwamen. De terugbetaling daarvan aan de koper brengt de verkoper vanzelfsprekend schade
toe, die hij gerechtigd is terug te vorderen van de professional, gelet op diens onzorgvuldig
optreden. Het komt immers het veilinghuis en de expert toe deze vergoedingen terug te
betalen.3118 Deze uitgaven vonden immers mede hun oorsprong in de falende expertise.3119

2. Foutvoorwaarde
530. Inauthenticiteit en de veilingcatalogus: contractuele aansprakelijkheid van het
Franse maison de ventes ten aanzien van de verkoper – De verhouding tussen de
inbrenger/verkoper en het maison de ventes is contractueel van aard. We kwalificeerden ze al
eerder als mandaat.3120 Het bestaan van een contract is onontbeerlijk voor elke contractuele
aansprakelijkheid. Verder veronderstelt contractuele aansprakelijkheid dat de schuldenaar zijn
contractuele verbintenissen niet of op een onbevredigende wijze nakwam.3121 Op grond van
artikel 1991, lid 1 Code civil. is de lasthebber immers gehouden de lastgeving te volbrengen,
zolang hij daarvan niet ontheven is, en is hij verantwoordelijk voor de schade die uit het niet

3117

3118
3119

3120
3121

débiteur de la restitution; d’ailleurs, les vendeurs retrouvent dans leur patrimoine le tableau qui en était sorti, sans avoir
subi de perte, alors qu’ils ont joui de la somme qui leur avait été versée jusqu’à la demande de restitution.”
Zie verder: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 25 juni 1990, Juris-Data n° 1990-023235; TGI Parijs, 1e ch., 2e sect., 24 oktober
2002, Olivier Hoare, Lucien Arcache, S.C.P. Tajan, Ilana Tholen, AGF, GAN, RG n° 01/04208, onuitg. geciteerd in F.
DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 377; CA Reims, 25 juni 1974, Journ. des C.-P. 1974, 67, noot G.
GAULTIER: “Attendu que la nullité de la vente du fait de l’absence d’une qualité substantielle, erreur favorisée par les
agissements du commissaire-priseur et des epxerts, a causé [aux vendeurs] un double préjudice résultant d’une part de
l’obligation de réstituer le prix, et non de la restitution elle-même, et d’autre part de la privation du produit qu’ils
pouvaient légitimement attendre d’une vente faite normalement et ce, alors surtout que leur bonne foi sur l’authenticité des
meubles n’a jamais été mis en doute par quiconque. Attendu qu’en cause d’appel ils ont présenté une demande de
dommage et intérêts consécutive aux nombreux frais auxquels ils ont du faire face pour soutenir les procès qui leur ont été
imposés et au préjudice moral subi par eux.”; CA Parijs, 15e ch., 9 november 1994, Journ. C.-P. 2000, 64; CA Parijs, 1e
ch. sect. B., 5 december 1997, Juris-Data n° 1997-024096: “Considérant que le commissaire-priseur, simple mandataire
du vendeur, ne saurait être tenu de garantir celui-ci de la restitution du prix de vente lorsque cette vente se trouve annulée
par sa faute; qu’il ne peut être tenu que des conséquences dommageables résultant de cette annulation, qui résident
essentiellement dans le remboursement des frais et honoraires engagés en pure perte et dans les désagréments résultant du
procès en annulation et les frais éventuellement nécessités, dont il serait justifié, pour le remboursement du prix de vente
dont l’intéressé pouvait légitimement disposer.”
TGI Parijs, 1e ch. 1e sect., 12 mei 1999, Juris-Data n° 1999-114129: “Attendu que par ailleurs la venderesse ne démontrant
ni n’alléguant l’existence d’aucun préjudice résultant de l’annulation de la vente, sera déboutée de ses appels en garantie
exercés à l’encontre tant du [commissaire-priseur] que du COMITE CHAGALL et de son assureur.”
G. GAULTIER, "Action en responsabilité contre les professionnels des ventes publiques aux enchères", l.c., 28.
CA Parijs, 1e ch., sect. A., 15 december 2003; Gaz. Pal. 10-11 maart 2003, 23; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 23 mei 1997,
Juris-Data n° 1997-021293.
Supra, nr. 486.
P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 266, 305 en 313 et seq.; G.
VINEY, Introduction à la responsabilité, o.c., 326.
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uitvoeren ervan zou kunnen ontstaan. Artikel 1992, lid 1 Code civil. houdt daarbij voor dat de
lasthebber niet alleen aansprakelijk is voor zijn opzet, maar ook voor zijn schuld in de
uitvoering van zijn opdracht.
Sedert geruime tijd is het alom aanvaard in het Franse recht dat professionele dienstverlening
een informatieplicht in het leven roept.3122 De contractuele zorgvuldigheidsplicht verlangt van
het Franse maison de ventes dat het de inbrengers inlicht over de aard en de waarde van de
ingebrachte voorwerpen. Door zich bij die toeschrijving te vergissen en zo verkeerde
informatie in de catalogus op te nemen, stelt het veilinghuis zich bloot aan contractuele
aansprakelijkheid. Inauthenticiteit wekt immers spontaan het vermoeden dat het veilinghuis
zich onvoldoende van zijn contractuele informatieplicht heeft gekweten. Maar leidt ook elke
verkeerde toeschrijving effectief tot contractuele aansprakelijkheid? Meteen belanden we bij
de vraag naar de zorgvuldigheidsstandaard bij de beoordeling van die contractuele
informatieplicht in het kader van de mandaatsverhouding, waarbij het illustere duo
“resultaatsverbintenis en middelenverbintenis” weer opduikt.
We wezen er eerder al op hoe moeilijk het is de verbintenissen van de lasthebber eenduidig
binnen dit dualistisch kader in te passen. De doctrine heeft heel wat gepiekerd over de
zorgvuldigheidsstandaard van de lasthebber, wat weerklank kreeg in de rechtspraak van de
Franse hoven en rechtbanken. Aanvankelijk scheen het Hof van Cassatie er enigszins
schoorvoetend van uit te gaan dat de lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat een
resultaatsverbintenis droeg, daar hij buiten de gevallen van overmacht vermoed werd
aansprakelijk te zijn wanneer hij zijn verbintenissen niet nakwam.3123 De huidige
cassatierechtspraak meent echter een onderscheid te moeten maken tussen een onuitgevoerd
mandaat en een slecht uitgevoerd mandaat.3124 Abstractie makend van een mogelijke vreemde
oorzaak, beschouwt men het eerste automatisch als fout, terwijl voor een slecht uitgevoerd
mandaat dat automatisme niet geldt.3125
Die nuancering is echter niet erg verhelderend bij het bepalen van de
zorgvuldigheidsstandaard. In de eerste plaats is het onderscheid tussen niet uitvoeren en
gebrekkig uitvoeren niet zo makkelijk te maken. Daarnaast lijkt het ons onzinnig de aard van
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M.-H. MALEVILLE, "La responsabilité civile des intermédiaires professionnels au titre du devoir de conseil", JCP 2000,
afl. 17, (731) 731-732; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 428-429; P. MALAURIE, L.
AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 309; P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits
civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 343.
Volgende rechterlijke uitspraken bevestigen het bestaan van dergelijke informatieverplichting in hoofde van professionals
in de kunsthandel: CA Parijs, 1e ch., 5 mei 1977, Gaz. Pal. 1978, I, somm., 45; Cass. Fr. 1e civ., 26 januari 1982, Bull. Civ.
1982, I, 36; CA Versailles, 1e ch., 1e sect., 13 mei 1993, Juris-Data n° 1993-042616. Dit arrest werd evenwel gecasseerd
door Cass. Fr. 1e civ., 28 november 1995, Juris-Data n° 1995-003869; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 20 januari 1994, JurisData n° 1994-020912; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 februari 1994, Juris-Data n° 020899; CA Parijs, 15e ch., sect. A, JurisData n° 1994-200770; CA Parijs, 1e ch., 24 november 1992, Juris-Data n° 1992-024041; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26
april 1983, Juris-Data n° 1983-023327.
Zie bijvoorbeeld: Cass. Fr. soc., 30 november 1945, D. 1946, 155 (“Mais attendu que tout mandataire, salarié ou non
répond au regard de son mandat de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour
le mandant, l’inexécution de l’obligation faisant présumer la faute du mandataire hors cas fortuit.”; Cass. Fr. civ., 1 juni
1954, D. 1954, 611 (“Il résulte de [l’art. 1992 c. civ.] que, hors le cas de force majeur, le mandataire est présumé en faute
s’il n’exécute pas ses obligations.”); Cass. Fr. 1e civ., 19 februari 1963, Bull. civ. 1963, I, n° 110.
Cass. Fr. 1e civ., 18 januari 1989, D. 1989, 302, noot C. LARROUMET. “Si le mandataire est sauf cas fortuit, présumé en
faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothese d’une mauvaise
exécution de ce dernier.”
P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 344; A. BÉNABENT, Les contrats
spéciaux civils et commerciaux, o.c., 430-431; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et
commerciaux, 2002, o.c., 540; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 311.
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de verbintenis af te leiden uit de manier waarop deze niet werd uitgevoerd. Oorzaak en gevolg
worden zo immers omgewisseld.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de betere doctrine3126 zich kritisch toonde en andere
onderscheidingscriteria heeft geformuleerd. In plaats van de benadering van het Hof van Cassatie kiezen
kritische stemmen zoals ANTONMATTEI en RAYNAUD ervoor het onderscheid te maken op basis van de
traditionele onderscheidingscriteria3127, zoals het bestaan van een alea in de uitvoering van de
verbintenis.3128 Aansluitend daarbij trachten MALAURIE & AYNÈS de opdeling te maken op basis van de
precieze draagwijdte van het mandaat. Zo zal de zorgvuldige uitvoering van het mandaat tot veilen in
globo een middelenverbintenis zijn, terwijl de invulling daarvan door precieze beloftes of engagementen
(e.g. respecteren van een minimumprijs…) resultaatsverbintenissen in het leven zal roepen.3129

De traditionele rechtsleer beschouwt de aansprakelijkheid van het maison de ventes ten
aanzien van de verkoper doorgaans als een middelenverbintenis. Het veilinghuis zou slechts
aansprakelijk zijn als het niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag legde bij het onderzoek
naar de juiste toeschrijving van het ingebrachte kunstwerk.3130 Conform artikel 1315 Code
civil zal de verkoper het bewijs van dat onzorgvuldig gedrag dienen te leveren. De
kwalificatie als middelenverbintenis lijkt overigens in het licht van het alea-criterium van
ANTONMATTEI en RAYNAUD, of – gelet op het eerder vaag karakter van de verplichtingen van
het veilinghuis volgens de zienswijze van MALAURIE & AYNÈS – evenzeer op zijn plaats. De
rechtspraak trekt ook de kaart van de middelenverbintenis en brengt deze zienswijze met de
bijhorende bewijslast in de praktijk.3131
Ondanks de voormelde kritieken, wensen we hier toch terug aan te knopen bij de uitspraak
van het Hof van Cassatie van 1989 die bij mandaat een onderscheid maakt tussen niet
uitvoeren en gebrekkig uitvoeren. In al zijn onvolkomenheid heeft die benadering ons inziens
niettemin de merite de aandacht weg te leiden van de ietwat steriele “resultaat/middeldiscussie”, en eerder te vestigen op het werkelijk belang en overigens ook de
oorsprong van het conceptueel onderscheid van het resultaat-/middeldiscours, namelijk de
bewijsproblematiek.3132
Het uitgangspunt is de bewijsregeling van het foutelement als aansprakelijkheidsgenererende
factor.3133 Vaste cassatierechtspraak stelt immers dat bij een resultaatsverbintenis,
3126
3127

3128
3129
3130

3131

3132
3133

F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 2002, o.c., 540.
Voor een overzicht van de onderscheidingscriteria, zie in het algemeen: J. FROSSARD, La distinction des obligations de
moyens et des obligations de résultat, o.c., 127-164; P. PACHE, La distinction des obligations de moyens et des
obligations de résultat en droit français et son application en droit suisse, onuitg., Université de Lausanne, 1956, 134 p.;
G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, o.c., 457-470. Uitvoeriger over het onderscheid, zie:
supra, nr. 417.
P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 344.
P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 311.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 356; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des
oeuvres d'art, o.c., 428; R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 169; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 283.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 28 juni 2001, Juris-Data n° 2001-181698: “Considérant que l’appréciation de la responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert conduit à rechercher si la preuve de leur manquement à leur obligationde moyens
est rapportée.” Andere voorbeelden: CA Pau, 1e ch., 6 maart 2006, Juris-Data n° 2006-334199; CA Parijs, 25e ch., sect. A,
16 januari 2004, Juris-Data n° 2004-235442; CA Lyon, 1e ch., 7 juni 2001, Juris-Data n° 2001-144754; CA Parijs, 1e ch.
sect. B., 5 december 1997, Juris-Data n° 1997-024096; CA Rouen, 1 maart 1995, Juris-Data n° 1995-047693; TGI Parijs,
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676

overeenkomstig de artikelen 1147 en 1315 Code civil, de schuldeiser het bestaan en het
uitblijven van het beloofde resultaat moet bewijzen. Hierbij kan de schuldenaar zich enkel
bevrijden door het bewijs te leveren van overmacht, terwijl bij een middelenverbintenis, naar
luid van artikel 1137 Code civil, de schuldeiser een effectieve onzorgvuldigheid moet
aantonen in hoofde van de schuldenaar, en aldus moet hard maken dat de schuldenaar niet alle
middelen heeft aangewend die daartoe nodig waren. Resultaatsverbintenissen houden met
andere woorden een vermoeden van fout in, afgeleid uit het bewijs dat het beloofde resultaat
niet bereikt is; middelenverbintenissen vergen een bewezen aanwijsbare onzorgvuldigheid
van de schuldenaar.3134 Welnu, het mijlpaalarrest van 18 januari 1989 doet niets anders dan
die wetenschap verwoorden.
Het onbevredigende aan het begrippenpaar ‘resultaatsverbintenis – middelenverbintenis’ is
naar onze mening echter dat velen geneigd zijn de kwestie op dit punt als afgehandeld te
beschouwen.3135 Voor de middelenverbintenis kan dat misschien wel het geval zijn, voor de
resultaatsverbintenissen is de analyse in elk geval te weinig genuanceerd, als men daarbij niet
meteen naar de weerlegbaarheid van het aansprakelijkheidsvermoeden terugkoppelt.
Veel belangrijker dan de bondige vaststelling dat het veilinghuis met een resultaats- of een
middelenverbintenis werd belast, is echter óf men het veilinghuis toestaat het
aansprakelijkheidsvermoeden te weerleggen door zelf aan te tonen dat het zich bij zijn
dienstverlening heeft gedragen zoals een normaal zorgvuldig veilinghuis dat in de gegeven
omstandigheden zou hebben gedaan. Deze weerleggingsmogelijkheid is betekenisvol, daar het
Hof van Cassatie volgens de heersende rechtsleer immers weigert overmacht en de
afwezigheid van persoonlijke schuld van de debiteur gelijk te stellen.3136 De vraag naar de
kwalificering als middelenverbintenis of resultaatsverbintenis behoeft ons inziens aanvulling
met de vraag naar de weerlegbaarheid van het aansprakelijkheidsvermoeden.
Bij contractuele dienstverlening door professionals is het voor de eiser, in het bijzonder
wanneer hij een leek is, vaak erg moeilijk een concrete fout aan te tonen. Toegepast op het
veilingwezen zal het voor de inbrenger inderdaad een hele klus zijn zelf in concreto aan te
wijzen waar het veilinghuis tekort schoot en dus in de fout ging, hoewel het dit wel degelijk te
doen staat, rekening houdend met de kwalificatie als middelenverbintenis. De primaire
moeilijkheid daarbij is dat de inbrenger zelfs geen weet heeft van de bronnen, de litteratuur,
de analysetechnieken en de onderzoeksmethoden die het veilinghuis bij het catalogeren van
het kunstvoorwerp in kwestie allemaal in rekening bracht. Om redenen van
consumentenbescherming lijkt het dan ook meer aangewezen dit bewijs aan de professionele
dienstverlener zelf over te laten. Hij weet immers perfect hoe zorgvuldig hij te werk is
gegaan. De onjuistheden in de catalogus laten met andere woorden vermoeden dat het
veilinghuis tekort schoot. In het dualistische model van de resultaats- en
middelenverbintenissen zou men dus van een resultaatsverbintenis kunnen spreken. We
brengen daarop echter een belangrijke nuance aan door het veilinghuis meteen toe te staan het
3134
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3136

J. FROSSARD, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, o.c., 90-109.
Deze kritiek vinden we onder meer reeds bij: B. NICHOLAS, "Rules and Terms", l.c., 954.
Cass. 9 december 1976, Arr. Cass. 1977, 404.
Volgens de heersende rechtsleer aanvaardt het Hof van Cassatie aldus de leer van de ontoerekenbare onmogelijkheid en
verwerpt het de zogenaamde schuldleer die stelt dat er overmacht is als de debiteur aantoont, zelf of via zijn aangestelden,
geen fout te hebben begaan. Zie daarover: P.-A. FORIERS en C. DE LEVAL, "Force majeure et contrat", in P. WÉRY
(ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brugge, Die Keure, 2004, (241) 243-254; W.
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vermoeden van aansprakelijkheid te weerleggen, door zelf de eigen zorgvuldigheid aan te
tonen. Het referentiecriterium bij het tegenbewijs is de abstracte norm van de normaal
zorgvuldige beroepsbeoefenaar, waarbij men zijn optreden plaatst in dezelfde feitelijke
context. Op die manier kan onder meer artikel 1992, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek in de
analyse zijn plaats vinden, dat stelt dat de aansprakelijkheid wegens schuld niettemin minder
streng wordt toegepast ten aanzien van degene die de lastgeving om niet op zich neemt, dan
ten aanzien van hem die daarvoor loon ontvangt.
Tweede belangrijke nuance daarbij is dat hoe preciezer verplichtingen van of de
verwachtingen ten aanzien van de dienstverlener geformuleerd zijn, des te moeilijker hij erin
zal slagen te bewijzen dat de abstracte normaal zorgvuldige beroepsbeoefenaar deze ook in de
wind zou hebben geslagen. Zo spreekt het voor zich dat er voor verkopen onder een gestelde
minimumprijs slechts bitter weinig verschoning te bedenken valt, anders dan voor de klacht
van de verkoper dat de verkoop naar diens gevoelen te weinig opbracht. Klachten van een
misnoegde verkoper die erop neerkomen dat het veilinghuis duidelijk afgelijnde wettelijke of
disciplinaire regels van het beroep overtrad, bieden al evenmin veel uitwegen.3137
Wie de rechtspraak op dat vlak analyseert stelt vast dat het veilinghuis ten aanzien van de
verkoper aansprakelijkheid tracht te ontlopen door de rechter erop te wijzen zelf geen fout te
hebben begaan. Het belangrijkste argument om de dans te ontspringen vindt het veilinghuis in
het feit een bekwaam expert bij de redactie van de catalogus te hebben betrokken.3138 De
rechtspraak gaat er immers van uit dat een zorgvuldig veilinghuis er bij de verkoper op
aandringt een expert te consulteren, indien het dat raadzaam acht.3139
3137
3138
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531. Rol en positie van de expert: zelfstandigen of werknemers van veilinghuis – Bij de
redactie van de veilingcatalogi doet het Franse veilinghuis inderdaad vaak een beroep op
deskundigen die voor het overgrote deel op zelfstandige basis tegen betaling hun diensten
verlenen. De expert is dus anders dan in de Angelsaksische veilingwereld doorgaans niet als
werknemer aan het veilinghuis gebonden, maar neemt als vrij beroeper, antiquair of
galeriehouder zijn adviserende rol waar. De echt grote, Angelsaksische veilinghuizen kunnen
het zich evenwel ook in hun Franse vestigingen financieel veroorloven om een aantal
deskundigen vast te werk te stellen op basis van een arbeidscontract. Zodoende bestaat er
naast het korps zelfstandige experts ook een groep expert-werknemers.3140 Wanneer het
veilinghuis voor de redactie van de veilingcatalogus een beroep deed op een expert, zal het
vaak zo zijn dat deze laatste de feitelijke verantwoordelijkheid draagt voor de verkeerde
attributies. Juridisch gezien is het plaatje echter niet zo eenvoudig. Natuurlijk is de expert
zoals elke dienstverlener tot een zekere zorgvuldigheid gehouden. Toch hoeft dit niet te
betekenen dat de expert alleen of in de eerste plaats zal opdraaien voor de aangerichte schade.
532. Expert-werknemer: feitelijk moeilijk te identificeren en juridisch niet
aansprakelijk – Vóór alles laat het onderscheid tussen de zelfstandige expert en de expertwerknemer zich op het vlak van de aansprakelijkheid gevoelen. Hoewel de verkoper in
theorie de keuze heeft een aansprakelijkheidsvordering in te stellen óf tegen het veilinghuis
als werkgever, óf tegen de expert, óf tegen beide, zullen deze laatste twee opties bij fouten van
een expert-werknemer in de praktijk niet zo voor de hand liggen. De expert die effectief de
catalogus opstelde, staat als zodanig immers niet vermeld op het document, zodat de verkoper
in de praktijk enkel het veilinghuis kan aanspreken, omdat de expert in kwestie hem niet
bekend is. Dat kan, omdat niet alleen de persoonlijke fout van de debiteur als contractuele
tekortkoming wordt beschouwd, maar evenzeer de fout van de aangestelden voor wie de
debiteur moet instaan.3141 Wanneer het veilinghuis langs die weg voor de vergissingen van
zijn personeel aansprakelijk wordt gesteld, kan het zijn schade intern bovendien niet verhalen
op de expert in kwestie. Het Franse Hof van Cassatie acht het regres van de werkgever op de
verantwoordelijke werknemer sinds 12 oktober 1993 immers niet meer mogelijk, wanneer
diens aanstelling op grond van een arbeidsovereenkomst geschiedde en de werknemer
opereerde binnen de grenzen van het hem toevertrouwde takenpakket.3142
533. Zelfstandige deskundigen: wel identificeerbaar en principieel aansprakelijk met
uitsluiting van het veilinghuis – Bij zelfstandige experten liggen de zaken anders. Zij zijn als
zodanig wél te identificeren, zodat individuele aansprakelijkheid praktisch gezien niet
onmogelijk is. Het is betekenisvol op te merken dat de expert aangesteld wordt door de
verkoper zelf, zodat zich tussen de expert en het veilinghuis geen enkele band van aanstelling
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J. MESTRE, "L'activité contractuelle des préposés", RTD civ. 1989, (307) 307-308; G. VINEY, Introduction à la
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of ondergeschiktheid vormt.3143 Ten aanzien van de verkoper staat de expert in een
zelfstandige contractuele verhouding, die we als dienstencontract kwalificeren. De volledig
zelfstandige basis waarop de expert opereert, na aanstelling door de verkoper, brengt met zich
mee dat het veilinghuis in principe niet aansprakelijk is voor de fouten die de expert begaat bij
de redactie van de veilingcatalogus. De expert is immers geen aangestelde of uitvoeringsagent
(onderaannemer) van het veilinghuis, wiens tekortkomingen gelijk worden gesteld met de
persoonlijke fouten van het veilinghuis als debiteur van de unieke contractuele verhouding.
Bijgevolg zou de expert persoonlijk en alleen moeten opdraaien voor zijn vergissingen.
534. Zelfstandige deskundigen: maison de ventes aansprakelijk via decretale/wettelijke
regeling – Niets is echter minder waar. De Franse wetgever heeft de tussenkomst van de
expert in het raam van een openbare verkoop van een decretale omkadering voorzien die een
belangrijke impact heeft op de aansprakelijkheid van het maison de ventes bij tekortkomingen
van de expert.
i) PERIODE 1945-1985 – Het beginpunt van dat alles ligt in het decreet van 11 november
1945.3144 Voordien kon de commissaire-priseur eenvoudigweg niet aansprakelijk gesteld
worden voor de vergissingen van de expert bij de attributies en de valorisaties, ook al
zouden deze ertoe hebben geleid dat de veilingcatalogus verkeerde informatie bevatte.
Artikel 20 van het voormelde decreet van 1945, woordelijk hernomen in artikel 23 van het
decreet van 21 november 19563145 maakte komaf met die gedachte door onomwonden te
stellen dat: “les indications portées au catalogue engagent la responsabilité solidaire de
l’expert et du commissaire-priseur”. Bovendien verzwaart artikel 26 van het decreet van
1945 deze aansprakelijkheid nog door te preciseren dat: “le commissaire-priseur est
personellement responsable, tant civilement que disciplinairement, des fautes commises
au cours ou à l’occasion des ventes publiques par les experts qui l’assistent.”3146 Die
regelgeving had voor gevolg dat sinds 1945 de commissaire-priseur mee opdraaide voor
de onjuistheden in de veilingcatalogus, zelfs als de eigenlijke verantwoordelijkheid
daarvoor bij de assisterende expert lag en hem persoonlijk niet meteen een tekortkoming
kon worden verweten.3147 Met de decreten van november1945 en 1956 zag de expert zijn
statuut voor het eerst – zij het ten dele – geregeld. Zo wou het decreet naast de voormelde
aansprakelijkheidsregelen immers dat de commissaire-priseur zich uitsluitend door een
expert kon laten bijstaan die figureerde in de lijst van specialisten van het kunstvoorwerp
in kwestie.3148 Daarenboven was dat slechts mogelijk na uitdrukkelijke aanstelling van de
expert door de verkoper, bij wege van geschrift waarin de verkoper tevens het engagement
diende op te nemen de kosten verbonden aan de expertise te dragen.3149
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ii) PERIODE 1985-2000 – Het decreet van 29 maart 1985 maakte echter een einde aan de
voormelde situatie van hoofdelijke aansprakelijkheid door de bepalingen van titel II van
het decreet van 1956, gewijd aan de experten, simpelweg op te heffen.3150 Vanaf 1985, tot
de grote wettelijke hervorming van 2000 kon de commissaire-priseur bijgevolg niet meer
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld met de expert voor de tekortkomingen van deze
laatste bij de redactie van de veilingcatalogus.3151
iii) PERIODE NA 2000 – De wet van 2000 realiseerde echter grotendeels een terugkeer naar de
situatie zoals die bestond vóór het decreet van 1985, onder het hoofdelijke
aansprakelijkheidsregime van de decreten van 1945 en 1956. De wetswijziging van 11
februari 2004 verruimde de hoofdelijke aansprakelijkheid van de société de ventes
volontaires nog door die niet langer uitsluitend te laten spelen bij tussenkomst van
zogenaamde officieel erkende experts (“expert agréé”), maar ook in de gevallen van nietofficieel erkende deskundigen (“expert non-agréé”).3152 Door deze uitbreiding is de
actuele situatie op het vlak van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling in essentie
dezelfde als de toestand die bestond tussen 1945 en 1985, daar de société de ventes
volontaires aansprakelijk kan zijn voor de vergissingen van de assisterende expert, net
zoals de commissaire-priseur dat kon vóór de afschaffing van de hoofdelijkheid door het
decreet van 1985.3153
535. Inauthenticiteit en de veilingcatalogus: buitencontractuele aansprakelijkheid van
het Franse maison de ventes ten aanzien van de verkoper – De voormelde hoofdelijke
aansprakelijkheidsregeling impliceert dat het Franse maison de ventes aansprakelijk kan zijn
voor de vergissingen van de expert, zonder dat men het persoonlijk contractueel iets kan
verwijten. De hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling bestaat echter niet alleen ten gunste van
gedupeerde kopers die verhaal trachten te nemen met een aansprakelijkheidsvordering tegen
het veilinghuis. Evenzeer verkopers kunnen zich erop beroepen. Dat bevestigde het Hof van
Cassatie toen het in de beroemde zaak Neger naar aanleiding van de verkoop van een nietauthentieke Ter Brugghen aangaf dat de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling van artikel 20
van het decreet van 11 november 1945 een algemene draagwijdte moest worden
toegedicht.3154 Het gevolg laat zich dan ook raden. Waar de zaak Neger de aansprakelijkheid
3150
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van de commissaire-priseur ten aanzien van een gedupeerde koper betrof, wordt artikel 20
van het decreet van 11 november 1945 (c.q. artikel 23 van het decreet van 21 november 1956)
al minder dan een jaar later ook ingeroepen als autonome grondslag voor een
aansprakelijkheidsvordering tegen de commissaire-priseur, maar die keer ingesteld door een
gedupeerde verkoper.3155 Zo er misschien nog twijfels bestonden over de precieze aard van
die aansprakelijkheid3156, spreekt het Hof van Amiens in de zaak over de marquises die
bergères bleken te zijn, duidelijk van een buitencontractuele aansprakelijkheid, toen het na de
verwijzing door het Hof van Cassatie een uitspraak diende te doen.
“Attendu que nonobstant la responsabilité contractuelle qui lie, en tant que mandataire, le
commissaire-priseur au vendeur, et à défaut de restrictions incluses dans ce texte, celui-ci doit être
considéré comme s’appliquant non seulement aux relations avec l’acheteur mais aussi à celles du
commissaire-priseur et des experts avec le vendeur; Attendu qu’il s’ensuit que, même vis-à-vis de celuici, la responsabilité du commissaire-priseur et des experts est engagée dès lors que les indications
portées au catalogue ne sont pas conformes à la réalité.”3157

Menig auteur betreurt evenwel (onzes inziens terecht) deze buitencontractuele oplossing,
aangezien ze duidelijk op gespannen voet staat met de grondslagen van de cumulproblematiek
bij buitencontractuele aansprakelijkheid in een contractuele context.3158 Hoewel theoretisch
onbevredigend hoeft men de keuze voor de buitencontractuele oplossing niet ver te gaan
zoeken. Ze laat zich immers eenvoudigweg verklaren vanuit de bezorgdheid aan de verkoper
op zijn minst een evenwaardige bescherming te bieden als de regeling die men voor de
gedupeerde koper voorzag.3159 Als de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling van de decreten
van 1945 en 1956 uitsluitend ten aanzien van de koper speelde, zou deze zich bij de
aansprakelijkheidsactie er eenvoudigweg toe kunnen beperken erop te wijzen dat het
kunstvoorwerp niet strookte met de catalogusbeschrijving, en dus inauthentiek was. De
verkoper van zijn kant zou op contractuele gronden wel degelijk de tekortkoming van de
commissaire-priseur dienen aan te tonen, wat de traditionele rechtspraak en rechtsleer, zeker
op dat moment, kwalificeerden als een middelenverbintenis. Als de verkoper verstoken zou
blijven van een beroep op de hoofdelijke aansprakelijkheidsregel zou hij dus zélf een fout van
de expert dienen te bewijzen, terwijl gedupeerde kopers die over een buitencontractuele
vordering beschikken, dat niet zouden moeten doen.
Om het plaatje te vervolledigen merken we nog op dat men het hoofdelijke
aansprakelijkheidsvermoeden niet als onweerlegbaar beschouwde.3160 Gelet op de hoofdelijke
aansprakelijkheid impliceert die weerlegbaarheid evenwel dat de commissaire-priseur en de
expert zich slechts van gehoudenheid kunnen bevrijden wanneer zij beiden aantonen dat de
onjuistheid van de catalogusvermelding hen niet ten kwade kan worden geduid.3161 Slaagt één
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van hen daar slechts in, zal dat ten aanzien van de eiser tot een hoofdelijke aansprakelijkheid
op het niveau van de obligatio leiden, terwijl op het niveau van de contributio zulks natuurlijk
wel een belangrijke impact zal hebben.3162
Hoewel dit aan sommigen onopgemerkt voorbij ging3163, schafte het decreet van 29 maart
1985 de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling af om het gemene aansprakelijkheidsrecht in
het veilingwezen zijn volle draagwijdte te laten herwinnen. Dat betekent dat sinds 1985 de
verkoper én de commissaire-priseur én de assisterende expert elk afzonderlijk diende aan te
spreken, waarbij hun aansprakelijkheid slechts in het gedrang kon komen voor zover de
verkoper kon aantonen dat zij op verwijtbare wijze waren tekort geschoten bij de nakoming
van hun contractuele verbintenissen. Inderdaad, met de afschaffing van de hoofdelijkheid
verdween ook de grondslag voor de (volgens de Cour d’appel van Amiens buitencontractuele)
aansprakelijkheid, zodat men traditioneel voorhoudt dat de commissaire-priseur ten aanzien
van de inbrenger-verkoper in de periode na 1985 uitsluitend contractueel aansprakelijk kon
zijn.3164
Om de zekerheid voor de gedupeerde partij toch enigszins te vergroten, stelden de hoven en
rechtbanken de commissaire-priseur en de expert, indien mogelijk, in solidum
aansprakelijk.3165 Hoewel de in solidum-veroordeling dezelfde hoofdeffecten in het leven
roept als de hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat er niettemin een belangrijk verschil. In
solidum-aansprakelijkheid veronderstelt immers het bewijs van tekortkomingen in hoofde van
elk van beide partijen, terwijl bij hoofdelijke aansprakelijkheid de tekortkoming van één van
hen volstaat. Bovendien liet de decretale regeling van 1945 en 1956 toe uit te gaan van een –
zij het weerlegbaar – vermoeden van aansprakelijkheid bij inauthenticiteit.3166
Concreet kwam dat erop neer dat de commissaire-priseur tussen 1985 en 2000 vaak de dans
wist te ontspringen, door erop te wijzen dat hij de verkoper een bekwaam expert had
aangeraden, die zich helaas vergist had.3167 Aangezien de rechter dergelijke handelswijze niet
anders dan zorgvuldig kon noemen, draaide de expert vaak alleen op voor de schade. Deze
redenering vinden we ook terug in de periode vóór 1945, toen er ook geen hoofdelijkheid
bestond en de commissaire-priseur zich van alle aansprakelijkheid bevrijdde door aan te
tonen een beroep te hebben gedaan op een specialist.3168 Het paradoxale gevolg van de
afschaffing van de hoofdelijkheidsregel was dat in tijden van steeds meer verregaande
professionalisering en responsabilisering, waarin de rechter op zich sneller bereid was de
commissaire-priseur ook bij de expertise tot zekere kwaliteitsstandaards te houden, hem
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hiervoor de noodzakelijke grondslag werd ontnomen.3169 Het resultaat was een vaak
exclusieve aansprakelijkheid van de minder kapitaalkrachtige expert.
De wet van 10 juli 2000 die de Franse veilinghandel in regel moest stellen met de Europese
vrije marktmechanismes bood Frankrijks wetgever de ideale gelegenheid om meteen ook op
het vlak van de expertise legifererend op te treden om de tanende rechtsbescherming om te
buigen. De wet van 2000 riep het statuut van officieel erkende expert in het leven, wiens
dienstverlening en aansprakelijkheid van een wettelijk kader werd voorzien. Voortaan zou de
officieel erkende expert opnieuw hoofdelijk aansprakelijk zijn met de organisator van de
publieke veiling voor de kwaliteit van zijn dienstverlening. De wet van 11 februari 2004
bracht ook de niet-officieel erkende expert onder die regeling, zodat menig auteur terecht
besluit dat de actuele situatie de terugkeer betekent naar de toestand van vóór 1985.3170
Wie de tekst van het huidige artikel L. 321-31 C.Com. vergelijkt met de frasering van de decreten van
1945 en 1956 moet evenwel vaststellen dat deze niet geheel gelijklopend zijn. De huidige expert is
immers “solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité”.
De oude decreten spraken uitsluitend van een aansprakelijkheid voor de “indications portées au
catalogue”. Vermits de redactie van de catalogus, de attributies en waardeschattingen de taak van de
expert uitmaken, bestaat er, ondanks het verschil in formulering, ons inziens geen noemenswaardig
verschil.3171 De senaatsverslagen bevestigen immers dat het niet de bedoeling kan zijn de expert
hoofdelijk te laten opdraaien voor de fouten van de société de ventes volontaires bij aspecten die niets
met attributie of evaluatie te maken hebben.3172 Zodoende lijkt het ook ons terecht te stellen dat het
actuele regime opnieuw aanknoopt met de regeling van de decreten van 1945 en 1956, met die nuance
evenwel dat toen enkel de catalogusvermeldingen de aansprakelijkheid in het gedrang brachten, en dat
daar tegenwoordig geen catalogus meer voor vereist is.

Met het herstel van de hoofdelijkheid wordt het voor het veilinghuis opnieuw onmogelijk zich
te verschuilen achter zijn expert. De aansprakelijkheid op grond van artikel L. 321-31 C.Com.
kan voor de société de ventes volontaires soms foutloos zijn. Dat doet zich voor wanneer de
expert er niet in slaagt aan te tonen zorgvuldig te hebben gehandeld. Deze regeling bestond al
in essentie tussen 1945 en 1985, maar toch lijkt de actuele situatie ons inziens nog een stap
verder te gaan. De reden daarvoor ligt in de evolutie van de cassatierechtspraak sedert het
midden van de jaren negentig. De Herbin-zaak vatte de aansprakelijkheid voor inauthenticiteit
strikt op, door de expert of commissaire-priseur bij onjuiste toeschrijvingen geen tegenbewijs
van afwezigheid van schuld meer toe te staan.3173 De conclusie is dan ook dat het vroegere
(vóór 1985) weerlegbare vermoeden van hoofdelijke aansprakelijkheid sinds 2000 een
onweerlegbaar vermoeden schijnt te zijn.
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536. Inauthenticiteit en de veilingcatalogus: aansprakelijkheid van het Belgische
veilinghuis ten aanzien van de verkoper – Wanneer het Belgisch veilinghuis ingebrachte
kunstvoorwerpen catalogeert en aansluitend veilt, handelt het in de uitvoering van de
consignatieovereenkomst op grond waarvan de inbrenger/eigenaar het veilinghuis aanstelt als
zijn verkoopscommissionair. We brengen in herinnering dat een commissionair gehouden is
zich zorgvuldig van zijn dienstverlening te kwijten, zowel op het vlak van de te stellen
rechtshandelingen, als wat betreft alle accessoire materiële handelingen die daarbij
verondersteld zijn.3174 Gaat het veilinghuis onvoldoende omzichtig te werk bij de redactie van
de veilingcatalogus, dan brengt het zijn contractuele aansprakelijkheid in het gedrang voor de
schade ten gevolge van zijn onzorgvuldige dienstverlening en de miskenning van de
informatieplicht die het heeft ten aanzien van de inbrenger.3175
In tegenstelling tot de Franse situatie waar we gevallen van directe en indirecte schade
onderscheidden, dienen we naar Belgisch recht uitsluitend de gevallen van directe schade in
ogenschouw te nemen, waarbij het veilinghuis een waardevol voorwerp ten onrechte voor
onbeduidend hield en zo ook in de veilingcatalogus omschreef. De schade die de verkoper
rechtstreeks leed door argeloos voorbij te gaan aan de ware identiteit van het werk kan hij met
een contractuele aansprakelijkheidsclaim terugvorderen. Al zijn dergelijke gevallen van
“verkopersdwaling” bijzonder schaars, door de begrijpelijke neiging van verkopers en
veilinghuizen hun goederen eerder te hoog dan te laag in te schatten, toch vindt men ook in de
Belgische rechtspraak daarvan een treffende illustratie die de contractuele aard van de
aansprakelijkheid van het veilinghuis ten aanzien van de inbrenger terecht bevestigt.
De eigenaar van een partij oude boeken en gravures wenste deze te verzilveren en stelde daartoe een
veilinghuis als zijn verkoopcommissionair aan. Na de veilingverkoop moest hij echter tot zijn
ongenoegen vernemen dat het lot drie gravures van Brueghel de Oude (ca. 1525-1569) bevatte. De
inbrenger trachtte dan ook zijn schade op het veilinghuis te verhalen.3176 De rechtbank overwoog:
“Attendu, dès lors, que, dans l’exécution de sa mission, le commissionaire doit agir en commerçant
attentif et diligent et répond de toute faute même légère (culpa levis in abstracto), donc de toute
négligence, imprudence ou erreur de conduite; que sa responsabilité est celle du ‘bonus pater familias’,
responsabilité de droit commun en matière contractuelle. […] Attendu, dès lors, qu’il est établi à
suffisance de droit que le défendeur a commis au moins une négligence, une erreur de conduite fautive,
dont il est responsable envers le demandeur.”

Anders dan in Frankrijk kan de inbrenger de koopovereenkomst niet annuleren, omdat hij
juridisch gezien niet de verkoper is. Zodoende maakt de aansprakelijkheidsvordering tegen
het veilinghuis zijn enige verhaalsmogelijkheid uit. Natuurlijk kan het veilinghuis dan op zijn
beurt van de koper de vernietiging van de koopovereenkomst trachten te bekomen.
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De typische rechtspositie die het veilinghuis als commissionair inneemt, doet omgekeerd
meteen ook begrijpen waarom naar Belgisch recht de inbrenger geen indirecte schade lijdt.
Wanneer de koper geconfronteerd wordt met een inauthentiek werk, zal hij de
dwalingsvordering tegen het veilinghuis instellen, niet tegen de inbrenger, die de koper
onbekend is. Zodoende kan de inbrenger in België buiten schot blijven.
Ongeacht of men in het recente cassatiearrest van 29 september 2006 al dan niet de overstap
mag lezen van de verdwijningstheorie naar de verfijningstheorie bij samenloop van
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid3177, lijdt het onzes inziens geen twijfel
dat de aansprakelijkheid van het Belgische veilinghuis ten aanzien van de inbrenger/eigenaar
bij inauthenticiteit uitsluitend van contractuele aard is. Anders dan de Franse situatie kent
België immers geen bijzondere wettelijke of reglementaire bepalingen die het mogelijk maken
schade ten gevolge van onjuiste toeschrijvingen, hetzij op directe wijze, hetzij onrechtstreeks
zoals de Franse hoofdelijkheidsregeling langs (buitencontractuele?) weg te vergoeden. Waar
men eventueel nog zou kunnen argumenteren dat onzorgvuldig toeschrijven en catalogeren,
hoewel dit per definitie een activiteit is die men op contractuele basis verricht, ook tegelijk
een fout kan zijn tegen de algemene zorgplicht van het veilinghuis, is de schade van de
inbrenger bij inauthenticiteit ons inziens in elk geval zuiver contractueel. Zodoende kan de
inbrenger/eigenaar tegen het veilinghuis in België vooralsnog geen buitencontractuele
aansprakelijkheid laten gelden, daar het Hof van Cassatie de samenloop in dergelijke gevallen
(nog) niet aanvaardde.

C. CONCLUSIE EN KRITIEK
537. Twee analyseniveaus – Het onderzoek naar de professionele aansprakelijkheid van de
veilinghuizen voor de informatie in de veilingcatalogus nodigde uit tot een dubbele
vraagstelling: een materiële en een juridisch-technische. De materiële analyse verwijst naar
het niveau van rechtsbescherming dat in de vier jurisdicties aan de gedupeerde verkoper wordt
geboden bij schade door inauthenticiteit. Daarnaast bood het onderzoek de gelegenheid het
aansprakelijkheidsvraagstuk in het ruimer verbintenisrechtelijk kader van de
samenloopproblematiek te plaatsen. Deze juridisch-technische benadering onderzocht niet het
niveau van de rechtsbescherming van de inbrenger, maar wel de juridische grondslag waarop
de bescherming wordt gerealiseerd.
538. Materiële analyse: het niveau van rechtsbescherming – Het onderzoek naar de
professionele aansprakelijkheid ten aanzien van de verkoper in geval van inauthenticiteit toont
aan dat de verkoper in elk van de onderzochte jurisdicties aanspraak kan maken op een
kwaliteitsvolle dienstverlening. De zorgvuldige redactie van de veilingcatalogus is één van de
concrete manifestaties daarvan. Engeland, New York en België blijken zich, wat het niveau
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van rechtsbescherming voor de inbrenger betreft, in een sterk vergelijkbare positie te
bevinden. De wetgever trad in geen van deze jurisdicties legifererend op om de algemene
zorgvuldigheidsplicht van de auctioneer specifiek met het oog op de
authenticiteitsproblematiek uit te klaren. Het gevolg daarvan is dat het effectieve verhaal van
de inbrenger ons inziens in grote mate gelijkaardig zal zijn voor deze drie jurisdicties, zodat
bijvoorbeeld de verkoper uit de Engelse Luxmoore-zaak naar New Yorks en Belgisch recht
een vergelijkbare rechtsbescherming zou genieten, natuurlijk wel gebaseerd op een
verschillende juridische grondslag (de fiduciary duty/misrepresentation in New York of de
zorgvuldigheids-/informatieplicht van de commissionair in België).
Frankrijk vormt een buitenbeentje door sinds 1945 een stap verder te gaan. De
decreetgever/wetgever vestigde immers een hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van het
Franse maison de ventes en de onafhankelijke expert die feitelijk verantwoordelijk is voor de
onjuiste toeschrijvingen in de veilingcatalogus. De hogere rechtscolleges lieten in Frankrijk
duidelijk verstaan dat de hoofdelijkheid niet alleen ten gunste van een gedupeerde koper,
maar ook ten gunste van de verkopers geldt. Wanneer we daarbij de sinds het najaar van 1995
verstrakte houding van het Hof van Cassatie op het vlak van de zorgvuldigheidsstandaard
voor toeschrijvingen in de eindbalans betrekken, dan wordt meteen duidelijk dat de
inbrenger/verkoper bij inauthenticiteit in Frankrijk niet alleen méér partijen voor het geheel
kan aanspreken, maar die partijen daarbij bovendien voor elke vergissing aansprakelijk zullen
zijn. Zodoende geniet de inbrenger in Frankrijk aanzienlijk meer rechtsbescherming bij
inauthenticiteit.
539. Juridisch-technische analyse: de samenloopproblematiek – De vraag naar de
aansprakelijkheid van het veilinghuis ten aanzien van de inbrenger nodigde uit tot een analyse
van de samenloopproblematiek in de onderzochte jurisdicties. We gingen daarbij uit van een
klassieke common law – civil law tegenstelling. De Anglo-Amerikaanse rechtstraditie blijkt
de samenloopgedachte niet ongenegen.3178 Het onderzoek naar de verhaalsmiddelen van de
inbrenger ten aanzien van de auctioneer bij inauthenticiteit vormt daarvan een treffende
illustratie. Zowel in Engeland als in de staat New York blijkt de rechtspraak de inbrenger niet
alleen op contractuele maar ook op buitencontractuele gronden tegemoet te komen.
In Frankrijk en België ligt samenloop van contractuele en aquiliaanse
aansprakelijkheidsvorderingen een stuk moeilijker.3179 De contractuele aansprakelijkheid van
de Belgische en Franse veilinghuizen voor de juistheid van de catalogus vormt geen
twistpunt. Gelet op het non-cumulprincipe zou de aansprakelijkheid van het veilinghuis in
België en Frankrijk daartoe beperkt moeten blijven. Niettemin toonde het onderzoek aan hoe
volgens de rechtspraak en de doctrine het maison de vente ten aanzien van de verkoper ook
buitencontractueel aansprakelijk kan zijn, wanneer deze gegrond werd/wordt op de
decretale/wettelijke bepaling die voor de juistheid van de catalogusbeschrijving
hoofdelijkheid voorziet tussen veilinghuis en expert. Net zoals andere auteurs3180 betreuren
wij deze buitencontractuele oplossing. Onze hoofdbekommernis daarbij is echter niet zozeer
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de gedachte dat buitencontractuele aansprakelijkheid in de contractuele context op gespannen
voet staat met de cumulregeling, maar vóór alles de idee dat de kwalificatie als
buitencontractueel conceptueel niet juist is. Naar onze mening blijft het hier immers gaan om
een contractuele aansprakelijkheid. Dat impliceert dat het probleem van de cumul zich niet
stelt. Indien de rechtspraak en rechtsleer niettemin hardnekkig wensen vast te houden aan de
kwalificatie als buitencontractuele aansprakelijkheid, kunnen we niet anders dan besluiten tot
de inadequatie van de cumulprincipes. We lichten beide stellingnamen achtereenvolgens toe.
540. Is de hoofdelijke aansprakelijkheid van het Franse maison de ventes voor de
vergissingen van de expert ten aanzien van de verkoper buitencontractueel? – De
verkoper stelt het veilinghuis op contractuele basis aan als vertegenwoordiger met als
missie in naam en voor rekening van de verkoper een kunstvoorwerp bij opbod te
verkopen aan de meest biedende. In het kader van de uitvoering van zijn mandaat dient
het veilinghuis bijkomstig enkele louter materiële daden te stellen. Eén daarvan is het
redigeren van een veilingcatalogus. In principe zou men geneigd zijn dat juist catalogeren
als middelenverbintenis te kwalificeren, gelet op het alea dat attribueren met zich
meebrengt. Wanneer een wettelijke of decretale norm echter preciseert dat inauthenticiteit
de bewijslast omkeert en laat vermoeden dat wie de catalogus opstelde tekort schoot,
verandert de contractuele aansprakelijkheid ons inziens niet in een buitencontractuele, ook
al vult de wet inderdaad een contractuele verplichting nader in. Het burgerlijk wetboek
bevat aardig wat bepalingen die bepaalde aspecten van de uitvoering van benoemde
contracten concretiseren en precies invullen.3181 Niettemin blijft men de aansprakelijkheid
terecht contractueel noemen, ook al is die gesteund op een specifieke wettelijke norm. De
reden daarvoor is dat de bepaling immers in de eerste plaats in een contractuele context
ressorteert. Het lijkt ons in dat verband irrelevant of de preciserende norm in het B.W
werd ingeschreven, of daarentegen in bijzondere wetgeving daarbuiten zijn plaats
vond.3182 Mag men immers van een zorgvuldige contractspartij niet verwachten dat die
zich bij de uitvoering vóór alles houdt aan de wettelijke normen die op dat vlak spelen?
Een treffend voorbeeld kan dat duidelijk maken. Heel wat (Europese) regelgeving viseert bepaalde
technieken of materialen die om veiligheidsredenen niet meer mogen gebruikt worden. De installateur
die dat toch doet, komt ten aanzien van de opdrachtgever toch wel in de eerste plaats zijn overeenkomst
niet na, omdat hij niet te werk gaat zoals van een zorgvuldig installateur mag verwacht worden. Ten
aanzien van de opdrachtgever is zijn aansprakelijkheid dan ook contractueel.

Dat is precies het geval bij het opstellen van de veilingcatalogus. De decretale/wettelijke
norm, gericht tot het veilinghuis en de expert hoort vóór alles thuis in een contractuele
setting: het veilinghuis en de expert catalogeren immers niet spontaan, maar gaan daartoe
slechts over naar aanleiding van hun contractuele dienstverlening, op verzoek van een
opdrachtgever. De Franse wet-/decreetgever verlangt daarbij eenvoudigweg dat dit
redigeren op een zorgvuldige wijze verloopt, zodat de geboden informatie juist is.
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Natuurlijk zal de veilingcatalogus in tweede instantie ook ten aanzien van het
koperspubliek een rol spelen en tot aansprakelijkheid kunnen leiden die, bij gebrek aan
een contractuele band, logischerwijze buitencontractueel moet gezocht worden.3183 Dat
vormt geen probleem daar zorgvuldigheid ten aanzien van de verkoper automatisch ook
zorgvuldigheid ten aanzien van de koper betekent. Normalerwijze zouden zowel de
inbrenger/verkoper, als de koper zelf de onzorgvuldigheid moeten aantonen. De wet/decreetgever keerde de bewijslast echter om teneinde de eiser ter wille te zijn. Een
professional is immers beter geplaatst om zelf aan te tonen hoe omzichtig hij is te werk
gegaan.
De hoofdelijkheidsregel is onzes inziens al evenmin van aard het karakter van de
aansprakelijkheid te wijzigen. Hoofdelijkheid geeft louter aan dat anderen mee geheel
verantwoordelijk zijn voor de nakoming van een verbintenis waarmee elk van beide belast
is, zodat één van de schuldenaars zijn aansprakelijkheid niet kan ontlopen door als
verantwoordelijke zijn medeschuldenaar aan te duiden. Men kan elk van beiden voor de
gehele nakoming aanspreken, gelet op hun gedeelde belangen.3184 Men moet de
hoofdelijkheidsregel uit de decreten van 1945 en 1956 of de wetgeving van 2000 zien
tegen de achtergrond van de belangengemeenschap die bestaat tussen het veilinghuis en de
expert. Het veilinghuis stelt in het kader van zijn mandaat een catalogus samen. Hij kan
ervoor kiezen dit zelfstandig te doen. Gelet op de aansprakelijkheid die een foute
beschrijving met zich kan meebrengen, zal hij echter gemakkelijk beroep doen op een
specialist. Als die specialist een werknemer was, dan draaide het veilinghuis voor diens
fouten op, aangezien fouten van de aangestelde met persoonlijke fouten van de debiteur
worden gelijkgesteld. Juridisch gezien is de expert echter quasi steeds een zelfstandige die
in een autonome contractuele relatie staat met de inbrenger/verkoper. Dat heeft voor
gevolg dat de expert juridisch gesproken niet de aangestelde of uitvoeringsagent
(onderaannemer) is van het veilinghuis, zodat dat laatste in principe niet opdraait voor
diens fouten. Niettemin hebben de expert en het veilinghuis onmiskenbaar gedeelde
belangen. De expert riskeert immers aansprakelijkheid wanneer hij zijn missie niet goed
uitvoert. Op dezelfde manier moet het veilinghuis de ingebrachte werken juist catalogeren.
Gelet op het feit dat zij in se tot dezelfde prestatie gehouden zijn en dus gedeelde belangen
hebben, heeft de wetgever ervoor gekozen hun aansprakelijkheid een hoofdelijk karakter
te geven. Die wettelijke hoofdelijkheid wijzigt echter de contractuele aard van de
aansprakelijkheid ten aanzien van de verkoper niet. Het is niet omdat de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de prestatie van de codebiteur op een specifieke wetsbepaling
gebaseerd is, de aansprakelijkheid meteen ook buitencontractueel van aard is. Zo lezen we
in artikel 1887 Code civil dat gezamenlijke ontleners van een zelfde zaak jegens de
uitlener hoofdelijk gehouden zijn. Er valt ons inziens niet aan te twijfelen dat hun
aansprakelijkheid contractueel van aard is, wanneer blijkt dat zij de zaak niet kunnen
teruggeven.3185
3183
3184

3185

Infra, nr. 553.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 708-710; A. BÉNABENT, Les
obligations, 2005, o.c., 545-546; F. CHABAS, Obligations - théorie générale, o.c., 1106-1107; P. MALINVAUD, Droit
des obligations, 2005, o.c., 277-278.
De doctrine verwijst traditioneel naar de hoofdelijke gehoudenheid voor de teruggave in het kader van de bespreking van
de contractuele verplichtigingen van de ontlener. Teruggave maakt immers de essentie van het contract van ontlening uit.
Zie: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux, 2004, o.c., 248; F. LECLERC, Droit des
contrats spéciaux, Parijs, L.G.D.J., 2007, 281.

689

Het veilinghuis is contractueel gehouden tot het samenstellen van een juiste catalogus.
Acht het zich daartoe zelf in staat, dan is het veilinghuis alleen aansprakelijk; laat het
maison de vente zich bijstaan, dan is het hoofdelijk met de expert tot de nakoming van die
contractuele verbintenis gehouden.
Voor een goed begrip merken we nog op dat ook de aansprakelijkheid van de expert ten
aanzien van de verkoper die hem aanstelde naar onze mening contractueel van aard is,
want gebaseerd op het dienstencontract. Bij zijn dienstverlening moet hij natuurlijk ook
rekening houden met de wettelijke verplichtingen waarin deze kadert, zodat het
vermoeden van fout bij verkeerde catalogusbeschrijving ook ten aanzien van hem speelt.
541. De cumulregeling is inadequaat – Indien men voor de hoofdelijke
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de decreten van 1945 en 1956 en de wet van 2000 –
naar onze mening ten onrechte – blijft vasthouden aan de kwalificatie als
buitencontractueel, dan zet dat de inadequatie van de cumulregeling in de verf.
De bekommernis van het Franse non-cumulsysteem, zoals overigens van elke continentale
samenloopregeling, is ervoor te zorgen dat contractspartijen niet met buitencontractuele
vorderingen afbreuk zouden doen aan de draagwijdte en effectiviteit van hun contractuele
regelingen. De autonomie van, en het respect voor het contract vereisen de primauteit van
contractuele regelingen.3186 In beginsel kan het inderdaad niet de bedoeling zijn partijen
alsnog buitencontractueel te laten opdraaien voor situaties waarvoor men duidelijk een
contractuele regeling heeft getroffen, ook al heeft de schuldeiser daar ontegensprekelijk
een belang bij. We denken aan de situatie waarin uitsluitend de buitencontractuele
vordering er daadwerkelijk toe kan leidden de schuldenaar alsnog aansprakelijk te houden.
Dat de buitencontractuele regels strenger zijn dan de contractuele hoeft in se geen
probleem te vormen wanneer de partijen er duidelijk voor gekozen hebben contractueel
minder verregaande engagementen aan te gaan. Wanneer partijen daarover evenwel niets
afspreken, lijkt het ons bijzonder onlogisch wanneer een dienstverlener op grond van zijn
contract ten aanzien van zijn contractspartij tot minder zou zijn gehouden dan wat hij aan
derden (op buitencontractuele gronden) verplicht is. Wanneer men volhoudt dat de
gehoudenheid ten aanzien van de inbrenger/verkoper op grond van de hoofdelijke
aansprakelijkheidsregel van de decreten van 1945 en 1956 van buitencontractuele aard is,
hebben we te maken met dergelijke onlogische situatie. Op basis van zijn
mandaatscontract is het veilinghuis dan immers contractueel minder makkelijk
aansprakelijk te stellen door de verkoper dan het ten aanzien van derden aansprakelijkheid
riskeert, zonder dat de partijen daar evenwel contractueel iets over hebben afgesproken.
De non-cumulregel maakt het de verkoper in dergelijke gevallen onmogelijk zich alsnog
op de buitencontractuele regels te beroepen. De regeling van de hoofdelijke
aansprakelijkheid die een juiste catalogusbeschrijving vereist, wordt immers niet
strafrechtelijk gesanctioneerd. Fouten die weliswaar aan onzorgvuldigheid zijn te wijten,
maar niet gesteld werden uit frauduleuze bedoelingen, rechtvaardigen volgens de noncumulregel al evenmin de inmenging van enige buitencontractuele aansprakelijkheid in de
contractuele context. Het resultaat kan men moeilijk logisch consistent noemen, en is
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bovendien allerminst bevredigend.3187 Dat heeft de Franse rechtspraak overigens ook al
ervaren wanneer deze, in weerwil van de cumulprincipes de verkoper toch toestond zich te
beroepen op de – volgens het Hof van Cassatie – buitencontractuele
aansprakelijkheidsregeling van de decreten.3188
De keuze van de hogere rechtspraak de buitencontractuele vordering niettemin te
honoreren hoeft niet te verbazen. Ze laat zich inderdaad perfect begrijpen vanuit de
terechte bezorgdheid aan de verkoper op zijn minst een evenwaardige bescherming te
bieden als de regeling die men ten gunste van de gedupeerde koper voorzag.3189 Waar
bepaalde auteurs dergelijke afwijking van de cumulregeling betreuren3190, juichen wij ze
toe.3191 Het is immers onzinnig vol te houden dat het veilinghuis en de expert ten aanzien
van hun opdrachtgever minder verplichtingen zouden hebben dan ten aanzien van derden.
De voormelde rechtspraak voelde deze inconsistentie ook met de ellebogen aan en besloot
in casu met stille trom de cumulregel als inadequaat naast zich neer te leggen. Juridischtechnisch ware het onzes inziens weliswaar beter geweest de aansprakelijkheid ten aanzien
van de verkoper contractueel te zien, zodat de hele cumulkwestie zich niet hoefde te
stellen.
542. Zin van het onderscheid tussen contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid? – Als we er zonet voor pleitten de cumulregeling ter zijde te schuiven
dan gebeurde dat in de eerste plaats vanuit een rechtvaardigheidreflex, rekening houdend
met de onjuiste kwalificatie van de aansprakelijkheid als buitencontractueel. Vóór alles
leek het ons echter meer aangewezen de aansprakelijkheid, in tegenstelling tot het Hof van
Cassatie en de voormelde auteurs niettemin contractueel te beschouwen. Tot slot wensen
we aan dit ogenschijnlijk scherpe contrast een relativerende noot toe te voegen. De keuze
voor de buitencontractuele, dan wel contractuele oplossing wordt bepaald vanuit de
invulling van achterliggende noties als “contract” en “contracteren”. Elk van beide
zienswijzen zal immers meteen erkennen dat de hoofdelijke aansprakelijkheidsvordering
op grond van de decreten van 1945 en 1956 of de huidige wet van 2000 zich in de
schemerzone bevindt waar kwalificatie als problematisch wordt ervaren. Het gaat om
verplichtingen die in het leven worden geroepen binnen het kader van de uitvoering van
een contractuele verhouding, maar die in zekere mate daaruit kunnen worden losgemaakt,
of, omgekeerd, om zorgvuldigheidsstandaards die op hun beurt in de contractuele sfeer
kunnen worden ingebracht3192 Wie in dergelijke gevallen de buitencontractuele
aansprakelijkheid verkiest, hanteert een erg restrictieve zienswijze op wat overeenkomsten
zijn, namelijk effectieve wilsovereenstemming over een precies voorwerp. Als
pleitbezorger van de contractuele aansprakelijkheid vatten we het contract wat ruimer op,
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zodat bepaalde regels die daarbuiten kunnen bestaan zich ook impliciet in het contract
inschrijven en zich daarin eveneens laten gevoelen. Artikel 1134 en 1135 B.W. vergen
immers aanvulling en uitvoering te goeder trouw van wat de partijen effectief
overeenkwamen. Wie kiest voor de buitencontractuele weg botst in non-cumulsystemen
echter vaak op de grenzen van de samenloopregeling die in dergelijke gevallen dan
noodgedwongen als inadequaat aan de kant moet worden geschoven.3193
Het gevoerde onderzoek naar de aansprakelijkheid van de expert en het veilinghuis ten
aanzien van de verkoper bracht enkele pijnpunten van het burgerlijke
aansprakelijkheidsrecht aan de oppervlakte en vormt in die specifieke sector een treffende
illustratie van de soms zo smalle grens tussen contract en delict. Vanuit die ervaring
wensen we daar nog een laatste bedenking aan toe te voegen, die echter op een hoger plan
speelt, aangezien ze een stap verder gaat dan het in vraag stellen van de cumulregeling.
Men kan zich ons inziens immers afvragen of het nog wel zinnig is het onderscheid tussen
de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid tot de summa divisio te verheffen
waarvoor de twintigste-eeuwse rechtsleer haar altijd hield. Hoewel het onderscheid
volgens ons vanuit didactisch oogpunt ongetwijfeld betekenisvol is, zijn wij in de praktijk
veel minder die mening toegedaan, precies omdat het op bepaalde domeinen zo moeilijk in
de praktijk te brengen valt. We ervaren het immers als onjuist dat men de contractuele en
de buitencontractuele orde systematisch afschildert als gescheiden systemen die tegenover
elkaar staan. De waarheid is naar onze mening veel meer dat ze naast elkaar bestaan,
waarbij ze als communicerende vaten (afhankelijk van de breedte van het contractsbegrip)
een complementaire rol vervullen met een veelheid aan gemeenschappelijke punten.
Het bestek van dit proefschrift laat niet toe verder in te gaan op het onderscheid tussen
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid dat het voorwerp vormt van een eeuw
grenzeloze doctrine.3194 Niettemin wensen we hierop in te haken, omdat we in het
beperkte onderzoeksveld van deze doctoraatsstudie ook botsten op de grenzen van het
onderscheid die de voormelde zwaargewichten uit de Franse doctrine al in hun
algemeenheid beschreven. Eén van de uitgangspunten daarbij is het inzicht van LE
TOURNEAU dat contractuele aansprakelijkheid eigenlijk niet bestaat, aangezien de
schuldeiser van een onuitgevoerde contractuele verbintenis eenvoudigweg zijn recht

3193
3194

G. VINEY, Introduction à la responsabilité, o.c., 436-437.
Het onderscheid maakte het onderwerp uit van talloze doctorale proefschriften en monografieën. Daarnaast kwam het in
elk basiswerk over verbintenissenrecht uitvoerig aan bod. De lezer vindt hieronder enkele absolute zwaargewichten of
verfrissende invalshoeken in de discussie: H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, en A. TUNC, Traité théorique et pratique de la
responsabilité civile délictuelle et contractuelle, I, 1965, o.c., 101-132; G. DURRY, La distinction de la responsabilité
contractuelle et de la responsabilité délictuelle, in McGill comparative law series, IV, Montréal, McGill, 1986, 48 et seq..;
J. HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle (Essai de délimitations entre deux ordres de
responsabilité), onuitg., Université de Paris II-Assas, 1978; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité
et des contrats, 2006, o.c., 258-264; L. LETURMY, "La responsabilité délictuelle du contractant", l.c., 867 et seq.; P.
RÉMY, "La "responsabilité contractuelle": histoire d'un faux concept", RTD civ. 1997, (323) 323 et seq., in het bijzonder
346 et seq. (RÉMY biedt in dit artikel een bijzonder gedetailleerd overzicht van de evolutie van de notie ‘contractuele
aansprakelijkheid’.); D. TALLON, "L'inexécution du contrat: pour une autre présentation", R.T.D.civ 1994, (223) 224-237;
A. TUNC, Introduction, in A. TUNC (ed.), International Encyclopedia of Comparative Law - Volume XI: Torts, I,
Tübingen, Mohr Siebeck, 1974, 19 et seq.; G. VINEY, Introduction à la responsabilité, o.c., 275-452, in het bijzonder
423-452.
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uitoefent op betaling bij equivalent. Daarnaast zou er slechts één (buitencontractueel)
aansprakelijkheidsrecht bestaan.3195
Een tweede bedenking bij het onderscheid is dat elke contractuele aansprakelijkheid ook
gewoon een wettelijke grondslag kent en in die zin niet verschillend is van een inbreuk op
een andere specifieke norm als aansprakelijkheidsgenererende factor voor
(buitencontractuele) aansprakelijkheid.3196 Natuurlijk speelt bij de beoordeling van de fout
de context waarin het schadelijk gedrag zich stelde een rol. Wanneer er een contract met
de schadelijder bestond, lijkt het de evidentie zelve bij de beoordeling van het schadelijk
gedrag te vertrekken van die contractuele context.
De belangrijkste bedenking waartoe het onderzoek ons op dit vlak echter bracht is of het
op het terrein van de professionele aansprakelijkheid, niet alleen in Frankrijk, maar in elk
van de onderzochte jurisdicties nog wel zinvol is te spreken van contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid, daar tussen contractspartijen beroepsmatig geleverde
prestaties vaak niet alleen een weerslag hebben op de tegenpartij/opdrachtgever, maar ook
derden zullen treffen (i.c. de koper). Het onderscheid en de cumulregeling werken daar
grotendeels verlammend, vermits zij tot gevolg zullen hebben dat ten aanzien van die
“derden” een regime van toepassing is dat verschilt van de aansprakelijkheidsregeling die
de medecontractant betreft, terwijl de zorgvuldigheid ten aanzien van deze laatste niet
verschilt van de zorgvuldigheid ten aanzien van de eerste. De persoon van de schadelijder
berust zodoende slechts op toeval en behoort daarom niet de aanspraken ten aanzien van
de dienstverlener en de draagwijdte van de vergoeding voor de schadelijder te
beïnvloeden.3197 Er valt veel voor te zeggen in die gevallen louter in termen van
burgerlijke aansprakelijkheid te denken; een eerder autonoom systeem, dat niet
krampachtig vasthoudt aan het dichotome contracts-delictsdiscours.3198
De moderne doctrine bracht reeds de actuele tendens van het positief recht onder de
aandacht om de tweedeling te laten varen.3199 Dat gebeurt niet alleen op het vlak van de
rechtspraak, maar evenzeer door wetgevend ingrijpen.3200 Dat laatste gaf voor bepaalde
beroepsactiviteiten ontstaan aan een bijzonder wettelijk statuut. De bijzonderheid van deze
3195

3196

3197
3198

3199

3200

P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 260-263. Meer daarover, zie: L.
LETURMY, "La responsabilité délictuelle du contractant", l.c., 867 et seq.
P. ESMEIN, "Le fondement de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité délictuelle", RTD civ. 1933,
(627) 627 et seq.
G. VINEY, Introduction à la responsabilité, o.c., 445.
Zie in het bijzonder daarover: D. B. DOBBS, The Law of Torts, o.c., 1385; A. TUNC, Introduction, o.c., 25 et seq.
De verwevenheid van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid bij professionele dienstverlening blijkt
duidelijk uit de bijdragen in het verzamelwerk over professionele aansprakelijkheid van VANDENBERGHE. (H. CASMAN,
"De beroepsaansprakelijkheid van de notaris", in H. VANDENBERGHE (ed.), De professionele aansprakelijkheid,
Brugge, Die Keure, 2004, (185) 190; A. VERBEKE, "Opdracht en aansprakelijkheid van de architect", in H.
VANDENBERGHE (ed.), De professionele aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 2004, (227) 271-272); T. C.
GALLIGAN, "Contortions along the boundary between contracts and torts", l.c., 475-481; P. JOURDAIN, "La
responsabilité professionnelle et les ordres de responsabilité civile", PA 11 juli 2001, (63) 68-69; P. LE TOURNEAU,
Responsabilité civile professionnelle, Parijs, Dalloz, 2005, 9; M. M. LOUBSER, "Concurrence of contract and tort", l.c.,
441-446; P. SERLOOTEN, "Vers une responsabilité professionnelle", Mélanges offerts a Pierre Hébraud, Toulouse,
Université des sciences sociales, 1981, (805) 805-822; R. STEWART en J. R. POWELL, Jackson and Powell on
Professional Negligence, o.c., 2-007 et seq.
C. VON BAR en U. DROBNIG, The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, 2004, o.c., 44 en
237-238.
Zie daarover in de context van de professionele aansprakelijkheid van de arts: H. VANDENBERGHE, "Medische
aansprakelijkheid", in H. VANDENBERGHE (ed.), De professionele aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 2004, (3) 4.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de notaris: H. CASMAN, "De beroepsaansprakelijkheid van de notaris", l.c.,
188-189.
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teksten bestaat erin dat zij niet alleen de aansprakelijkheid ten aanzien van de
medecontractant betreffen, maar zich ook daarbuiten laten gevoelen waarbij aan het
onderscheid tussen de contractuele relaties en de buitencontractuele relaties geheel wordt
voorbijgegaan doordat ze een zelfde behandeling voorzien voor alle schadelijders.3201
Veeleer dan van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid te spreken, lijkt het
ons aangewezen op het vlak van de professionele aansprakelijkheid te denken in termen
van
gemene
aansprakelijkheid
en
bijzondere
regimes
van
burgerlijke
aansprakelijkheid.3202 In die zin onderschrijft dit proefschrift de voornaamste bevindingen
van de voornoemde doctrinaire polemiek en vormt het er een sectorgebonden illustratie
van.

§ III. INAUTHENTICITEIT – AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE
KOPER
543. Vier jurisdicties, slechts twee stelsels: typologie – De veilingcatalogus is niet alleen
voor de inbrenger/verkoper, maar ook voor de koper van cruciaal belang. Deze laatste baseert
zijn aankoopbeslissing immers op de catalogusbeschrijving van de ingebrachte werken. Bij
inauthenticiteit zal de koper zijn verlies trachten de verhalen op het veilinghuis, aangezien dat
hem met een onjuiste catalogusvermelding tot de aankoop verleidde. Voor het onderzoek van
de verhaalsmiddelen van de gedupeerde koper bij inauthenticiteit knopen we opnieuw aan bij
de inzichten die de studie van de rechtspositie van het veilingwezen ten aanzien van de
inbrenger ons opleverden. De twee systemen die we in dat bestek onderscheidden, blijken ook
voor de catalogusaansprakelijkheid ten aanzien van de koper leerrijke modellen te zijn. Het
eerste stelsel noemden we het commissionairsstelsel. België is daarvan een goede
vertegenwoordiger (A). Engeland, Frankrijk en de staat New York vormen de tegenhanger:
het lastgevingsstelsel (B).3203 Binnen deze tweede groep tekenen zich echter enkele
belangrijke verschillen af wanneer men het effectieve niveau van rechtsbescherming als
onderzoeksfocus hanteert. Zo blijken Frankrijk en New York de koper door specifiek
wetgevend optreden bijkomende garanties te bieden, boven op het gemeenrechtelijke
aansprakelijkheidsstelsel waartoe de rechtsbescherming in Engeland beperkt blijft. Dat
verklaart waarom we in het lastgevingsstelsel twee subsystemen onderscheiden. Frankrijk en
New York beschouwden we eerder al als consumentgerichte systemen3204, Engeland lijkt dat
in veel mindere mate te zijn. Het aansprakelijkheidsonderzoek sluit af met enkele
rechtsvergelijkende conclusies (C).

3201
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Zeer uitgebreid over de concretisering van de professionele aansprakelijkheid, zie: P. LE TOURNEAU, Responsabilité
civile professionnelle, 2005, o.c., 85 et seq.
G. VINEY, Introduction à la responsabilité, o.c., 450-452.
Supra, nrs. 484-487.
Supra, nrs. 468 et seq., 476 en 479 et seq.
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A. HET COMMISSIONAIRSSTELSEL IN BELGIË
544. Het commissionairsstelsel: koopcontract tussen koper en Belgisch veilinghuis –
Vergeleken met de Anglo-Amerikaanse en de Franse concurrenten nam het Belgische
veilinghuis in zijn relatie ten aanzien van de inbrenger een bijzondere positie in. Die
uitzonderingspositie laat zich echter ook aan de zijde van de koper gevoelen. Doordat het
veilinghuis als commissionair uitsluitend voor rekening van de inbrenger optreedt en niet ook
in diens naam, komt de koopovereenkomst tot stand tussen het veilinghuis en de hoogste
bieder. Juridisch gesproken moet men het Belgische veilinghuis dus als verkoper beschouwen.
Een misnoegde koper kan dan ook alle verhaalsmiddelen die dit proefschrift in DEEL II
beschreef tegen het veilinghuis instellen.
In de eerste plaats denken we dan aan de algemeen verbintenisrechtelijke acties op grond van
de wilsgebreken (dwaling en bedrog), alsook aan de bijzondere die de koper aan de
koopverhouding ontleent (verborgen gebreken en de leveringsplicht). We herinneren eraan dat
het voormelde duale koopregime met de afzonderlijke vorderingen voor verborgen gebreken
en conforme levering in bepaalde gevallen plaats moet ruimen voor de monistische regimes
van de internationale handelskoop en de consumentenkoop, die op het niveau van de
uitvoering van de koopovereenkomst als enig verhaalsmiddel de vordering voor nietconformiteit kennen.3205 We beperken ons er hier toe met betrekking tot het veilingwezen
enkele verduidelijkingen aan te brengen.
545. Veilinghandel en Weens Koopverdrag – Artikel 2 CISG sluit de veilingkoop als
zodanig geheel uit van de toepassing van het regime van de internationale goederenkoop.
Zodoende blijft hier de gemeenrechtelijke duale regeling maatgevend. Het optreden als
commissionair of lasthebber verandert daar niets aan. Bijgevolg zal het monistische regime
van het Weens Koopverdrag evenmin in de Franse en New Yorkse veilinghandel van
toepassing zijn. Aangezien het Verenigd Koninkrijk het Weens Koopverdrag niet ratificeerde,
geldt dat per definitie voor het Engelse veilingwezen.
546. Veilinghandel en consumentenkoop – Dat hoeft echter niet te betekenen dat de
veilingsector geheel van het monisme gespaard zou blijven. De regeling van de
consumentenkoop kent dergelijke uitzonderingsbepaling niet en laat zich klaarblijkelijk
onverschillig op de private én de publieke koop toepassen. We herinneren eraan dat de
toepassing van het regime van de consumentenkoop aan vier voorwaarden is gekoppeld.
Krachtens artikel 1649bis § 1 van het Burgerlijk Wetboek moet het immers gaan om de
verkoop(i) van een consumptiegoed(ii) aan een consument(iii) door een verkoper(iv). We
bekijken elk van de toepassingsvoorwaarden in het licht van de bijzonderheden van de
veilinghandel.

3205

Supra, nrs. 226 et seq.
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i) De bijzondere regeling heeft betrekking op koopovereenkomsten.3206 Hoewel de notie
‘verkoop’ binnen het bestek van de consumentenkoop geen definitie kreeg, levert deze
eerste voorwaarde voor het veilingwezen toch omzeggens geen moeilijkheden op.3207 Het
publieke veilingprocédé brengt in se immers een overeenkomst tot eigendomsoverdracht
van een goed tegen een bepaalde prijs in geld tot stand. Zodoende valt de transactie onder
de klassieke definitie van wat men al eeuwenlang als verkoop beschouwt. Meer dan
overeenkomsten waarbij de over te dragen goederen nog moeten worden vervaardigd of de
zogenaamde ‘gemengde contracten’ als aanneming met bijlevering van materialen staat
het voor deze oervorm van de koopovereenkomst als een paal boven water dat hij onder
het toepassingsgebied van het consumentenregime valt.3208 Openbare verkopen zijn
immers onbetwistbaar verkopen. Het openbaar karakter van de verkoop is immers niet
meer dan een modaliteit bij de totstandkoming, die toelaat de prijs en de tegenpartij te
bepalen. Als zodanig doet het procédé geen afbreuk aan de aard van de eigenlijke
overeenkomst die op die manier wordt gesloten.
ii) Dat kunstvoorwerpen volgens de definitie van de Belgische wet en de Europese
Richtlijn3209 als consumptiegoederen moeten beschouwd worden, kwam eerder al aan bod
en behoeft als zodanig geen aanvulling. Wel herinneren we aan de mogelijkheid die de
Europese Richtlijn voor de lidstaten voorzag om een uitzondering te maken voor de
tweedehandsgoederen die verkocht worden op publieke veilingen waarop de consument in
eigen persoon kan aanwezig zijn. De consumentenkoop hoeft dus niet noodzakelijk op de
kunst- en antiekveilingen van toepassing te zijn.3210 De Belgische wetgever heeft er, zoals
de Nederlandse3211, echter voor gekozen van die uitzonderingsmogelijkheid geen gebruik
te maken3212, in tegenstelling tot de situatie in Frankrijk3213, Engeland3214, Duitsland3215,
Finland en Hongarije.3216
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S. BEYAERT, "Consumentenkoop - Omzetting van richtlijn 1999/44/EG", Gandaius Actueel, X, Gent, Story-Scientia,
2004, (155) 163; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", TPR 2005, afl. 3, (787) 796-797; L.
PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", R.W. 2004-05, (441) 444; S. STIJNS
en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente: La transposition en droit belge de la Directive européenne sur la vente des
biens de consommation", T.B.B.R. 2003, afl. 1, (2) 6; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn
consumentenkoop en van de omzettingswet", in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen,
Intersentia, 2005, (1) 27.
Ook in de Europese Richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van, en de
garanties voor consumptiegoederen, vinden we geen definitie terug van wat precies als ‘verkoop’ moet worden begrepen.
(Zie: I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", Liber Amicorum Yvette Merchiers,
Brugge, Die Keure, 2001, (867) 874).
C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 796-797.
Art. 1, 2° Richtlijn 1999/44/EG.
Zie: I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 875; S. STIJNS, "De richtlijn
consumentenkoop en het Belgische recht", in J. SMITS (ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Amsterdam,
Boom Juridische Uitgevers, 2003, (41) 54.
I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 876; S. STIJNS en I. SAMOY, "Le
nouveau droit de la vente", l.c., 7; S. STIJNS, "De richtlijn consumentenkoop en het Belgische recht", l.c., 54.
Ook Nederland maakte die uitzondering inderdaad niet. Daar was het de expliciete wens van de wetgever dat de positie
van de veilingkoper zo sterk mogelijk bleef. (Zie daarover: J. SMITS, "De Richtlijn consumentenkoop en het Nederlandse
recht", in J. SMITS (ed.), De richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2003, (1) 7).
S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 162; C. CAUFFMAN, "De nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 798; L.
PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 444; S. STIJNS en I. SAMOY,
"Le nouveau droit de la vente", l.c., 7; S. STIJNS, "De richtlijn consumentenkoop en het Belgische recht", l.c., 55; J.
STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en van de omzettingswet", l.c., 23.
L. 221-2 C. Consom. “Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères
publiques. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.”
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iii) De derde voorwaarde behoeft voor het veilingwezen geen bijzondere aanvulling. Net zoals
bij private verkopen is het regime van de consumentenkoop slechts van toepassing voor
zover de koper een “natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband
houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit”.3217
iv) Tot slot is het regime van de consumentenkoop niet ten aanzien van elke verkoper van
toepassing, doch enkel ten aanzien van een “natuurlijke persoon of rechtspersoon die
consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële
activiteit”(art. 1649bis, § 2, 2° B.W.).3218 Aangezien zonet duidelijk werd dat kunst en
antiek in België wel degelijk als consumptiegoederen beschouwd worden in de zin van de
regelgeving op de consumentenkoop, zelfs wanneer ze op een publieke veiling worden
verkocht, moet men ook besluiten dat veilinghuizen in het licht van diezelfde wetgeving
verkopers zijn, aangezien zij kunst en antiek verkopen in het kader van hun commerciële
activiteit. We brengen in dit verband de doctrine3219 en de cassatierechtspraak3220 in
herinnering die de veilinghouder die als commissionair optreedt ten aanzien van de koper,
duidelijk aanmerkt als de verkoper van de ingebrachte goederen. In de doctrine is
geopperd dat in de richtlijn uitsluitend een eindverkoper bedoeld was verkoper te zijn in
de zin van de consumentenkoop.3221 Zelfs als dit al zo zou zijn, maakt dat nog geen
verschil, daar het precies het veilinghuis is dat als verkoper in direct contact staat met de
koper.
Samengevat kan men dus stellen dat de verhandeling via openbare verkoop van
kunstvoorwerpen aan particulieren onder het regime van de consumentenkoop gebeurt. Dit is
echter uitsluitend het geval wanneer de koper geheel los van zijn beroepsbezigheden handelt
3214
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3217
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3219
3220

3221

Deze uitsluitingen vinden we in art. 14 van de Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002, 10 december
2002. “The expression of "consumer contract" does not include a contract in which - (a) the buyer is an individual and the
goods are second hand goods sold by public auction at which individuals have the opportunity of attending in person; or
(b) the buyer is not an individual and the goods are sold by auction or competitive tender.”
§ 474 al. 1 BGB. “§ 474: “Begriff des Verbrauchsgüterkaufs - (1) Kauft ein Verbraucher von einem Unternehmer eine
bewegliche Sache (Verbrauchsgüterkauf), gelten ergänzend die folgenden Vorschriften. Dies gilt nicht für gebrauchte
Sachen, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden, an der der Verbraucher persönlich teilnehmen kann. (2)
[…].”
Zie voor een overzicht: Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 24 april 2007
betreffende de uitvoering van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende
bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, inclusief analyse van de mogelijkheid om
producenten rechtstreeks aansprakelijk te stellen, Com, 2007, 210 def.
Art. 1649bis § 2, 1° B.W.
Over de lichte afwijking die deze definitie maakt van de bepaling van de Europese Richtlijn, zie: C. CAUFFMAN, "De
nieuwe wet op de consumentenkoop", l.c., 799; I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen",
l.c., 872; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en van de omzettingswet", l.c.,
24.
Supra, nr. 478.
Cass. 28 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 165.
Deze cassatierechtspraak kreeg meermaals bevestiging op niveau van de feitenrechter. Zie daarvoor onder meer: Brussel
14 september 2005, J.T. 2006, afl. 6212, 95; Luik 6 november 2001, J.L.M.B. 2002, 1575; Brussel 8 november 1979, Pas.
1980, II, 1; Brussel 20 juni 2007, onuitg.; Kh. Brussel 31 oktober 2005, onuitg. (Deze zaken betroffen de openbare
verkoop door een Brussels veilinghuis van een werk van de Oekraïns-Franse kunstenares Sonia Delaunay (1885-1979) dat
naderhand echter onecht bleek te zijn.); Rb. Dendermonde 8 februari 2001, I.R. D.I. 2001, afl. 4, 312; Kh. Veurne 16 april
2003, T.B.H. 2004, 601; Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33; Kh. Brussel 11 april 1964, T.B.H. 1964, 292; Kh.
Brussel 25 november 1959, T.B.H. 1960, 26; Kh. Brussel 11 januari 1958, T.B.H. 1958, 125; Kh. Brussel 17 december
1956, T.B.H. 1957, 205; Kh. Brussel 4 maart 1943, J.T. 1945, 101, noot R. PIRSON (hierin keurt de PIRSON de kwalificatie
als commissieovereenkomst goed); Vred. Brugge 18 februari 1980, J.T. 1980, 495.
I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 872.
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als consument. Aankopen door kunsthandelaars en antiquairs ressorteren onder het
dualistische regime van het gemeen recht. Monistisch of dualistisch kooprecht is met andere
woorden afhankelijk van de hoedanigheid van de hoogste bieder.
Op dit gegeven heeft de veilinghouder als zodanig geen invloed. Dat geldt evenwel niet voor
zijn statuut van verkoper in de zin van artikel 1649bis van het Burgerlijk Wetboek. De keuze
zijn dienstverlening op lastgevingsbasis te organiseren zou echter niet alleen voor effect
hebben het Belgische veilinghuis een buitenstaander te maken ten aanzien van de
koopovereenkomst die het afsluit in naam en voor rekening van de opdrachtgever, zodat de
misnoegde koper noch de annulatievordering op grond van de wilsgebreken, noch de
conformiteitsvordering uit het monistisch koopregime, noch de vorderingen op grond van de
verborgen gebreken of de leveringsplicht uit het dualistische koopregime tegen het veilinghuis
kan instellen. Het is belangrijk in te zien dat die keuze meteen ook de uitsluiting van de
toepassing van het regime van de consumentenkoop met zich zou meebrengen, telkens de
inbrenger/verkoper geen professional is die beroepshalve kunstvoorwerpen en antiek
verhandelt. Door niet langer als commissionair maar als lasthebber op te treden, is het
veilinghuis geen verkoper meer. Deze hoedanigheid verschuift dan immers terug naar de
inbrenger. Dat kan erg verregaande gevolgen hebben op het vlak van de
exoneratiemogelijkheden, aangezien het regime van de consumentenkoop niet toestaat het
wettelijke beschermingsniveau te verminderen.3222
547. Precontractuele aansprakelijkheid: toespitsing op de veilingkoop – Aangezien het
Belgische veilinghuis juridisch gezien de verkoper is, kan de koper alle voormelde
vorderingen op grond van het koopcontract uitsluitend tegen het veilinghuis instellen. Dat
geldt ook voor de daarmee samenhangende aansprakelijkheidclaim. In het
aansprakelijkheidsrecht bestaat sinds het einde van de zestiger jaren immers een toenemende
interesse voor het gedrag van de “veroorzaker” van de dwaling. Die benadering maakt het
mogelijk de leer van de wilsgebreken te verrijken op basis van het aansprakelijkheidsrecht via
de figuur van de culpa in contrahendo. De precontractuele aansprakelijkheid staat immers toe
het wilsgebrek niet langer als een op zich staand gegeven te zien, maar causaal te verklaren
vanuit het aansprakelijkheidsrecht. Hierbij gaat men na of een partij geen buitencontractuele
fout te verwijten valt, precies omdat hij zijn contractspartner te weinig informatie of de
verkeerde informatie verstrekte. Als dat het geval is, kan de koper de verkoper, in de plaats
van, of samen met de dwalingsvordering, aansprakelijk stellen voor zijn gedrag om hem tot de
betaling van schadevergoeding te laten veroordelen. Terwijl de dwaling kijkt naar de
gevolgen, neemt de culpa in contrahendo de oorzaak van hetzelfde fenomeen als
uitgangspunt.3223
Als “veroorzaker” van de dwaling van de koper blijkt het leerstuk van de culpa in
contrahendo ook voor het Belgisch veilinghuis van bijzonder belang.3224 Aangezien het
3222

3223

3224

Art. 1649 octies B.W. bepaalt immers duidelijk: “Zijn nietig, contractuele bedingen of afspraken overeengekomen
vooraleer het gebrek aan overeenstemming aan de verkoper door de consument ter kennis is gebracht, en waardoor,
rechtstreeks of onrechtstreeks, de rechten die de consument uit deze afdeling put, worden beperkt of uitgesloten. […]”
Infra, nr. 596.
W. DE BONDT, "Precontractuele aansprakelijkheid", T.B.B.R. 1993, (93) 108 et seq.; D. FRERIKS, "Onderzoeks- en
mededelingsverplichting in het contractenrecht", TPR 1992, afl. 17, (1187) 1221; L. CORNELIS, "La responsabilité
précontractuelle, conséquence éventuelle du processus précontracuel", T.B.B.R. 1990, (391) 403-407.
A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen, draagwijdte en
sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000, 174 et seq. en 222-223; A. DE BOECK, "De precontractuele aansprakelijkheid",
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Belgische veilinghuis ten aanzien van de koper als directe tegenpartij (en dus als verkoper)
optreedt, is het eenvoudig onze eerdere bevindingen naar de situatie van de veilingkoop te
transponeren. Vanuit het standpunt van de koper bestaat er immers geen verschil tussen een
private en een publieke koop. In beide gevallen is de tegenpartij met wie de koper handelt,
juridisch gezien ook de verkoper. Niets nieuws dus, onder de zon.3225
Niet alleen het Belgisch veilinghuis, maar ook zijn Franse en Anglo-Amerikaanse
concurrenten lopen het risico langs buitencontractuele weg aansprakelijk te worden gesteld
voor de verkoop van kunstwerken die naderhand niet authentiek blijken.

B. HET LASTGEVINGSSTELSEL IN ENGELAND, FRANKRIJK EN NEW YORK
548. Het lastgevingsstelsel: afwezigheid van contractuele band tussen koper en
auctioneer/maison de ventes – In tegenstelling tot de Belgische situatie komt in Engeland,
New York en Frankrijk geen koopovereenkomst tussen koper en auctioneer/maison de ventes
tot stand. Meer nog, in principe bestaat er tussen het veilinghuis en de koper geen enkele
contractuele verhouding, noch in het Engelse veilingwezen, noch op de New Yorkse markt,
en al evenmin in de Franse veilinghandel.
In Engeland en New York hield de sector immers traditioneel voor, daarin bijgetreden door
rechtspraak en doctrine, dat de auctioneer niet meer was dan een eenvoudige tussenpersoon
tussen de verkoper die de goederen voor veiling had ingebracht, en de koper die erop het
hoogste bod uitbracht.3226 Het Franse maison de ventes is zelfs wettelijk verplicht als
lasthebber van de verkoper op te treden.3227
Daar de veilinghuizen in Engeland, New York en Frankrijk de onmiddellijke
vertegenwoordigers zijn van de verkoper, veronderstelt de analyse van zijn verhouding tot de
koper de toepassing van de principes die de vertegenwoordigingsfiguur beheersen.
Naar Anglo-Amerikaans recht stelt het basisprincipe van agency dat wanneer de agent een
contract sluit, terwijl hij aangeeft dit louter te doen in opdracht van een principaal (disclosed
principal), wiens identiteit hij kan vrijgeven (identified principal) of verborgen houden
(unidentified principal), de agent op grond van dat contract niet gehouden is ten aanzien van
de derde partij.3228 Het koopcontract ontstaat bijgevolg tussen de inbrenger/verkoper

3225
3226
3227
3228

Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer,
2004, (1) 2 en 19; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a., "Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen", TPR 1994, (171) 278; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 116117; A. VAN OEVELEN, "Hoofdlijnen in de ontwikkeling van het algemene verbintenissen- en overeenkomstenrecht
1964-2000", TPR 2001 327 et seq.; P. VAN OMMESLAGHE, "Les grandes tendances de l'évolution du droit des
obligations conventionnelles lors des trente-cinq dernières années", TPR 2001 367.
Zie uitvoerig, DEEL II.
Supra, nr. 484.
Supra, nr. 486.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 2, o.c., 53; G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 216-217
en 222; F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 499; Restatement (third) of Agency, § 6.01:
“AGENT FOR DISCLOSED PRINCIPAL – When an agent acting with actual or apparent authority makes a contract on behalf of
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enerzijds, en de hoogste bieder/koper anderzijds, terwijl het veilinghuis daarbij in de regel een
buitenstaander blijft. Dat impliceert dat de koper alle rechtsmiddelen die hij aan de
koopverhouding ontleent, noodgedwongen uitsluitend tegen de verkoper kan instellen. Wie de
algemene voorwaarden van de Angelsaksische veilinghuizen erop naslaat ziet die idee daarin
telkens bevestigd.3229 Wil de koper de auctioneer aansprakelijk houden voor de onjuiste
informatie die deze in de veilingcatalogus bood, dan dient hij dit bijgevolg op andere gronden
te doen dan de koopverhouding.
Toepassing van de lastgevingsfiguur doet ook voor het Franse maison de ventes besluiten dat
het juridisch gesproken geen verkoper is.3230 Het veilinghuis blijft als lasthebber ook in
Frankrijk een derde aan de koopverhouding die immers rechtstreeks tot stand komt tussen de
inbrenger/verkoper en de hoogste bieder. Dat heeft voor gevolg dat de koper conform artikel
1997-1998 Code civil uitsluitend de inbrenger op grond van de koopovereenkomst zal kunnen
aanspreken in dwaling, tot levering of tot garantie.3231 De rechtspraak is hierover constant en
glashelder: “aucune responsabilité de cette nature ne saurait peser sur un commissairepriseur qui n’est pas le vendeur, et qui n’est que l’officier ministériel chargé de la
vendre”.3232

3229

3230

3231

3232

a disclosed principal, (1) the principal and the third party are parties to the contract; and (2) the agent is not a party to
the contract unless the agent and third party agree otherwise.”
In de Conditions of Sale of Christie’s Manson & Woods Ltd. proclameert CHRISTIE’S in artikel 1: “Except otherwise stated
Christie’s acts as an agent for the seller. The contract for the sale of the property is therefore made between the seller and
the buyer.” – Bij SOTHEBY’S klinkt het als volgt: “As auctioneer, Sotheby’s acts as agent for the Seller. A sale contract is
made directly between the Seller and the Buyer.” (Sotheby’s Conditions of Business Governing Sales and Other Business
at Sotheby’s UK Salerooms (2006), artikel 1 (b)). – BONHAMS benadrukt in artikel 1.3 dat: “The Seller sells the Lot as the
principal to the Contract for Sale, such contract being made between the Seller and you through Bonhams, which acts in
the sole capacity as the Seller’s agent and not as an additional principal.” – Bij GOLDING YOUNG lezen we: “As
auctioneers we usually contract as agents for the seller whose identity, for reasons of confidentiality, is not normally
disclosed. Accordingly, if you buy your primary contract is with the seller.” – BLOOMSBURY AUCTIONS stelt in art. 1 (a):
“Bloomsbury Auctions Limited trading as Bloomsbury Auctions ("the Auctioneer") sells as agents for the seller (except
where otherwise stated) and as such is not responsible for any default by buyer or seller.”
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 294; M. FOURNIER, De la protection des parties dans les
ventes d'antiquités et d'objets d'art, onuitg., Université de Dijon, 1936, 412-414; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL,
L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 428-429; R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles,
o.c., 138.
Art. 1997 C.C.: “Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, en cette qualité, une suffisante
connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement
soumis. – Art. 1998 C.C: “Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément
au pouvoir qui lui a été donné. […]”. Zie: P.-H. ANTONMATTEI en J. RAYNARD, Droits civil - Contrats spéciaux,
2004, o.c., 349-351; A. BÉNABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, o.c., 438-441; F. COLLART
DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 2002, o.c., 561.
Trib. civ. Tours, 3 juli 1875, Ann. prop. ind. 1876-1877, n° 21-22, 368. Meer dan een eeuw later vindt het principe in de
rechtspraak van het Hof van Cassatie bevestiging. Zie: Cass. Fr. 1e civ., 26 mei 1993, Bull. Civ. I, n° 191, 131.
Tussentijdse bevestiging van dit principe vindt men verder bij: CA Paris, 1e ch., sect. A, 5 maart 2002, Juris-Data n° 2002173269; CA Parijs, 1 februari 1966, D. 1966, 663; Trib. civ. Seine, 20 februari 1912, Journ. des C.-P. 1912, 105; Trib. civ.
Seine, 3 juli 1935, Gaz. Trib. 1935, II, 464 (In deze zaak over de verkoop van een werk van Frans Hals-zaak overweegt de
Tribunal civil de la Seine: “l’action tendant à faire prononcer la nullité de la vente ne peut être valablement dirigée que
contre le vendeur. C’est à tort que l’acheteur a assigné le commissaire-priseur aux fins de lui restituer le prix.”); Trib. civ.
Seine, 22 mei 1951, Gaz. Pal. 1952, II, 277; TGI Seine, 29 mei 1962; Parijs, Journ. des C.-P. 1963, 103; TGI Seine, 5
maart 1964, D. 1965 som. 36; TGI Lyon 3 juli 1974, Journ. des C.-P. 1978, 15, noot G. GAULTIER; TGI Parijs, 1e ch., 25
februari 1976, Journ. des C.-P. 1978, 52 (“La nullité de la vente avec ses conséquences de droit, à savoir la restitution du
prix contre remise de la chose vendue, ne peut être poursuivie par l’acheteur que contre le vendeur lui-même, celui-ci
étant le seul qualifié pour restituer le prix et rentrer en possession de l’objet vendu”); TGI Parijs, 20 december 1978,
Journ. des C.-P. 1979, 65, noot G. GAULTIER (“en l’absence de tout lien de droit entre le demandeur et le commissairepriseur, la demande doit être déclarée irrecevable tant en ce qui concerne la nullité de la vente pour vice de consentement
que sa résolution pour existance d’un vice caché”); TGI Parijs, 22 maart 1979, Journ. des C.-P. 1980, 104, noot G.
GAULTIER (“le commissaire-priseur, mandataire du vendeur n’est tenu qu’à la délivrance des objets mis aux enchères et
n’est donc pas personnellement tenu à l’égard de l’adjudicataire des obligations nées du contrat de vente.”); TGI Parijs, 5e
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549. Eerste uitzondering: geheimhouding van de inbrenger – Het uitgangspunt dat de
auctioneer die namens de inbrenger verkoopt in de regel niet aansprakelijk is op grond van
het koopcontract, kent zowel in Engeland en New York als in Frankrijk een belangrijke
uitzondering.
550. Engeland & New York – We gaven reeds aan dat de auctioneer de identiteit van de
inbrenger in de regel niet kenbaar maakt. Het feit dat het veilinghuis niet voor zichzelf
optreedt is wel gekend, zodat de inbrenger bij kunstveilingen een disclosed principal is. In
tegenstelling tot wat geldt bij undisclosed principals waar de agent steeds mee persoonlijk
gehouden is op grond van het koopcontract3233, gaat die stelling niet zomaar op bij
disclosed principals, wiens identiteit de auctioneer verborgen houdt.3234 De Verenigde
Staten tonen zich op dat vlak pragmatisch, aangezien men daar voorhoudt dat de agent die
handelt voor een ‘disclosed but unidentified principal’, tenzij anders overeengekomen,
van meet af aan mee vermoed wordt persoonlijk partij te zijn in de overeenkomst.3235 In
Engeland bestaat dit vermoeden niet zonder meer en kan de agent (i.c. de auctioneer)
hoogstens via een clausule in de overeenkomst of op grond van handelsgebruiken
persoonlijk aansprakelijk worden, wanneer hij de naam van de inbrenger weigert vrij te
geven.3236 Bij geschreven contracten lijkt de Engelse rechtspraak wel eerder geneigd de
agent als een partij bij de overeenkomst te beschouwen, wanneer deze weigert de
identiteit van de principaal vrij te geven.3237 Niettemin blijft het recht op dit vlak vreemd
genoeg bijzonder ambigu, al lijken de handelsgebruiken in het veilingwezen toch te
suggereren dat in dergelijke gevallen de auctioneer ook mee op grond van het
koopcontract gehouden is.3238 We moeten dit niettemin nuanceren, aangezien de
auctioneer niet zoals de principaal als daadwerkelijk verkoper aansprakelijk kan worden
gehouden. In het licht van de voormelde case law zou de gehoudenheid immers slechts tot
levering van het goed beperkt zijn. Zo overweegt WILLIAMS, J. in Wood v. Baxter3239:

3233

3234

3235

3236
3237

3238

3239

ch., 25 oktober 1988, Journ. des C.-P. 1989, 247; CA Dijon, 1e ch., 2e sect., 15 september 1994, Juris-Data n° 051539,
TGI Parijs, 12 mei 1999, Juris-Data n° 114129 (“Le contrat de vente, s’étant formé directement entre le vendeur et
l’adjudicateur, les obligations en résultant ne sauraient peser solidairement sur le commissaire-priseur.”).
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 2, o.c., 57; G. H. L. FRIDMAN, The Law of Agency, 1996, o.c., 270; F.
M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 507; Restatement (third) of Agency, § 6.03: “AGENT FOR
UNDISCLOSED PRINCIPAL – When an agent acting with actual authority makes a contract on behalf of an undisclosed
principal, (1) unless excluded by the contract, the principal is a party to the contract; (2) the agent and the third party are
parties to the contract; and (3) the principal, if a party to the contract, and the third party have the same rights, liabilities,
and defenses against each other as if the principal made the contract personally, subject to §§ 6.05-6.09.”
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 2, o.c., 56; F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency,
o.c., 510-512.
Voor de toepassing op het veilingwezen, Zie: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE en QUINTON HOGG, Halsbury's
Laws of England, II, 1973, o.c., 385; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 148.
Restatement (third) of Agency, § 6.02: “AGENT FOR UNIDENTIFIED PRINCIPAL – When an agent acting with actual or
apparent authority makes a contract on behalf of an unidentified principal, (1) the principal and the third party are parties
to the contract; and (2) the agent is a party to the contract unless the agent and the third party agree otherwise.”
Toegepast op het veilingwezen, zie: W. M. MOLDOFF, "Liability of auctioneer or clerk to buyer as to title, or quality of
property sold", 80 A.L.R.2d 1961, (1237) opgenomen in Westlaw, 80 A.L.R.2d 1237.
F. M. B. REYNOLDS, Bowstead and Reynolds on Agency, o.c., 510-511.
E.g. Seatrade Groningen BV v. Geest Industries Ltd. (The Frost Express) [1996] 2 Lloyd’s Rep. 478 , 481.
Zie: J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 2, o.c., 56.
Zie daarvoor volgende rechtspraak over al te discrete veilinghouders: Hanson v. Roberdeau (1792) Peake 120; Benton v.
Campbell Parker & Co. [1925] 2 KB 410. Zie verder ook: Franklyn v. Lamond (1847) 4 CB 637. Voor algemene
informatie over de kwestie en ook verduidelijking bij de aangehaalde cases, zie: B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions
Law and Practice, 2006, o.c., 148-152.
Wood v. Baxter (1883) 49 LT 45.
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“What is the character and extent of the contract entered into by an auctioneer when he sells without
disclosing the name of his principal? The answer to this is, that it depends upon the conditions of sale,
upon what is said by the auctioneer at the time, upon the surrounding circumstances, and upon the
nature of the subject matter of the sale. In the first place, it would certainly be going too far to say that
an auctioneer, selling without disclosing the name of his principal, makes himself a contracting party in
the same way and to the same extent that an agent acting for an undisclosed principal does. The
auctioneer sells, not as an owner having a right to sell by virtue of his own right of property, but as an
auctioneer empowered and entrusted by his employer to sell. If he is selling livestock or implements in
the market place or furniture in a room, the extent of his contract would ordinarily be to deliver the
goods to the buyer; […] Upon making such delivery, his obligation would ordinarily be fulfilled.”3240

Bijgevolg lijkt de gehoudenheid van de auctioneer zich te beperken tot eventuele nondelivery, wat bij de verkoop van kunst en antiek die reeds zijn ingebracht ter veiling (en de
auctioneer dus ter zijner beschikking heeft) niet meteen het grootste obstakel vormt.3241
De auctioneer kan dus niet gelijkgesteld worden met de verkoper. De gehoudenheid voor
non-delivery zou volgens de rechtspraak theoretisch gesproken niet uit de
koopovereenkomst voortvloeien, maar uit het contract dat de auctioneer zelf met de koper
sloot en dat de betaling van de prijs en, als keerzijde daarvan, de levering van het goed als
voorwerp zou hebben.3242 De beperking van de contractuele gehoudenheid van de
auctioneer tot de gevallen van non-delivery is natuurlijk weinig bevredigend wanneer de
ontevredenheid van de koper niet haar oorsprong vindt in het uitblijven van de levering,
maar andere bestaansredenen kent, zoals de gebrekkige kwaliteit van het geleverde goed
bij authenticiteitskwesties. Het lijkt bijzonder onbillijk de misnoegde koper zijn
verhaalsmiddelen te ontnemen door als auctioneer halsstarrig te weigeren de identiteit van
de verkoper vrij te geven. We wezen er echter eerder al op hoe het allerminst duidelijk is
of de koper naar Engelse recht de auctioneer daadwerkelijk kan dwingen de identiteit van
de verkoper op te biechten.3243 Gelet op de grove onrechtvaardigheid die dergelijke
situatie met zich zou meebrengen, lijkt het ons ten stelligste verantwoord de koper
tegemoet te komen en hem te wapenen met een action for discovery.3244
551. Frankrijk – Naast de gevallen waarin de Franse veilinghouder op de veiling ook als
contractueel lasthebber van de koper een zogenaamd ‘geschreven’ of ‘telefonisch’ bod
uitbrengt3245, geeft de halsstarrige weigering de identiteit van de inbrenger vrij te geven
ook in Frankrijk ontstaan aan een contractuele vorderingsmogelijkheid tegen het maison
3240

3241

3242
3243
3244
3245

Dat mag duidelijk blijken uit Benton v. Campbell Parker & Co. [1925] 2 KB 410, 415-416: “These rights and liabilities do
not arise from the contract of sale which binds only the buyer and the principal. They arise from the contract which the
auctioneer makes upon his own account with the buyer. […] The duty to deliver and the right to receive the price are
usually expressed in the conditions of sale. But whatever its terms may be, the contract is entirely independent of the
contract of sale.”
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 151; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c.,
343.
Benton v. Campbell Parker & Co. [1925] 2 KB 410.
Supra, nr. 492.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 151-152.
Op die problematiek en de eventuele belangengeschillen waartoe een dergelijk dubbel mandaat aanleiding kan geven, gaan
we in het bestek van dit doctoraatsonderzoek niet nader in. Voor wie niettemin meer wenst te weten, zie: J. CHATELAIN,
"Objet d'art, objet de droit", l.c., 86; N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 475-477; S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 431; L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères
publiques, 2002, o.c., 162; R. MAURICE, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 159-160; E.
RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres d'art, o.c., 162-163.

702

de ventes.3246 Vorderen tegen de werkelijke verkoper is door de houding van het
veilinghuis immers onmogelijk. De rechtspraak helpt in dergelijk geval de koper uit zijn
impasse door hem inderdaad de mogelijkheid te bieden de vorderingen in te stellen tegen
de onwillige tussenpersoon.
i) NAAMLENING ALS GRONDSLAG VOOR DE VORDERINGSMOGELIJKHEID – We wezen er eerder
al op hoe het Franse maison de ventes zich ook de gewoonte aanmeet de naam van de
inbrenger/verkoper geheim te houden3247, een gebruik waarin het Franse Hof van Cassatie
overigens geen graten zag.3248 Deze ‘praktische anonimiteit’ is doorgaans immers bron
van slechts weinig problemen, aangezien het veilinghuis normalerwijze de identiteit van
de verkoper vrijgeeft wanneer de koper hem in rechte wenst aan te spreken.
In het vrijgeven van de identiteit van de verkoper handelt het veilinghuis evenwel niet
geheel onbaatzuchtig, aangezien het Hof van Cassatie de koper bij herhaling toestond bij
volgehouden stilzwijgen de vorderingen op grond van de koopovereenkomst tegen het
veilinghuis zelf in te stellen. De grondslag van deze vorderingsmogelijkheid vindt het Hof
van Cassatie in de figuur van de naamlening.3249 De lagere rechtspraak hangt grotendeels
dezelfde zienswijze aan. Immers:
“il appartient au commissaire-priseur, en sa qualité d’officier ministériel, de fournir à ses clients tous
renseignements nécessaires à la défense de leurs droits; il doit, dans cette perspective, indiquer à
l’adjudicataire le nom de son vendeur, sous peine, en cas de refus, d’être considéré comme un prêtenom et de se trouver personellement obligé, envers l’acheteur, dans le cadre d’une action en nullité de
la vente.”3250
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3247
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3250

F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 295-296; N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art,
o.c., 604; M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 413; S.
LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 431-433; 138; L. MAUGER-VIELPEAU, Les
ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 163-164.
Supra, nr. 492.
Cass. Fr. 1e civ. 26 mei 1993, D. 1993, IR, 154 (“un commissaire-priseur n’a pas l’obligation de révéler spontanément le
nom du vendeur au moment de la vente”).
Cass. Fr. 1e civ., 4 oktober 1988, Juris-Data n° 001695 (In deze zaak stelt de koper noodgedwongen de annulatievordering
in tegen de commissaire-priseur, wanneer zijn aankoop ‘Vue des Ruines du Palais de Jules II, animé de nombreux
villageois’ verkeerdelijk aan de 18e-eeuwse meester Hubert Robert (1733-1808) bleek te zijn toegeschreven.) – Het Hof
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De mogelijkheid om het veilinghuis op grond van de koopovereenkomst aan te spreken
vat de rechtspraak echter op als niet meer dan een noodoplossing. De koper riskeert anders
immers zonder daadwerkelijk verhaal achter te blijven. Dat betekent dat de koper het
veilinghuis voorafgaandelijk moet hebben verzocht de identiteit kenbaar te maken. Het
veilinghuis is immers niet verplicht dit spontaan te melden aan de koper; slechts bij
weigering blijft de koper achter zonder verhaal; slechts dan is vorderen tegen het
veilinghuis mogelijk.3251 Vanuit die zienswijze is het evenzeer begrijpelijk dat de normale
verhoudingen hersteld worden wanneer het veilinghuis na zelf door de koper te zijn
aangesproken in extremis toch de identiteit van de verkoper vrijgeeft. De koper is dan
genoodzaakt deze in het geding te betrekken om zijn annulatieclaim effectief tegen hem te
richten.3252 Gaat het veilinghuis echter pas later overstag, dan zal het opdraaien voor de
schade die uit die laattijdige reactie voortvloeit. Immers:
“Si l’acheteur n’a eu d’autre recours à la date d’assignation que d’agir à l’encontre du commissairepriseur, faute par celui-ci d’avoir fait connaître au cours des opérations d’expertise préalables le nom
de vendeur, la révélation de l’identité de celui-ci en cours de procédure impose sa mise en cause,
réserve faite du préjudice éventuellement subi par l’acquéreur à raison du retard apporté à la solution
du litige.”3253

Natuurlijk geldt dit alles slechts in zoverre de onthullingen van de tussenpersoon voor de
koper nog enig nut kunnen hebben.3254 Wanneer de koper zich verhaalt op de
tussenpersoon, hoeft dat niet te betekenen dat de eigenlijke verkoper ook finaal buiten
schot blijft. De rechtspraak kent het veilinghuis in dergelijke situatie immers een
verhaalsrecht toe tegen de verkoper die het buiten schot hield.3255
ii) KRITIEK: NAAMLENING INADEQUATE THEORETISCHE GRONDSLAG – Hoewel de oplossing
die door de rechtspraak wordt voorgehouden in de praktijk weliswaar tot gewenste
resultaten leidt (op gevaar van zelf te worden aangesproken zal het veilinghuis doorgaans
inderdaad de identiteit van de verkoper bekend maken), bevreemdt het beroep van de
rechtspraak op de figuur van de naamlening ons vanuit theoretisch oogpunt. Naamlening
is een vorm van middellijke vertegenwoordiging waarbij op grond van een overeenkomst
een persoon door een ander ermee belast is een rechtshandeling met een derde te
verrichten, in eigen naam maar voor rekening van de opdrachtgever, waarvan het bestaan
echter verborgen blijft voor de derde-partij.3256 Wanneer we de definitie aan de
werkelijkheid toetsen, valt meteen op dat de fictie waarvan de rechtspraak verkoos uit te
gaan overduidelijk kant nog wal raakt. Normalerwijze veronderstelt de naamlening dat er
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tussen de verkoper en het veilinghuis een overeenkomst daartoe zou zijn gesloten. Dat is
overduidelijk niet het geval. Nog veel minder is het verborgen karakter van de indirecte
vertegenwoordiging een gegeven. De koper op veiling weet immers zeer goed dat het
veilinghuis buiten de gevallen dat het anders aangeeft niet voor eigen rekening handelt.3257
De hogere rechtspraak geeft overigens zelf toe dat vanuit theoretisch oogpunt de figuur
van de naamlening geen onverdeeld gelukkige keuze is. Zo overweegt het Hof van
Cassatie dat de kwalificatie als naamlener op zijn plaats is, ook al zijn strikt gezien de
toepassingvoorwaarden daarvoor niet vervuld.3258 Nochtans is een andere oplossing
perfect denkbaar die de gedupeerde koper financieel in een gelijkaardige positie brengen
kan, maar bovendien het grote voordeel heeft ook theoretisch sluitend te zijn. Naar onze
mening had men het verhaal tegen de Franse veilinghouder beter geschoeid op de leest van
de buitencontractuele aansprakelijkheid van artikel 1382 Code civil. De fout van het
veilinghuis bestaat er immers in ten onrechte de identiteit van de ware verkoper achter te
houden. De vordering op grond van 1382 staat de koper perfect toe schadevergoeding te
verkrijgen. Natuurlijk laat de vordering tot schadevergoeding de koopovereenkomst intact
en behoudt de koper dus wat hij kocht mits terugbetaling van een deel van de prijs. De
oplossing verschilt dus wel van de actuele praktijk de vernietiging van de koop tegen de
veilinghouder te laten uitspreken, waarop de gebruikelijke restitutieverplichtingen hun
beslag dienen te krijgen met het oog op het geheel uitvagen van de gestelde
rechtshandeling. Bij de aansprakelijkheidsvordering behoudt koper het goed mits
financiële compensatie.
iii) COMMISSIE: BETERE GRONDSLAG VOOR CONTRACTUELE GEHOUDENHEID VEILINGHUIS –
Indien het Hof van Cassatie dan toch met een fictie verkiest te werken, ware het beter
geweest niet voor de naamlening te kiezen, maar naar Belgisch model het veilinghuis als
commissionair te beschouwen. Als het weigert de naam van de inbrenger vrij te geven,
wordt het geacht zoals een commissionair in eigen naam te hebben gehandeld. Deze
laatste piste heeft als voordeel dat de koper tegen het maison de ventes dezelfde
verhaalsmiddelen als tegen de inbrenger/verkoper kan laten gelden. Niettemin lijkt ook de
aansprakelijkheidsvordering grotendeels bevredigend, aangezien de maatregel in elk geval
druk op het veilinghuis zou leggen opdat het alsnog de identiteit zou vrijgeven.
552. Tweede uitzondering: contractuele band uit bijkomende persoonlijke
verbintenissen – Zowel in Engeland, New York als Frankrijk bestaat er nog een tweede
uitzondering op het uitgangspunt dat de auctioneer die namens de inbrenger verkoopt in de
regel niet contractueel gebonden is ten aanzien van de koper. Dergelijke contractuele band
kan ook ontstaan uit specifieke contractuele verbintenissen, die de auctioneer vanuit
commercieel oogpunt persoonlijk aanging met de koper en waarin hij anticipeert op bepaalde
incidenten die zich bij het veilinggebeuren kunnen voordoen.3259 De algemene
3257
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3259
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veilingvoorwaarden vormen de neerslag van dergelijke persoonlijke engagementen van het
veilinghuis. Aangezien ze op contractuele leest zijn geschoeid, zijn de algemene
veilingvoorwaarden synoniem voor een grote diversiteit.3260
553. Auctioneer/maison de ventes: in principe uitsluitend buitencontractueel
aansprakelijk – Behoudens dergelijke persoonlijke verbintenissen die de auctioneer/maison
de ventes desgevallend bijkomend jegens de hoogste bieder aanging, zal de koper, gelet op het
gebrek aan enige contractuele band met de auctioneer, diens aansprakelijkheid
noodzakelijkerwijze buitencontractueel moeten zoeken.3261 De beginselen van de lastgeving
staan er immers niet aan in de weg dat de derde-medecontractant de vertegenwoordiger
persoonlijk aansprakelijk stelt voor de onrechtmatige daden waaraan deze zich tijdens zijn
dienstverlening schuldig zou hebben gemaakt.3262 Hij kan zich daarvoor beroepen op de
gemeenrechtelijke figuren van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. In tegenstelling
tot de situatie in Engeland waar de koper uitsluitend een verhaal heeft op grond van de
gemeenrechtelijke acties, was de wetgever in de staat New York en in Frankrijk van oordeel
dat de rechtsbescherming van de koper via het klassieke buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht niet voldoende gegarandeerd was. Zodoende heeft de wetgever de
positie van de koper in beide landen trachten te verstevigen. Frankrijk heeft ervoor gekozen
die bijkomende bescherming in te bouwen in het gemeen buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht. New York koos er daarentegen voor de klassieke tortacties
ongewijzigd te laten maar daarnaast een bijkomend specifiek verhaalsmiddel te voorzien. Dat
verklaart waarom het uitsluitend voor Engeland en New York zinvol is de gemeenrechtelijke
buitencontractuele aansprakelijkheid van de auctioneer te onderzoeken.

1. Engeland & New York: gemeenrechtelijke tortaansprakelijkheid van de auctioneer
554. Geen law of tort, maar een law of torts… – In tegenstelling tot de Frans-Belgische
benadering van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, verraadt het actuele AngloAmerikaanse tort law nog steeds in grote mate Romeinsrechtelijke invloeden. In de geest van
de Franse Revolutie maakte Frankrijk komaf met de feodale, versnipperde benadering van het
aansprakelijkheidsrecht door te kiezen voor de overkoepelende aanpak van de algemene
1382-norm. Engeland brengt onder de noemer tort law een bont allegaartje van specifieke
torts samen. Anders dan de Franse 1382-benadering zijn die specifieke torts niet bedoeld om
3260
3261
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allesomvattend te zijn.3263 Het komt er bijgevolg op aan het schadegeval onder de “juiste” tort
te brengen.
Mits enig abstractievermogen kan men stellen dat het authenticiteitsprobleem in se niets
anders is dan een probleem van onjuiste informatieverstrekking. Wil de koper de schade die
hij lijdt ten gevolge van de aankoop van een niet-authentiek werk vergoed zien, dient hij zijn
schadegeval bijgevolg te brengen onder één van de tortacties die rechtsherstel mogelijk
maken voor vermogensschade ten gevolge van onjuiste informatieverstrekking. Het eerste
hoofdstuk van het derde deel bood een systeemvergelijking van de actiemogelijkheden in
contract en tort. Voor het Engelse recht bleek – de Hedley Byrne-rechtspraak indachtig – de
tort of negligence daarvoor het aangewezen middel te zijn. In New York spreekt men anders
dan in Engeland niet van negligent misstatements maar van negligent misrepresentation.
Daarnaast kan de koper ook verhaal vinden in de tort of deceit of de fraudulent
misrepresentation.

a. English auctioneer
555. Tort of negligence: Hedley Byrne als grondslag voor de duty of care – Eerder kwam
al aan bod hoe het House of Lords sinds de jaren zestig de buitencontractuele
aansprakelijkheid voor negligence verder tot ontwikkeling bracht door deze binnen bepaalde
voorwaarden te verruimen tot zuivere vermogensschade ten gevolge van onjuiste verklaringen
(negligent misstatements). Door latere uitbreidingen van het toepassingsgebied van de Hedley
Byrne rechtspraak kreeg de professionele aansprakelijkheid, die reeds bestond in equity of op
contractuele gronden, voor allerhande dienstenprestaties een parallel in tort. Deze uitbreiding
gold niet alleen ten gunste van de contractuele wederpartij, maar ook ten bate van derden.3264
Gelet op dit (tegenwoordig) bijzonder ruime toepassingsgebied, mag het onzes inziens geen
twijfel lijden dat een onjuiste expertise of beschrijving van de te verhandelen werken in de
veilingcatalogus (wat in se foute informatieverstrekking is en dus binnen de aloude corebusiness van Hedley Byrne valt) in hoofde van de de auctioneer een duty of care in het leven
kan roepen, die, mits het bewijs van fout, schade en causaliteit, daadwerkelijk in
aansprakelijkheid kan resulteren.
In de Luxmoore-zaak grondde Judge SLADE van de Court of Appeal de aansprakelijkheid van
de auctioneer ten aanzien van de inbrenger/verkoper op de figuur van de negligence, door te
erkennen dat op auctioneers ten aanzien van de inbrenger/verkoper een duty of care kan
rusten.3265 Luxmoore geldt echter uitsluitend als erkenning van een eventuele duty of care ten
aanzien van de inbrenger/verkoper en niet meteen ook ten aanzien van de koper. De
Luxmoore-uitspraak staat immers niet toe het bestaan van die duty of care automatisch te
veralgemenen naar de persoon van de koper. Daarvoor is het cruciaal in te zien dat de
verkoper met de auctioneer in een contractuele relatie staat die we kwalificeerden als
3263
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3265
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agency.3266 De positie van de koper en de verkoper zou niet verschillen, als ook de koper met
de auctioneer in een gelijkaardige contractuele relatie van dienstverlening zou staan. Dit is
echter overduidelijk niet het geval. Bijgevolg dienen we de vraag naar de aansprakelijkheid in
tort ten aanzien van de koper te onderzoeken. Koper en verkoper zitten immers niet in
hetzelfde contractuele schuitje. Wat volgt laat zich dan ook lezen als een onderzoek naar de
vraag of de verhouding tussen de koper en de auctioneer eveneens een zogenaamde special
relationship kan zijn die op dezelfde manier ontstaan kan geven aan een duty of care en een
aansprakelijkheid op grond van negligence.3267
Hoewel de zorgvuldige beschrijving en toeschrijving van de kunstvoorwerpen voor de
auctioneers zonder twijfel potentieel het meest kritieke aspect van hun dienstverlening betreft,
heeft de Engelse rechtspraak zich tot dusver echter nog niet onomwonden uitgesproken over
hun aansprakelijkheid op grond van negligent misstatements. Niettemin kan men stellen dat er
belangrijke aanwijzingen bestaan die toelaten tot het bestaan van een duty of care ten aanzien
van de koper te besluiten.
556. Eerste aanwijzing: Hoos v. Weber – Een eerste aanwijzing die toelaat tot het
bestaan van een duty of care ten aanzien van de koper te besluiten, vinden we in de zaak
Hoos v. Weber.3268
Op 21 maart 1973 bracht Sotheby’s het veilingpubliek met een vermeend zelfportret van Rembrandt in
vervoering. In de begeleidende catalogus voor “Important Old Master Paintings” gaf Sotheby’s aan dat
het van mening was dat het werk product was van Rembrandts genialiteit. Dat mocht blijken uit het
glossarium, opgenomen in de eerste bladzijden van de catalogus, waarin stond te lezen dat de
vermelding van de voornaam en familienaam van de kunstenaar zoveel betekende als dat het werk
volgens Sotheby’s mening van de artiest zelf stamde. De catalogus toonde immers een foto van het
portret, vergezeld van de vermelding “Rembrandt Harmenz van Rijn”. Voorzichtigheid gaf Sotheby’s
evenwel in volgende toevoeging te maken: “Care is taken to ensure that any statement as to authorship,
attribution, origin, date, age, provenance and condition is reliable and accurate but all such statements
are statements in opinion and are not to be taken as statements or representations of fact. Sotheby &
Co. reserve the right, in forming their opinion, to consult and rely upon any expert or authority
reasonably considered by them to be reliable.” Bovendien relativeerde de catalogus de toeschrijving,
vermits het veilinghuis de aandacht vestigde op Prof. Gerson’s twijfels: “Rembrandt’s authorship of the
picture is accepted by all authorities mentioned in the bibliography with exception to Gerson.” Gerson
had in 1968 reputatie gemaakt door een gezaghebbende monografie over Nederlands Grootste te
publiceren, waarin hij de authenticiteit van het zelfportret in twijfel trok: “There are many strange
features about the self-portrait which make the attribution to artist and period doubtful.” Ondanks de
twijfels van Gerson figureerde het werk eerder in 1973 toch als Rembrandt in de Londen Fanfare of
Europe Exhibition. Uiteindelijk vond het zelfportret voor slechts £ 90.000 (de waarde van een zuivere
Rembrandt bedroeg om en bij £500.000) een nieuwe eigenaar in de persoon van Mr. Lewis Weber, die
3266
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Hanrahan took upon himself responsibility for giving his opinion about the purchase of the freehold. He should have
known that the plaintiffs would place reliance on what he told them […]. In my opinion a special relationship thus arose
between Mr. Hanrahan and the plaintiffs which imposed on him the duty of care in giving the information. He breached
that duty in that before making the statement he took no care to see what price the landlords would require for their
interest.” (McAnarney v. Hanrahan and T E Potterton Ltd. [1993] 3 IR 492 , p. 497)
Voor alle details van deze zaak, zie: B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 314-315 en
162, noot 193; S. MURDOCH, "Auctioneers and careless advice", E.G. 1995, afl. 42, (133) 133.
Hoos v. Weber [1974] 232 E.G. 1379.
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overigens de enige bieder was. ‘s Anderendaags berichtte de Times over de veiling in volgende
bewoordingen: “£ 90.000 for Rembrandt is a gamble. Rembrandt’s self-portrait from the Fanfare for
Europe Exhibition and a loan to the Boston Museum was sold to an anonymous continental bidder for
an apparently modest £ 90.000. This was something of a gambler’s purchase. Traditionally accepted as
an authentic work, its attribution to the master is denied in Gerson’s recent publications on Rembrandt.
The trade generally took the view that Gerson was right, although Bredius had catalogued the painting
authentic. A commission of art historians is working in Holland on a definitive view of Rembrandt’s
oeuvre. When their painstaking studies are published in a few years it will be demonstrated whether this
particular horse goes past the winning post or not.” Nadat de koper dit artikel las, weigerde hij het werk
in ontvangst te nemen en schreef naar Sotheby’s: “Referring to Sale of the 21st March 1973 lot 14 under
paragraph six of your standard conditions of sale we hereby give notice that as the result of our
enquiries after the sale, we believe this painting not to have been painted by the artist as catalogued.” In
1974 maakte het Rembrandt Research Project de resultaten van zijn studie bekend en blokletterde:
“According to our present, not yet definitive, view we feel that the painting Bredius nr. 36 cannot be
considered an autograph work by Rembrandt. […] our doubts on the authenticity of Bredius nr. 36 are
based on stylistic reasons. These are to be found in the insufficiently articulated handling of the paint
and the lack of a clear structure in the paint layer. The x-ray confirms this characteristic. When
compared with works by Rembrandt, it is hard to believe that this picture would be by his hand. … For
the time being, there is no scientific evidence for our opinion.” Uiteindelijk dagvaardde de verkoper
voor £ 90.000. In hoger beroep vroeg Weber de vernietiging van de koop, en bijkomend de
aansprakelijkheid van Sotheby’s.3269

Hoewel Lord DENNING de aansprakelijkheidsvordering afwees, laat Hoos v. Weber zich in
een obiter dictum lezen als een betekenisvolle erkenning van de idee dat op auctioneers
een duty of care – en bijgevolg een eventuele aansprakelijkheid in negligence – kan
rusten.3270 In casu weerhield het Hof van Beroep de aansprakelijkheid van Sotheby’s niet,
gelet op de nuanceringen bij de toeschrijving aan Rembrandt die het veilinghuis in de
catalogus zelf had aangebracht. Zodoende had de auctioneer zich zorgvuldig getoond.
557. Tweede aanwijzing: De Balkany v. Christie Manson and Woods Ltd.– De vraag
naar de aansprakelijkheid van de auctioneer voor negligence diende zich een tweede maal
aan bij de toeschrijving van een schilderij aan de Oostenrijkse Sezession-kunstenaar Egon
Schiele (1890-1918) in Christie’s veilingcatalogus in juni 1987.
Mevrouw de Balkany kocht “Vor Gottvater Knieender Jungling”, dat Christie’s expert, Mr. Roundell, in
de catalogus als een werk van Egon Schiele beschreef. Ze wist het werk binnen te halen aan de
reserveprijs die op £500,000 was gesteld. De verkoper was een zekere Dr. Schlag, een Zwitsers
psychiater, die het werk in 1940 uit de nalatenschap van ene Baron Rosenberg had verkregen en het
sindsdien, tot op de dag van de veiling in zijn vermogen had gehouden, hoewel hij het werk geruime tijd
3269

3270

Voor alle details van deze zaak, Zie: ook: N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of
works of art under English domestic law", l.c., 25-26; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères
publiques mobilières, o.c., 274; C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market,
Leicester, Institute of Art and Law, 2005, 42-43.
“In the circumstances I see no justification at all for the suggestion that Sotheby’s did not take reasonable care in making
their statements. They referred expressly to the doubts by Gerson. Any sensible buyer bidding for this picture in sums of
this magnitude ought to have consulted Gerson. I do not know whether Mr. Weber did or not. If he did, he would be
perfectly well aware of the doubts. If he did not, he has only himself to thank. In any case, he had the advantage – the very
considerable advantage – of having the opinion of Sotheby’s themselves. In their opinion, it was a work by Rembrandt. I
would only add that Sotheby’s do recognise that they have to take care. I have no doubt they did in this case. If in any
future case want of care could be established, it might be a ground for relief; but we need not to go into that now. […]”
(eigen onderlijning)
De rechterlijke beslissing werd in full-text opgenomen in: J. A. OCH, "Sotheby's - Anatomy of an Auction House", l.c.,
277-281.
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aan het Zürich Kunsthaus Museum in leen had gegeven. Helaas ging de pedigree niet helemaal terug tot
de kunstenaar zelf, maar liep het spoor in 1940 bij Baron Rosenberg dood. Enkele jaren na de verkoop
publiceerde Jane Kallir echter een geüpdate oeuvreacatalogus van het werk van Egon Schiele die de
toeschrijving van “Vor Gottvater Knieender Jungling” aan de kunstenaar ernstig in twijfel trok.
Doorgedreven onderzoek bracht vervolgens aan het licht dat een onbekende hand 94% van het werk
overschilderd had. Mevrouw de Balkany nam dan ook contact op met Christie’s en verzocht het
veilinghuis de koopovereenkomst te vernietigen en het werk conform de algemene
verkoopsvoorwaarden tegen betaling van de koopprijs terug te nemen. Christie’s weigert, en de zaak
belandt voor de rechtbank.3271

Ook in de zaak Mme De Balkany v. Christie Manson and Woods Ltd.3272 komt de kwestie
van de buitencontractuele aansprakelijkheid van het veilinghuis in authenticiteitsgeschillen
slechts zijdelings aan bod. Hoewel beide partijen en de High Court van mening zijn de
zaak op contractuele gronden te moeten afhandelen, wijdt Judge MORISON niettemin nog
enkele beschouwingen aan het vraagstuk van de buitencontractuele aansprakelijkheid.
Logischerwijze betreft het gros van de overwegingen dan ook de contractuele
aansprakelijkheid waarbij de specifieke vervalsingsregeling in Christie’s algemene
verkoopsvoorwaarden als uitgangspunt dient.3273 Op grond van die contractuele regeling
zal Judge MORISON Christie’s uiteindelijk ook aansprakelijk houden.3274
In dit bestek spitsen we de aandacht echter toe op MORISONs befaamde obiter, waarin hij
de English auctioneer ten aanzien van de koper met een duty of care belast voor de
redactie van de veilingcatalogus. Verwijzend naar de analyse van Lord GOFF OF CHIEVELY
van de principes van Hedley Byrne v Heller, Spring v Guardian Assurance Plc & Others
en de Henderson- zaak3275 herhaalt MORISON het vigerende principe:
“In cases where the relationship between the relevant parties is contractual, or they are in a situation
"equivalent to contract", the question is whether, objectively, responsibility for making the statement
carefully should be held to have been assumed by the defendant to the plaintiff and whether there has
been reliance.”3276

Met dit principe in het achterhoofd maakt Judge MORISON vervolgens een analyse van de
feiten die hem toelaat prima facie tot het bestaan van een duty of care in hoofde van
Christie’s te besluiten. De koper en de auctioneer staan volgens de rechter in een “soort
van contractuele verhouding (equivalent to contract)”: de auctioneer heeft immers een

3271

3272
3273

3274

3275

3276

In het algemeen over deze belangrijke zaak, zie: B. W. HARVEY, "Fakes and Forgeries in the Salesroom", l.c., 191-196;
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 152-153 en vooral 214-217; R. JAUREGUI,
"Rembrandt Portraits: Economic Negligence in Art Attribution", UCLA L. Rev. 1996-97, (1947) 1987; N. PALMER,
"Misattribution and the Meaning of Forgery: the De Balkany Litigation", A.A.& L. 1996, (49) 49 en 52-53; R. D.
SPENCER, "Authentication in Court - Factors Considered and Standards Proposed", in R. D. SPENCER (ed.), The expert
versus the object - Judging fakes and False Attributions in the visual arts, New York, Oxford University Press, 2004, (189)
198 et seq.; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 274-276.
De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163.
B. W. HARVEY, "Selling Forgeries and Fakes by Auction", Tr. Law 1997, (96) 98.
Bij de analyse van de rol en betekenis van de algemene voorwaarden komt de affaire De Balkany ook uitvoerig aan bod,
waarbij we de Schiele zaak belichten vertrekkend van de contractuele aanspraken. Infra, nr. 586.
De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163. Meer daarover, zie: B. W. HARVEY, "Fakes and
Forgeries in the Salesroom", l.c., 196.
Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. [1964] AC 465; Spring v. Guardian Assurance Plc & Others [1994] 3
All ER 129 en Henderson v. Merrett Syndicates Ltd. [1994] 3 All ER 506.
De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163, p. 181.
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kennisvoordeel en verzorgt zelf (en niet de verkoper3277) de veilingcatalogus waarop de
koper grotendeels aangewezen is en waarvoor hij hem overigens een premium3278 betaalt.
“I turn to the question whether Christie's have assumed responsibility to Madame de Balkany for
making the statements in the catalogue with due care and skill. […] On balance, and primarily because
Christie's take responsibility for the catalogue description which is an important feature from the
buyer's point of view, and because the buyer pays a premium, I would be inclined to the view that there
was an assumption of responsibility such that Christie's become liable to a buyer for negligent
misstatement in the catalogue entries.”3279

Gelet op de betaling van deze aanzienlijke som, lijkt het meer dan aangewezen te besluiten
dat de koper en het veilinghuis in een special relationship staan waaruit een
zorgvuldigheidsplicht voortvloeit. Wie daaraan voorbijgaat moet zich de vraag stellen of
de betaling van het premium dan nog überhaupt enige economische tegenprestatie kent,
daar de kosten en taksen van het veilinggebeuren niet in het premium begrepen zijn. De
zaak draaide uiteindelijk echter anders uit, wanneer Judge MORISON aansluitend
onderzoekt in hoeverre de disclaimer in de algemene veilingvoorwaarden zich laat
gevoelen op de prima facie aansprakelijkheid van de auctioneer voor de juistheid van de
catalogusvermeldingen.3280 Enigszins met tegenzin besluit de High Court dat Christie’s
disclaimer de aansprakelijkheid uitsluit die het huis anders zonder twijfel zou hebben
opgelopen.3281
3277

3278

3279
3280

3281

“We shall have complete discretion as to: the way the Lots are described and illustrated in the catalogue and any
condition report, saleroom notice or other literature […].” (Christie’s Consignment Agreement (2006), § 6 (a))
De koper betaalt de auctioneer een percentage van de hamerprijs. Dit bedrag is geen kostenvergoeding, vermits de kosten
van de openbare verkoop ten laste zijn van de verkoper, die de auctioneer een commissie betaalt, en al evenmin een
verschuldigde belasting die de koper van rechtswege verschuldigd is. In 1975 riepen Sotheby’s en Christie’s deze praktijk
in Londen het leven, omdat veilen naar hun mening anders economisch weinig of niet rendabel zou zijn. In mei 1977 zou
Christie’s New York volgen; Sotheby’s New York in januari 1979. Het premium bedroeg destijds 10%, wat inmiddels
doorheen de jaren al gestegen is tot 20% van de hamerprijs bij bedragen onder £100,000 en bijkomend 12% op het
gedeelte dat de £100,000 overstijgt. Vanuit concurrentierechtelijk oogpunt levert deze twijfelachtige samenzweerderige
praktijk stof voor heel wat controverse.
Meer over het premium en zijn juridische perikelen in de EU, VS en UK, zie: Beschikking van de Commissie van 30
oktober 2002 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst
(COMP/E-2/37.784 – Kunstveilinghuizen – Kennisgeving geschied onder nummer Publicatieblad C(2002) 4283 def. en
rectificaties Publicatieblad C(2002) 4283/7 en Publicatieblad C(2002) 4283/8) en EUROPESE COMMISSIE, XXXIIe Rapport
sur la politique de concurrence 2002, Brussel, 2003, 32 en 194-196; O. ASHENFELTER en K. GRADDY, "Anatomy of
the rise and the fall of a price-fixing conspiracy: auctions at Sotheby's and Christie's", Journ. Comp. L. & Econ. 2005, afl.
1, (3) 3 et seq.; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 199-201; B. W. HARVEY en
F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 219-221; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 339; P.
O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 365-366 en S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères
publiques mobilières, o.c., 189.
Voor het Amerikaanse luik van de anti-trust procedures tegen Sotheby’s en Christie’s, Zie: L. DUBOFF, S. BURR, en M.
D. MURRAY, Art Law - Cases and Materials, Buffalo, William S. Hein & Co. Inc., 2004, 512-520; R. LERNER en J.
BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 382-384; D. R. SIMON, "The Sotheby's/Christie's antitrust scandal and proposed
changes to Illinois Art Auction Law", l.c., 271-278.
De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163, p. 181.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 216; B. W. HARVEY, "Fakes and Forgeries in
the Salesroom", l.c., 196; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 275-276.
“Do the Conditions affect this conclusion? Condition 3(a) says that statements in the catalogue are statements of Christie's
opinion. Condition 11(a), under what might be thought to be an inappropriate heading "Guarantee", excludes
responsibility for the "correctness" of any such statement but it does not, in terms, exclude responsibility for negligence.
Condition 3(c) says that buyers must satisfy themselves as to the opinions expressed in the catalogue. I am, somewhat
reluctantly, forced to the conclusion that Christie's have made it reasonably clear that they have not assumed any
responsibility to the buyer for the way in which the statements in the catalogue are prepared. In my judgment, a buyer at
Christie's, as a buyer at a car auction, must satisfy himself about the goods and cannot, in law, rely upon what Christie's
have said. […] I do not regard this conclusion as satisfactory because it means that a buyer has got nothing of substance
for his premium.” (De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163, p. 181)
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Merkwaardig genoeg breekt Judge MORISON de redenering in zijn obiter dictum op dat
punt af, zonder ook nog de laatste stap te zetten en te onderzoeken of dergelijke exoneratie
gerechtvaardigd is in het licht van de Unfair Contract Terms Act 1977. Dit lag nochtans
voor de hand daar de rechter in het vonnis zelf reeds tot de vervelende conclusie komt dat
zijn oplossing op gespannen voet staat met de redelijkheid. “I do not regard this
conclusion as satisfactory because it means that a buyer has got nothing of substance for
his premium.”3282 Wij delen dit gevoelen, doch plaatsen deze kwestie later op de agenda
wanneer de rol van de exoneratieclausules centraal staat.3283
Men mag de waarde van De Balkany v. Christie Manson and Woods Ltd. echter niet
overdrijven. Als uitspraak van de High Court hebben de overwegingen van Judge
MORISON immers geen precedentwaarde, te meer daar de zaak in casu een oplossing kreeg
op contractuele gronden en de bespreking van de Hedley Byrne aansprakelijkheid slechts
ten overvloede aan bod kwam. Desondanks onthouden we van de Schiele-zaak toch de
principiële rechterlijke bevestiging van het bestaan van een duty of care in hoofde van de
auctioneer voor de juistheid van de catalogusbeschrijving.
558. Derde aanwijzing: Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. –
Christie’s mogelijke duty of care stond recent nogmaals centraal in de zaak Taylor Lynne
Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd.3284
In december 1994 was Londen het toneel voor de grote publieke veiling van de inboedel van het
landhuis van de Markies van Cholmondeley. Lot 56 betrof "a pair of Louis XV porphyry and gilt-bronze
two handled vases", althans naar luid van Christie’s catalogus. De provenance van de vazen was ietwat
onduidelijk, aangezien deze aan de hand van fotomateriaal van de grootmoeder van de markies slechts
sinds 1921 met zekerheid bleek vast te staan. Mme Thomson, een Canadese topverzamelaar, kocht de
bronzen urnen voor £1,957,388, inclusief het koperspremium. Aangezien ze zelf geen experte was, was
ze bij haar aankoop geheel aangewezen op de adviseurs van Christie’s, die haar, gelet op haar status als
‘special client’ graag met raad en daad bijstonden. Voor dergelijke special clients had Christie’s in 1994
een bijzondere dienstverlening op poten gezet die erop gericht was de cliënt zo veel informatie als
mogelijk te bieden om deze toe te laten weloverwogen te beslissen al dan niet een bod uit te brengen op
het object in kwestie. Daartoe zou de New York Client Advisory Group de special client informatie
doorspelen rechtstreeks uit eerste bron: de Christie specialisten. In oktober 1998 ving Mme Thomson
echter de suggestie op dat haar urnen wellicht slechts exploten waren van de 19e-eeuwse revival van het
authentieke 18e-eeuwse product. Al snel dagvaardt zij Christie’s en de verkoper Lord Cholmondeley.
Deze laatste blijft echter om verjaringsredenen buiten schot. Bijgevolg richt zij zich geheel tegen
Christie’s dat onder meer3285 zijn duty of care zou hebben veronachtzaamd door haar niet te hebben
gewaarschuwd dat er een risico bestond dat de vazen niet 18e-eeuws waren.3286

3282

3283
3284
3285
3286

B. W. HARVEY, "Fakes and Forgeries in the Salesroom", l.c., 196; B. W. HARVEY, "Selling Forgeries and Fakes by
Auction", l.c., 98; N. PALMER, "Misattribution and the Meaning of Forgery", l.c., 53.
Infra, nr. 586.
Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2005] EWCA Civ. 555.
Thomson vorderde overigens ook op grond van misrepresentation.
In het algemeen over deze zaak, zie: R. ALLEN, "Caveat emptor beware?", L.M.C.L.Q. 2004, (442) 442-445; B. W.
HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 153-157, 162 en 207 et seq.; A. H. HUDSON, "A Tale
of Two Urns", l.c., 307-313;R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 370-372; C. OLSBURGH en INSTITUTE
OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 37-38; P. VALENTIN, "Art et droit, l'authenticité d'une
oeuvre d'art: les enjeux (séminaire), annulation et resolution de la vente en droit anglais", PA 28 juli 2005, afl. 149, (21) 21
et seq.; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 277; C. T. WALTON, R.
COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth & Percy on Negligence, o.c., 542.
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In eerste aanleg onderzocht Judge JACK van de High Court of Christie’s had voldaan aan
zijn zorgvuldigheidsverplichting die het veilinghuis overigens spontaan toegaf te
hebben.3287 De aandacht kon bijgevolg meteen uitgaan naar de referentienorm waaraan de
zorgvuldigheid van het handelen van Christie’s moest worden afgemeten. Op dat vlak
neemt de redenering van Judge JACK echter een interessante wending, daar hij het
zorgvuldigheidsvraagstuk in twee luiken opdeelt.3288 Wat betreft de eigenlijke
toeschrijving of datering van de urnen is JACK van oordeel dat Christie’s toeschrijving, in
het licht van wat van een redelijk, deskundig internationaal veilinghuis, gespecialiseerd in
de verkoop van kunst en antiek kon worden verwacht3289, niet onredelijk voorkwam en de
eventuele vergissing zodoende niet tot nalatigheid van het veilinghuis kon worden
teruggebracht.3290 Het eindoordeel valt echter heel wat ongunstiger uit voor Christie’s
aangezien het vonnis van de High Court het huis aansprakelijk stelt voor het gebrekkig
catalogeren waardoor het Mme Thomson een ongerechtvaardigd zekerheidsgevoel gaf. Zij
kon als special client immers aanspraak maken op een meer genuanceerd plaatje.3291
De zaak krijgt echter een tweede behandeling voor Court of Appeal. Christie’s had immers
op de tegenstrijdigheid in het vonnis van de High Court gewezen. Dat overwoog dat
hoewel het veilinghuis op een zorgvuldige wijze tot zijn toeschrijving was gekomen, het
niettemin onzorgvuldigheid werd verweten als het die toeschrijving dan ook in de
catalogus opnam. MAY L.J. bleek bereid in deze redenering mee te gaan en wees de
tweedeling van de eerste rechter als inconsistent van de hand.3292 Vermits MAY L.J. van
oordeel was dat Christie’s op een zorgvuldige wijze tot zijn datering was gekomen en er
zodoende redelijkerwijze vanuit kon gaan het bij het rechte eind te hebben, ziet hij
inderdaad niet in dat het veilinghuis in zijn catalogus alsnog de juistheid van de datering in
twijfel moest trekken.
“An amalgam of paragraphs 189-194 produces a decision that Christie's dating of the vases as 18th
century was certain and definite, without any real rather than fanciful doubt, and that it was not
negligent. […] If Christie's reasonably held this certain and definite opinion, it is difficult to see how
they were obliged to express anything other than confidence to Ms Thomson. They would by definition
have been expressing fanciful, unreal doubt about the age of the vases, when they had no real doubt. I
do not see that they had any obligation to do so.”3293

3287

“Christie's admits that it owed a duty to Ms Thomson to use reasonable skill and care in describing the Houghton Urns as
Louis XV and in making statements to Ms Thomson about the date and quality of the Houghton Urns […].” (Taylor Lynne
Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2004] E.W.H.C. 1101, § 13) Hierbij merken we op dat Christie’s toegeving
verwijst naar de bijzondere relatie die het huis had met de koper. Christie’s beweerde geenszins een duty of care te hebben
ten aanzien van het grote publiek van potentiële kopers door het louter toezenden van een catalogus of doordat ze
uiteindelijk het koperspremium zouden betalen.
3288
Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2004] E.W.H.C. 1101, § 185.
3289
Judge JACK vergelijkt met de Luxmoore-zaak waar de provinciale auctioneer de norm was. Christie’s is naar zijn mening
echter van een andere orde, wat zich vertaalt in de hogere zorgvuldigheidsverwachting.
Zie: Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2004] E.W.H.C. 1101, § 186.
3290
“I conclude that Christie's dating of the urns as Louis XV without qualification was an opinion which an auctioneer of
their standing could reasonably reach, and that there was no breach of duty on their part in that regard.” (Taylor Lynne
Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2004] E.W.H.C. 1101, § 194)
3291
Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2004] E.W.H.C. 1101, § 195-197.
3292
“[…], I consider that the judge's conclusion that Christie's were entitled to describe the vases in the catalogue as Louis XV
without qualification sits most uncomfortably with his conclusion that nevertheless they were in breach of duty to Ms
Thomson.” (Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2005] EWCA Civ. 555, § 153).
3293
Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2005] EWCA Civ. 555, § 156-157. Zie ook: § 167.
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In tegenstelling tot het vonnis van de trial judge verliest deze uitspraak onzes inziens
echter de ‘special client relatie’ uit het oog die Christies’s had met de koper.3294 Het
bijzondere van de special client was immers precies dat deze op meer genuanceerde
informatie of een vollediger beeld aanspraak kon maken. Door al de voormelde juridische
spitsvondigheden dreigt men echter voorbij te gaan aan de uiteindelijke vraag naar de duty
of care van de auctioneer, ook buiten de gevallen waarin die op grond van een bijzondere
regeling in het leven werd geroepen, zoals dat ten gunste van Thomson het geval was. De
Court of Appeal geeft het bestaan ervan echter impliciet toe, door aan te geven dat de duty
ten aanzien van Thomson verder kon gaan:
“I have no difficulty with [the] submission that Christie's owed Ms Thomson a Hedley Byrne duty
beyond any duty arising out of the catalogue alone. Christie's essentially accepted this and the judge
essentially so found. […] Nor is there a necessary logical difficulty with Christie's being in breach of
the Hedley Byrne duty, but not of a catalogue duty.”3295

Het voorgaande laat besluiten dat ook wanneer er geen bijzondere afspraken in het spel
zijn, bij het catalogeren en attribueren van de auctioneer enige zorgvuldigheid kan worden
verwacht, ook ten aanzien van het grote publiek. In zekere zin gaat de Court of Appeal
daardoor (ongewild?) verder dan wat de trial judge deed, hoewel deze wel de
aansprakelijkheid van Christie’s weerhield. Judge JACK had zich er immers voor gehoed in
zijn beslissing zijn overwegingen enige algemene draagwijdte te geven die het concrete
geval van de special client situatie zou overstijgen.3296
559. Vierde aanwijzing: Thierry Morin v. Bonhams & Brooks Ltd. – In Thierry Morin
v. Bonhams & Brooks Ltd.3297 vinden we tot slot een laatste bijzondere aanwijzing om tot
het bestaan te besluiten van duty of care in hoofde van de auctioneer bij het catalogeren
van de te veilen kunst- en verzamelvoorwerpen.
De fine-fleur van de autowereld verzamelde zich op 21 mei 2001 in het mondaine Monaco, waar
Bonham & Brooks in het Musée d’Automobiles du Prince Rainer III een stel oldtimers veilde ter
gelegenheid van de Formule 1 Grand Prix. Morin wist voor de astronomische som van FF 4.350.000 dé
blikvanger, een unieke Ferrari 410 Superamerica uit 1959, binnen te rijven. Hij had er maar liefst een
premium van FF 538.200 voor veil. Hoewel Bonham & Brooks zich in de algemene voorwaarden
geheel voor elke aansprakelijkheid exonereerde, stelt Morin tegen de auctioneer niettemin een
aansprakelijkheidsvordering in, wanneer hij ontdekt in wat voor lamentabele toestand die verkeerde en
daarenboven bleek dat de veilingcatalogus ook onjuiste informatie over de kilometrage bevatte.3298

3294

3295
3296

3297
3298

B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 157; A. H. HUDSON, "A Tale of Two Urns", l.c.,
311-312, in het bijzonder noot 16.
Contra: C. OLSBURGH en INSTITUTE OF ART AND LAW, Authenticity in the art market, 2005, o.c., 37-38; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 277.
Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2005] EWCA Civ. 555, § 153.
“It is important to note that in applying these principles to Christie's cataloguing of the Houghton urns I am not assuming
that Christie's owed any general duty when they catalogued the urns. I do not have to decide whether an auctioneer such
as Christie's owes a duty to any one who relies on a catalogue description in purchasing a lot. My consideration of the
question arises solely in the context of the particular relationship which arose between Christie's and Ms Thomson.”
(Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2004] E.W.H.C. 1101, § 187)
Thierry Morin v. Bonhams & Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802.
Meer over deze zaak, zie: B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 160-162; A. H.
HUDSON, "A Tale of Two Urns", l.c., 315-316; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques
mobilières, o.c., 276-277.
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Om redenen van internationaal privaatrecht kreeg de zaak een behandeling naar
Monegaskisch aansprakelijkheidsrecht. Niettemin geeft MANCE, L.J. in een obiter
duidelijk te kennen dat hij het veilinghuis conform de principes van Hedley Byrne
aansprakelijk zou hebben gehouden voor negligent misstatement, indien niet het
Monegaskische, maar wel het Engelse recht van toepassing zou zijn geweest.3299
Bovendien gaat MANCE voorbij aan de exoneratieclausules in de algemene
voorwaarden.3300 Hij overweegt immers: “It is a usual implication in relation to any
expression of opinion by a professional person that due diligence has been exercised in
preparing and expressing the opinion”.3301 Hoewel het obiter dictum in de Morin-zaak al
evenmin precedentwaarde heeft, vormt het niettemin een zoveelste aanwijzing om in
hoofde van auctioneer tot het principiële bestaan van een duty of care jegens de koper te
besluiten.3302
560. Duty of care van de English auctioneer ten aanzien van de koper: conclusie –
Gelet op alle voorgaande doctrinale bedenkingen en jurisprudentiële evoluties, lijkt het ons
geen twijfel te lijden dat de Engelse auctioneer als professional bij het catalogeren aan een
zekere zorgvuldigheidsstandaard moet beantwoorden.3303 Vandaag de dag lijkt de vraag ons
immers niet zozeer meer te zijn óf de auctioneer principieel gebonden is door een duty of
care, maar wel in welke mate hij zich daarvan contractueel kan bevrijden.3304
561. Aansprakelijkheid van de Engelse auctioneer voor negligent misrepresentation –
Zonet onderzochten we de mogelijke aansprakelijkheid van de Engelse auctioneer voor
zogenaamde negligent misstatements. Het gaat hier om een common law vordering in tort,
gebaseerd op de figuur van de negligence, waarvan de zaak Hedley Byrne3305 in 1963 het
toepassingsgebied uitbreidde tot de gevallen van aan onzorgvuldigheid te wijten foute
verklaringen die schade veroorzaken. We beschreven eerder al die evolutie.

3299

3300

3301
3302

3303

3304
3305

“I record next briefly the position relating to the merits of Mr Morin's claim against BBM for negligent misstatement.[…]
As to English law, the judge also concluded, obiter, that Mr Morin had a reasonable prospect of showing that BBM owed
him and were in breach of a duty of care, despite clauses 3 and 27 of the Conditions of Sale. (Thierry Morin v. Bonhams &
Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802, para. 24).
“The present conditions are at pains to exclude any warranty or guarantee, and to refer to catalogue statements as matters
of "opinion". But clause 3 is prefaced by the words "Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the description of
each Lot in any Catalogue ..." and clause 27 says that the description and information in the catalogue "are given for
guidance". It is a usual implication in relation to any expression of opinion by a professional person that due diligence has
been exercised in preparing and expressing the opinion, and the opening words of clause 3 are entirely consistent with
this.” (Thierry Morin v. Bonhams & Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802, para. 24)
Thierry Morin v. Bonhams & Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802, para. 24.
Thierry Morin v. Bonhams & Brooks gaat aanzienlijk verder dan Thomson v. Christie’s. Een mogelijke verklaring daarvoor
ligt in het feit dat de kilometrage en de staat van een wagen eerder feitelijk vast te stellen zijn, dan een datering of
toeschrijving bij een kunstwerk. Zie: A. H. HUDSON, "A Tale of Two Urns", l.c., 316. Bovendien wijs ik ook op het feit
dat ook in deze zaak het koperspremium een erg fors bedrag uitmaakte, waarvan men zich met recht en rede kan afvragen
of zulks gerechtvaardigd kan zijn, als daar geen normale zorgvuldigheid tegenover staat.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 162; A. H. HUDSON, "A Tale of Two Urns", l.c.,
316; N. PALMER, "Misattribution and the Meaning of Forgery", l.c., 54-55; S. VIGNERON, Etude comparative des
ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 278; C. T. WALTON, R. COOPER en S. E. WOOD, Charlesworth &
Percy on Negligence, o.c., 542.
Het is precies aan die kwestie dat Afdeling 5 uitvoerig aandacht zal besteden.
Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. [1964] AC 465.
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Het Engelse recht maakt een onderscheid tussen de voormelde vordering voor negligent
misstatements, en de figuur van de negligent misrepresentation. De actuele regeling van
misrepresentation is in Engeland immers een bont amalgaam van regels van common law,
equity en, sinds 1967, statute law.3306 De vordering voor negligent misrepresentation doelt op
het rechtsmiddel dat de gedupeerde koper ontleent aan de Misrepresentation Act 1967. Het is
voor een goed begrip cruciaal in te zien dat bepaalde onjuiste verklaringen zowel tot een
vordering in tort op grond van negligence (negligent misstatement), als tot een actie op grond
van de Misrepresentation Act (negligent misrepresentation) aanleiding kunnen geven.3307
Beide claims zijn echter verschillend, zodat men ze niet zonder meer mag vereenzelvigen. Zo
heeft de Misrepresentation Act 1967 een beperkter toepassingsgebied dan de commom lawbescherming3308. De regeling van section 2(1) is uitsluitend werkzaam wanneer 1) een
persoon een contract aangaat op basis van een verkeerde voorstelling van zaken die te wijten
is aan gebrek aan nauwgezetheid en 2) de misrepresentation uitgaat van de tegenpartij.
Onjuiste informatieverstrekking door derden blijft voor de Misrepresentation Act buiten
schot, maar is daarentegen probleemloos sanctioneerbaar naar common law.3309
In DEEL II besteedden we al uitvoerig aandacht aan de plaats van de misrepresentation in de
directe contractuele verhouding tussen de verkoper en de koper. Hier beschouwen we de actie
voor (negligent) misrepresentation (i.e. op grond van de wet) buiten privity.3310 Meteen mag
duidelijk zijn dat zulks niet mogelijk is. De vordering op grond van de Misrepresentation Act
1967 vereist immers dat de onjuiste verklaring uitgaat van de contractuele tegenpartij, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door toedoen van een vertegenwoordiger. Wanneer het
veilinghuis als agent van de inbrenger/verkoper in diens naam optreedt, beschikt de
gedupeerde koper uitsluitend over een vordering voor negligent misrepresentation tegen de
3306

3307

3308

3309

3310

J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, in Contract Law Library, Londen, Sweet & Maxwell
Ltd., 2007, 19; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 429.
Een negligent misstatement voldoet immers in bepaalde gevallen ook aan de voorwaarden om als een misrepresentation
gekwalificeerd te worden (e.g. in Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 1 Q.B. 801 , p. 820: “If he negligently gives
unsound advice or misleading information or expresses an erroneous opinion, and thereby induces the other side to enter
into a contract with him, he is liable in damages.”).
We brengen in herinnering hoe er vóór de zaak Hedley Byrne een tweedeling bestond tussen fraudulent misrepresentations
en non-fraudulent misrepresentations. De tweede groep kon tot 1963 op grond van het common law niet tot
schadevergoeding aanleiding geven. De zaak Hedley Byrne betekent op dat vlak een ommekeer: misrepresentations die
tevens negligent misstatements zijn, komen mits toepassing van de tort of negligence voor schadevergoeding in
aanmerking. De Hedley Byrne-doorbraak heeft echter aanzienlijk aan belang ingeboet door de uitvaardiging van de
Misrepresentation Act in maart 1967. Ondanks de interventie van het House of Lords bleef het statuut van de zogenaamde
negligent misrepresentations echter ook na 1963 precair, temeer daar er nog onduidelijkheid over bestond hoe de principes
van Hedley Byrne zich precies lieten gevoelen bij schadegevallen ten gevolge van onjuiste (precontractuele)
representations. De Misrepresentation Act van 22 maart 1967 voorzag in een wettelijke regeling voor het probleem van de
negligent misrepresentations en vormde aldus de dichotomie van fraudulent en non- fraudulent misrepresentations om tot
de huidige triniteit, namelijk de fraudulent misrepresentations, de negligent misrepresentations en de innocent
representations.
D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 86-87; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c.,
236.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 248-249; J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and nondisclosure, o.c., 236 en 267-268; E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 691; J. POOLE, Textbook on Contract
Law, 2004, o.c., 331.
Het is cruciaal goed te begrijpen hoe de misrepresentation zich op de grens van het contractenrecht en het onrechtmatige
daadsrecht situeert (P. S. ATIYAH, Essays on contract, Oxford, Clarendon, 1986, 275; J. CARTWRIGHT,
Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 10; E. MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 658), wat voor de
continentale jurist evenwel bevreemdend overkomt, vermits die ertoe gedwongen wordt steeds rekening te houden met de
beperkingen op de samenloop en coëxistentie van aansprakelijkheidsvorderingen.
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principaal/verkoper, niet tegen de agent/auctioneer.3311 Wil de koper zich alsnog keren tegen
deze laatste, dan zal hij zijn toevlucht moeten nemen tot rechtsmiddelen die hij ontleent aan
de tort of negligence of de tort of deceit.

b. New York auctioneer
562. Aansprakelijkheid van de New York auctioneer voor negligent misrepresentation –
De Amerikaanse actie voor negligent misrepresentation kan niet zomaar worden
vereenzelvigd met de Engelse rechtsfiguur die dezelfde naam draagt. In tegenstelling tot de
Engelse wettelijke uitbouw van de misrepresentation via de Misrepresentation Act 1967, kan
de eiser zich in New York slechts op het common law beroepen. Zodoende is het Engelse
onderscheid tussen de vordering voor negligent misrepresentation en de common law claim
voor negligent misstatement voor het Amerikaanse recht niet relevant. Bovendien spreekt men
in New York in alle gevallen van negligent misrepresentation.
Een koper die in New York zijn schade tracht te verhalen op het veilinghuis dat via de
catalogus onjuiste informatie verspreidde, kan zich inderdaad beroepen op de figuur van de
negligent misrepresentation. Wil dergelijke claim kans op slagen maken dient de eiser aan te
tonen met de verweerder in een special relationship te staan, net zoals de duty of care naar
Engels recht ook dergelijke special relationship veronderstelt.3312 Vergeleken met de Engelse
houding lijken de rechtbanken in New York nog meer terughoudend alvorens tussen de
veilingkoper en het veilinghuis van een dergelijke special relationship te gewagen.
Maatgevend is hier de zaak William Foxley v. Sotheby’s Inc.3313
In december 1987 wist William Foxley op een Sotheby’s veiling het schilderij, getiteld “Lydia reclining
on a divan” te verwerven. Sotheby’s veilingcataloog gaf aan dat het om een werk van Mary Cassatt
(1844-1926) ging en vestigde er de aandacht op dat het werk vergezeld zou gaan van een brief van de
hand van Breeskin, dé kenner van het oeuvre Cassatt. Door een vergetelheid kreeg Foxley de brief pas in
1993 in zijn bezit en moest toen tot zijn ongenoegen vaststellen dat Breeskin het werk nooit zelf
onderzocht had, maar zich voor haar oordeelsvorming uitsluitend op fotomateriaal had gebaseerd. In
augustus 1993 besluit Foxley zich van het werk te ontdoen en doet daarvoor een beroep op Sotheby’s
diensten. Enkele dagen voor de verkoop maakte het Cassatt Comité echter zijn twijfels over de
authenticiteit van het werk kenbaar en adviseerde Sotheby’s en Foxley het werk uit de veiling terug te
trekken. Wanneer Sotheby’s Foxley weigert de koopprijs te vergoeden, dagvaardt Foxley het
veilinghuis, onder meer op grond van negligent misrepresentation.3314

3311

3312

3313
3314

J. CARTWRIGHT, Misrepresentation, mistake and non-disclosure, o.c., 241-242; B. W. HARVEY en F. MEISEL,
Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 159.
Die onmogelijkheid maakte de zaak Morin v. Bonhams & Brooks ook uitdrukkelijk duidelijk. (Thierry Morin v. Bonhams
& Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802).
J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 928; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", l.c.,
168.
William Foxley v. Sotheby’s Inc. 893 F. Supp. 1224 (SDNY, 1995).
Meer over deze zaak, zie: L. DUBOFF, S. BURR, en M. D. MURRAY, Art Law - Cases and Materials, 2004, o.c., 466474; J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 928; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual
Art", l.c., 168.
Met Johannes R. Krahmer v. Christie’s, Inc. deed zich recent een nagenoeg identieke zaak voor (Johannes R. Krahmer v.
Christie’s, Inc., 903 A.2d. 773 (Del Ch. 2006)).
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De rechtbank benadrukte dat, alvorens er sprake kan zijn van enige negligent
misrepresentation tussen de partijen in kwestie een “special relationship” moet bestaan
die verder gaat dan een gewone koper-verkoper verhouding.
“A claim of negligent misrepresentation requires a "special relationship." […] Generally, a special
relationship requires prior or ongoing interaction. […] An "arm's length business relationship is not
enough." […] Under New York law, a plaintiff may recover for negligent misrepresentation only where
defendant owes her a fiduciary duty. […] The Court finds that there was no actual (or alleged)
fiduciary relationship between the litigants. Therefore, Foxley fails to state a claim for negligent
misrepresentation.”3315

Vergeleken met de Engelse rechter die zich bij vorderingen tegen veilinghuizen op grond
van negligence jegens de koper in toenemende mate welwillend toont, lijkt New York
eerder geneigd de lat bijzonder hoog te leggen alvorens tot het bestaan van een “special
relationship” te besluiten. Dat ondervond ook Foxley die gelet op zijn decennialange
zakenrelatie tevergeefs meende in een bijzondere verhouding te staan ten aanzien van
Sotheby’s, alle individuele afspraken, lunches en persoonlijke ontmoetingen met
kaderpersoneel ten spijt.3316 In Nacht v. Sotheby’s Holdings slaagde de koper van een
vermeend werk van Francis Picabia (1879-1953) er al evenmin in het bestaan van de in
New York vereiste “fiduciary duty” van het veilinghuis aan te tonen. De vordering voor
negligent misrepresentation werd dan ook afgewezen.3317 Van hetzelfde laken een pak in
T.T Exclusive Cars, Inc. v. Christie’s Inc.3318 en in Guido Ravenna v. Christie’s Inc. In die
laatste zaak overweegt de New York Supreme Court:
“The court correctly dismissed the complaint since it was devoid of any allegations that suggest the
existence of a special relationship between the parties. […] All that can be gleaned from the complaint
is that Christie’s gave plaintiff’s wife gratuitous advice based on a walk-in inquiry. This one-time
meeting, which did not even create a business relationship, cannot be said to have created a
relationship of trust and confidence.”3319

Uit de gestrengheid van de New Yorkse houding mag men evenwel niet afleiden dat de
koper in het Mekka van de kunsthandel ook daadwerkelijk minder bescherming geniet dan
het geval is in de Londense veilinghandel. De terughoudendheid op het vlak van de
common law claim voor negligent misrepresentation zal, zoals we immers zullen zien,
3315

3316

3317

3318

3319

William Foxley v. Sotheby’s Inc. 893 F. Supp. 1224 (SDNY, 1995) p. 1232. Over het vereiste “special relationship”, zie
ook: Nacht v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 100938-98 (Sup. Ct. N.Y.County, 14 april 1999); T.T Exclusive Cars, Inc.
v. Christie’s Inc. 1996 U.S. Dist. LEXIS 19055 (S.D.N.Y. 1996); Rosen & Lipman v. Spanierman 711 F. Supp. 749
(S.D.N.Y. 1989) p. 758; Stewart v. Jackson & Nash 976 F.2d 86 (2d Cir. 1992) p. 90; United Safety of America, Inc. v.
Consolidated Edison Co. 623 N.Y.S.2d. 591 (1st Dep't. 1995) p. 593.
“Foxley meticulously laid out an array of allegations establishing a significant association between himself and defendant
throughout two decades. Interactions between the two parties included personal visits, viewings of his personal collection,
introductions to Sotheby's key personnel, private luncheons and various representations.” (William Foxley v. Sotheby’s
Inc. 893 F. Supp. 1224 (SDNY, 1995), p.1232).
Nacht v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 100938-98 (Sup. Ct. N.Y.County, 14 april 1999). De rechtbank wees de
vordering van de koper af, omdat het veilinghuis de agent is van de inbrenger/verkoper, niet van de koper. Het overwoog
dat de auctioneer “does not normally owe a fiduciary duty to the buyer”.
T.T Exclusive Cars, Inc. v. Christie’s Inc. 1996 U.S. Dist. LEXIS 19055 (S.D.N.Y. 1996). Net zoals in Nacht v. Sotheby’s
Inc. geeft de District Court aan dat het veilinghuis de vertegenwoordiger is van de inbrenger/verkoper en niet van de koper,
zodat er ten aanzien van deze laatste geen fiduciaire verplichtingen bestaan. (“T.T. has set forth no evidence of any facts
giving rise to a special relationship or any type of fiduciary duty owed to T.T. Moreover, the general rule in New York is
that an auction house acts as an agent on behalf of its consignors, not its bidders. […] Therefore, as an agent for the
consignor, Christie's' fiduciary duties, if any, are owed to its co-defendants, the Wichards, not to the plaintiff.”)
Guido Ravenna v. Christie’s Inc. 289 A.D. 2d 15. In deze zaak vorderde de koper op grond van negligent
misrepresentation schadevergoeding van het veilinghuis voor de foute informatie die de huisspecialist in oude meesters
hem had verstrekt. Meer over deze zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 612-614.
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gecompenseerd door een meer royale garantieregeling die door wetgevende tussenkomst
in het leven werd geroepen.3320
563. Tort of deceit: aansprakelijkheid van de Engelse en New Yorkse auctioneer –
Wanneer de zuiver financiële schade ten gevolge van onzorgvuldig opgestelde
catalogusbeschrijvingen voor vergoeding in aanmerking lijkt te komen, gebiedt de logica
dat het veilinghuis zeker voor de vermogensschade ten gevolge van ronduit bedrieglijke
toeschrijvingen aansprakelijk is. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de bedrogen
koper, zowel in Engeland, als in New York tegen het frauduleuze veilinghuis over een
tort-actie naar common law beschikken kan.3321 Dat betekent evenwel niet dat de
vordering op grond van de tort of deceit de koper vaak genoegdoening zal geven. Derry v.
Peek maakte immers duidelijk dat deceit wel degelijk kwade trouw veronderstelt, wat niet
makkelijk te bewijzen valt. Niettemin getroost menig eiser zich (vaak noodgedwongen)
die moeite, aangezien de vordering voor deceit (of fraudulent misrepresentation)
onmiskenbaar een voordeliger verjaringsregime geniet, daar de verjaringstermijn pas
begint te lopen wanneer het bedrog aan het licht komt.3322 Wanneer de contractuele
vorderingsmogelijkheden door verjaring verloren zijn gegaan, kan de vordering op grond
van fraud nog soelaas bieden3323, al tonen de New Yorkse rechtbanken zich zelfs op dat
punt niet altijd even welwillend. Dat mocht Kim Yoon ondervinden, bij zijn poging de
aankoop op veiling van een antiek Koreaans kamerscherm te laten vernietigen.3324 De
verjaringsregel bij deceit boet veel aan slagkracht in doordat de rechtbanken de termijn
niet zomaar laten lopen vanaf het moment dat de koper het bedrog ontdekte, maar wel
vanaf het moment deze dat redelijkerwijze kon ontdekken. De beste illustratie daarvan
vinden we in Friedle v. Sotheby’s Inc.3325 waar de N.Y. Supreme Court de fraudeclaim als
verjaard van de hand wijst.3326
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3323
3324
3325

3326

Infra, nr. 565.
P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 504-505; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice,
2006, o.c., 159; R. JAUREGUI, "Rembrandt Portraits: Economic Negligence in Art Attribution", l.c., 1974 et seq.; D. N.
LANIER, "Protecting art purchasers: analysis and application of warranties of quality", Cardozo Arts & Ent. L. J. 1994,
(191) 196 et seq.; J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 928-929; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for
Attributions of Visual Art", l.c., 167-170; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques
mobilières, o.c., 279; E. WILLIAMS, "Liability for Sale of Forged Antique or Work of Art", 50 Am. J. Proof of Facts 3d,
2008, ( 371) § 5-§ 9.
J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 928-929; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual
Art", l.c., 170.
Zie bijvoorbeeld: Zoellner v. Christie’s, Inc. Index n° 120637/99 (N.Y. Sup. Ct. 3 oktober 2003).
Kim Yoon v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 107652-96 (Sup. Ct. N.Y.County, 17 juli 1997).
Friedle v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 89-17905 (Sup. Ct. N.Y.County, 17 september 1990). De beslissing van het
Hof is bij uittreksel opgenomen in: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement,
1993, o.c., 357-362.
In casu ging het om de veilingverkoop van wat de catalogus van Parke-Bernet uit 1969 omschreef als een aquarel van de
Amerikaanse Ashcan kunstenaar George B. Luks (1867-1933). Aangezien de aquarel de handtekening van Luks ontbeerde,
trachtte het veilinghuis het koperspubliek te lokken met de vermelding dat het werk vergezeld ging van een certificaat van
de weduwe van Luks. Wanneer er in 1989 twijfels rijzen over de authenticiteit van de toeschrijving en Sotheby’s het
certificaat van weduwe Luks als waardeloos afdoet, dagvaardt de koper het veilinghuis Sotheby’s, als rechtsopvolger van
Parke-Bernet. In 1964 had Sotheby’s immers Parke-Bernet, toen Amerika’s belangrijkste kunstveiler, opgekocht. Gelet op
het grote tijdsverloop dat sinds de verkoop was verstreken, beletten de verjaringsregels Friedle nog op grond van het
koopcontract te vorderen. Noodgedwongen gooit hij het dan maar over de boeg van fraud. De New York Supreme Court
zet eerst de voorwaarden keurig op een rijtje: “The essential elements required to sustain an action for fraud and deceit
based on misrepresentations are, generally speaking, that a representation was made as a statement of fact, which was
untrue and known to be untrue by te party making it, or under circumstances was recklessly made, that it was made with
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In weerwil van de gunstige verjaringsregeling is een succesvolle vordering op grond van
deceit een zeldzaamheid. De bewijsproblemen vormen vaak een niet te nemen hindernis.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in de rechtspraak nagenoeg geen gevallen bekend
zijn waarin de eiser op grond van een vordering voor deceit tegen het veilinghuis zijn slag
weet thuis te halen. Naar Engels recht is ons vooralsnog zelfs geen geval bekend.3327
De New York District Court diende zich wel al meermaals uit te spreken over een
vordering voor deceit gericht tegen een auctioneer.3328 Gelet op de erg rigide
toepassingsvoorwaarden haalde de eiser echter nagenoeg telkens bakzeil. We hernemen de
voormelde zaak Nacht v. Sotheby’s Inc. Naast de vordering op grond van negligent
misrepresentation beriep de eiseres zich in deze zaak immers ook op fraud.
In 1981 kocht Eva Leclair Nacht op een Sotheby’s veiling, een vermeend schilderij van Francis Picabia
(1879-1953), waarvan de authenticiteit aan de hand van drie brieven van verschillende leden van de
familie Picabia werd gestaafd. Toen Eva Nacht het werk 15 jaar later opnieuw trachtte te verkopen,
maakte het Picabia Comité bezwaar en deed het werk af als niet-authentiek, om het te weren uit de
oeuvrecatalogus van de kunstenaar. Daarop besluit Nacht een vordering in te stellen tegen Sotheby’s,
door wiens bedrieglijk toedoen ze het werk 15 jaar eerder kocht.3329

De District Court brengt onmiddellijk de vijf toepassingsvoorwaarden in herinnering:
“In order to recover for fraud, plaintiff must allege that Sotheby’s made a representation of fact with
knowlegde of falsity, and that she relied on that representation on her detriment.”3330

Dezelfde vijf toepassingsvoorwaarden vinden we terug in de zaak Foxley, waarin de eiser
zich naast negligent misrepresentation inderdaad ook op fraud beriep.
“Under New York law, the elements of common law fraud are: (1) false representation(s) of (2)
material fact with (3) intent to defraud thereby [scienter] and (4) reasonable reliance on the
representation (5) causing damage to plaintiff.”3331

3327
3328

3329

3330
3331

intent to deceive and for the purpose of inducing the other party to act upon it, and that he did in fact rely on it and was
induced thereby to act or refrain from acting to his injury or damage.”
Friedle slaagt er echter niet in het bestaan van scienter aannemelijk te maken. Zodoende wijst het Hof de vordering af.
Toch voegt het nog een belangrijke gedachte toe door aan te geven dat zelfs wanneer de koper erin was geslaagd fraud te
bewijzen, het Hof in elk geval de eis als verjaard zou hebben afgewezen. Zo overweegt het: “Even if plaintiff had
satisfactorily set forth all of the elements of a cause of action for fraud, the complaint should be dismissed as being time
barred. The statute of limitations for the actions for fraud is six years (CPLR Sec. 213[8]) It provides as follows: [t]he
time within the action must be commenced shall be computed from the time the plaintiff or the person under whom he
claims discovered the fraud, or could with reasonable diligence have discovered it.” Plaintiff was capable of discovering
the fraud (if there was such) in 1969 as he was in 1989 or in the years intervening.” De identiteit van de maker van een
schilderij is immers als zodanig een onveranderlijk gegeven. Met verwijzing naar de uitspraak in de zaak Rosen v.
Spanierman besluit de Supreme Court: “[T]he complaint fails to state a cause of action in fraud and is time barred by the
applicable period of limitations i.e. U.C.C. 2-725.”
S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 279.
In wat volgt hebben we het steevast over de civielrechtelijke sancties voor de .fraudulent misrepresentations van een New
York auctioneer. De Administrative Code of the City of New York bevat ook sancties.
§ 20-288 Administrative Code of the City of New York: “False or fraudulent representations. Any auctioneer who shall
have knowledge of any false or fraudulent representations or statements or who makes or causes any such statements to be
made in respect to the character of any sale, or the party authorizing the same, or the quality, condition, ownership,
situation, or value of any property, real or personal, exposed, put up, or offered by him or her for sale at public auction,
shall be deemed guilty of a misdemeanor, and, upon conviction thereof, shall be punished by imprisonment not exceeding
one year or by a fine not exceeding one thousand dollars.”
Meer over deze zaak, zie: J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 927 en 929; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability
for Attributions of Visual Art", l.c., 169-170.
Nacht v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 100938-98 (Sup. Ct. N.Y.County, 14 april 1999).
William Foxley v. Sotheby’s Inc. 893 F. Supp. 1224 (SDNY, 1995), p. 1228.
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Enige duiding bij deze strenge voorwaarden. Inderdaad, de eiser blijkt er telkens snel aan
te zijn voor de moeite, niet alleen in de zaken Nacht en Foxley, maar evenzeer in de
andere gevallen waarin de koper zijn hoop had gesteld op een vordering voor deceit. Het
bewijs van de frauduleuze intentie vormt wellicht het grootste struikelblok. Aangezien
kwade trouw een essentieel bestanddeel vormt van de vordering op grond van fraud en de
koper van een zeldzame postzegel dat bewijs niet voor mekaar kreeg, werd zijn vordering
onverbiddelijk afgewezen.3332 Hetzelfde ondervond ook Eva Nacht die er niet in slaagt
scienter in hoofde van Sotheby’s aannemelijk te maken. De District Court antwoordt
immers droogjes: “the mere fact that the painting which Sotheby’s guaranteed in 1981
was later found to be of questionable authenticity does not in and of itself amount to
fraud.”3333
De eiser in de Foxley-zaak krijgt dat bewijs ook niet voor mekaar en slaagt er bovendien
niet in aan te tonen dat Sotheby’s daadwerkelijk cruciale informatie fout voorstelde (false
representations of material fact). Verder was de rechter van oordeel dat, als Sotheby’s al
bepaalde informatie achterhield, Foxley als ervaren koper gemakkelijk in staat moest
worden geacht die zelf te bekomen, mits enige inspanning van zijn kant. Het hof veegt de
vordering voor deceit dan ook zonder aarzelen van tafel.3334 Tot slot merken we ook op dat
het bewijs van de reasonable reliance ook niet altijd een evidentie blijkt.3335 In het recente
Christie’s Inc. v. Dominica Holding Corp. d/b/a/ Mihalarias Art & Stavros Mihalarias3336
weet de koper uiteindelijk wel zijn slag thuis te halen, zij het dat de disclaimer in de
algemene veilingvoorwaarden het bewijs van de reasonable reliance er niet makkelijker
op maakt. Het effect van disclaimers komt verder nog uitgebreid aan bod, wanneer we de
algemene veilingvoorwaarden nader onderzoeken.3337
In 2005 koopt kunsthandelaar Mihalarias op Christie’s voorjaarsveiling een serie zeefdrukken van Andy
Warhol (1928-1987) met daarop één van de popartmuzen: Marilyn Monroe. De koper had de
zeefdrukken niet zelf onderzocht, maar was voor de aankoop ervan uitgegaan van de beschrijving die
Christie’s ervan gaf in de veilingcatalogus. Dit document vermeldde dat elke Marilyn met kleefband aan

3332

3333

3334

3335

3336

3337

Dezelfde voorwaarden duiken op in Christie’s Inc. v. Dominica Holding Corp. d/b/a/ Mihalarias Art & Stavros
Mihalarias. Daar stelt de N.Y. District Court: “Under New York law, in order to succeed on a claim for fraudulent
inducement, defendants must prove: (1) misrepresentation of a material fact; (2) falsity of the representation; (3) scienter;
(4) reasonable reliance; and (5) damages.” (Christie’s Inc. v. Dominica Holding Corp. d/b/a/ Mihalarias Art & Stavros
Mihalarias 2006 U.S. Dist. LEXIS 49251 (SDNY, 18 juli 2006)); Friedle v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 89-17905
(Sup. Ct. N.Y.County, 17 september 1990).
Zoellner v. Christie’s, Inc. Index n° 120637/99 (N.Y. Sup. Ct. 3 oktober 2003).
Meer over deze recente zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 623-624.
Nacht v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 100938-98 (Sup. Ct. N.Y.County, 14 april 1999). Eva Nacht verwijt het
veilinghuis dat het ten tijde van de veiling wist dat er twijfel bestond over de authenticiteit van het werk, maar het werk
niettemin opnam in de veilingcatalogus, zonder van die twijfel aan het biederspubliek ook maar iets te laten blijken.
William Foxley v. Sotheby’s Inc. 893 F. Supp. 1224 (SDNY, 1995), p. 1229 (“[The] facts represented are not matters
peculiarly within the party's knowledge, and the other party has the means available to him of knowing, by the exercise of
ordinary intelligence. . . he must make use of those means, or he will not be heard to complain that he was induced to enter
into the transaction by misrepresentation.”).
Giusti v. Sotheby Parke Bernet, Inc. N.Y.L.J., July 16, 1982 (Sup. Ct. N.Y. County 1982). Hier slaagt de koper er niet in
reliance te bewijzen aangezien hij de diamanten ring in de eerste plaats kocht omdat hij het juweel mooi vond, en niet
zozeer omwille van de bijzondere kwaliteit van de diamant.
Christie’s Inc. v. Dominica Holding Corp. d/b/a/ Mihalarias Art & Stavros Mihalarias 2006 U.S. Dist. LEXIS 49251
(SDNY, 18 juli 2006).
Infra, Afdeling 5. De Foxley-zaak illustreert ook de rol van de exoneratieclausules in de algemene veilingvoorwaarden. Zie
in dat verband ook: Giusti v. Sotheby Parke Bernet, Inc. N.Y.L.J., July 16, 1982 (Sup. Ct. N.Y. County 1982); Kelly v.
Brooks 1993 U.S. Dist. LEXIS 3385 (SDNY, 19 maart 1993); Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 67 Misc. 1077 (Civil
Ct. N.Y. County 1971), in hoger beroep: 77 Misc. 2d 80 (N.Y. App. Term 1974).
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de plexiglazen drager was bevestigd, wat gebruikelijk is voor drukwerk. Zo kan het immers gemakkelijk
en zonder beschadiging van de drager worden losgemaakt en in cilindervormige beschermhulzen
worden vervoerd. Toen Mihalarias daags na de verkoop de prints uit hun lijst wenste te halen om ze
passend te verschepen, moest hij tot zijn ontzetting ontdekken dat de zeefdrukken permanent op de
drager waren gelijmd. Mihalarias doet zijn beklag bij Christie’s en weigert de koopprijs over te maken,
waarop het veilinghuis hem dagvaardt in betaling. Ter verschoning beroept Mihalarias zich op het
bedrieglijk handelen van Christie’s dat op slinkse manier de valse indruk had gewekt dat de zeefdrukken
van de drager konden worden losgemaakt.

Besluitend kunnen we stellen dat hoewel de vordering voor deceit in theorie een krachtig
rechtsmiddel uitmaakt voor de gedupeerde koper, de figuur hem in de praktijk slechts
onder zeer stringente voorwaarden ook daadwerkelijk enig verhaal zal kunnen bieden. Uit
de rechtspraak blijkt duidelijk dat de fraudeclaim slechts enige kans op slagen heeft,
wanneer de eiser het slachtoffer werd van manifeste oplichting. Jammer genoeg blijft ook
de veilingmarkt niet gespaard van oplichterspraktijken. Alleen dan kan de tort of deceit de
koper een verhaalsmiddel bieden. Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat gevallen
waarin de rechtbank de vordering op grond van fraudulent misrepresentation inwilligt, de
verkeerde voorstelling gegevens betreft die gemakkelijk objectief vast te stellen zijn, zoals
de wijze van bevestiging aan de drager. Datering en auteurschap zijn dat vaak een stuk
minder, waardoor het veilinghuis zich makkelijker achter de tegenstelling opinion-fact kan
verschuilen. Dan lijkt de fraudeclaim een stuk moeilijker hard te maken. Men moet het
bedrog trouwens ruimer zien dan uitsluitend betrekking hebbend op het te veilen
kunstwerk. Het bedrog kan immers ook betrekking hebben op algemene omstandigheden
waarin de koper tot de aankoop werd verleid. Dat mag blijken in Pasternak v. Esskay Art
Galleries, Inc.3338 waar Joseph Pasternak op een veiling bij Esskay Art Galleries enigszins
aarzelend, maar misleid door een vertegenwoordiger van het veilinghuis een lot juwelen
koopt. Deze laatste had hem immers voorgesteld om de partij juwelen nadien meteen te
verkopen en de winst te delen, wat echter niet geschiedde. Ook de waarde die hij
voorgespiegelde, bleek totaal uit de lucht gegrepen. De District Court willigde de
fraudeclaim van Pasternak in. Het vonnis past één na één de gekende voorwaarden voor
fraudulent misrepresentation toe en argumenteert waarom de opinion-defense van het
veilinghuis hier geen steek houdt.
“While statements relative to the value of property are ordinarily mere expressions of opinion, the
statements made by the defendant Brand were made as a fact rather than as his opinion and concerned
a subject, jewellery, peculiarly within his knowledge. Furthermore, the representations of value were
coupled with statements of other facts which affected the value and satisfactorily explained, especially
to an innocent and unwitting purchaser as was the plaintiff, the reason for the sale so far below the
represented value. Therefore, the statements of defendant Brand as to the value of the jewellery were
statements of material fact. […] As to the promise of the defendant Brand to resell the jewellery for
plaintiff in the future at a profit, it was accompanied by an intention not to perform, and as it was made
to deceive the plaintiff and did induce the plaintiff to make the purchase, it is a proper basis for fraud,
even though it did not concern existing fact.”3339

3338

3339

Pasternak v. Esskay Art Galleries, Inc. 90 F. Supp. 849 (WD Arkansas, 22 mei, 1950). Volledigheidshalve wijzen we erop
dat dit geschil zich niet voor de New Yorkse rechtbanken afspeelt, maar in Arkansas. De zaak illustreert echter perfect de
gedachte dat werkelijke oplichterspraktijken via de tort of deceit beteugeld kunnen worden. De rechtbank zet overigens de
toepassingsvoorwaarden voor deceit uiteen, waaruit blijkt dat die in Arkansas geheel parallel lopen. (Zie daarvoor:
Pasternak v. Esskay Art Galleries, Inc. 90 F. Supp. 849 (WD Arkansas, 22 mei, 1950) p. 854).
Meer over dit geschil, zie: L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 53-54.
Pasternak v. Esskay Art Galleries, Inc. 90 F. Supp. 849 (WD Arkansas, 22 mei, 1950) p. 853-854.
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Wederom had het bedrog geen betrekking op de toeschrijving van het voorwerp aan een
kunstenaar, school of periode, wat de succeskansen ervan gevoelig verhoogde.3340

2. Frankrijk en New York: Specifieke verhaalsmiddelen in consumentgerichte stelsels
a. Maison de ventes
564. Buitencontractuele aansprakelijkheid van het Franse maison de ventes: van
gemeenrechtelijk naar bijzonder regime … – Aangezien het Franse maison de ventes
juridisch gesproken niet de verkoper is, kan de koper van inauthentieke kunstvoorwerpen het
veilinghuis niet aanspreken op grond van de verhaalsmiddelen uit het kooprecht. Uitsluitend
het aansprakelijkheidsrecht biedt hem een verhaal tegen de tussenpersoon. Bij gebrek aan
enige contractuele band met het veilinghuis is die aansprakelijkheid per definitie
buitencontractueel van aard.3341
Aanvankelijk was de koper voor de vergoeding van de schade ten gevolge van onjuiste
catalogusbeschrijvingen
geheel
aangewezen
op
het
gemeenrechtelijke
aansprakelijkheidsregime. De grondslag van de aansprakelijkheid van het maison de ventes
3340

3341

Anderzijds brengen we hier de zaak Frank and Anna Nataros v. Fine Arts Gallery of Scottsdale, Inc. in herinnering. Daar
had het beweerde bedrog ook geen betrekking op de authenticiteit van de geveilde werken, maar op de geschatte waarde.
Niettemin slaagt de eiser er niet in zijn claim hard te maken, bij gebrek aan bewijs van de onjuistheid van de
representations met betrekking tot de marktwaarde van de te veilen goederen. Aangezien die in de lijn lag van de
effectieve hamerprijs tijdens de Scottsdale-veiling, waren zij niet onjuist, ook al schatte Sotheby’s de goederen naderhand
aanzienlijk lager in. Zo overwoog het Hof van Beroep: “An essential element of both a cause of action for negligent
misrepresentation and for common law fraud is proof of the falsity of the representation.[…] In this case the
representations alleged to be false were the estimated market values placed on the items by Mr. Goald and Mr. Bier. There
is no contention that the items themselves are not genuine. Thus, the Sargent painting was actually painted by Sargent, the
Mora painting was actually painted by Mora, the Tiffany silver is in fact silver from Tiffany's, etc. The term "market value"
has a fixed and readily understandable meaning, that is, the highest price in cash, which the property will bring when it is
offered for sale by one who desires but is not obligated to sell and is bought by one who is under no necessity of having it.
[…] What the item actually sells for in the open market is normally the best evidence of its "market value." […] In this
case, the estimated market value given by Mr. Goald for each of the items purchased by Mr. Nataros was in the range of
that actually established by free and open bidding at auction. There is no contention that the auction was contrived or that
the other bidders were other than bona fide prospective purchasers seeking the same end as Mr. Nataros -- to obtain the
object at the least possible price. Nor was there evidence that Mr. Goald's estimates of values had the ring of self-fulfilling
prophesies, that is, that all other bidders were operating under Mr. Goald's pre-established values. In short, the open
market place established the truth or falsity of Mr. Goald's representations. At least, in Scottsdale, Arizona in January,
1973, the open market place established that those representations were accurate. The Nataroses expert witness' opinion
as to what these items should have sold for in Scottsdale, Arizona in January, 1973, cannot under these circumstances,
raise a fact issue as to the value actually established, at least without evidence that the defendants were in some way
responsible for the aberration, if it be an aberration, in the value established in that market place. For this reason, the
case of Pasternack v. Esskay Art Galleries, Inc., relied upon by the Nataroses, is distinguishable. In Pasternack not only
the value, but the quality of the items were misrepresented and the value established at auction was created as a result of
an auction which, in the words of the court, was "more or less a sham.” (Frank and Anna Nataros v. Fine Arts Gallery of
Scottsdale, Inc., 126 Ariz. 44 (C. App. Ariz. 1980) p. 48-49).
N. DUCHON-DORIS, L'acquisition de l'objet d'art, o.c., 603; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c.,
355; G. DURRY, "Responsabilité civile (1)", l.c., 771; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres
d'art, o.c., 433; J. LOUP, "La responsabilité des commissaires-priseurs et des experts dans les ventes d'objets d'art et
d'antiquité", l.c., 85; L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes aux enchères publiques, 2002, o.c., 163; R. MAURICE, Le
commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 168-169; E. RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes
d'oeuvres d'art, o.c., 203.
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lag zodoende uitsluitend in de basisartikelen van de foutaansprakelijkheid: 1382-1383 Code
civil.3342 Het recht vereiste bijgevolg van de koper dat hij het bewijs leverde van zijn geleden
schade die in causaal verband stond met een aanwijsbare fout van het veilinghuis.3343 Dat
laatste was geen evidentie, aangezien de rechtspraak duidelijk voorhield dat niet elke
vergissing in de toeschrijving automatisch ook een fout opleverde. De koper moest
daarentegen precies aantonen waarin de fout of onachtzaamheid van het veilinghuis
bestond.3344
i) PERIODE 1945-1985: WEERLEGBAAR VERMOEDEN VAN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE COMMISSAIRE-PRISEUR WEGENS FOUTIEVE TOESCHRIJVING – In 1945 achtte de
Franse overheid het echter nodig de operationalisatie van de foutaansprakelijkheid van de
commissaire-priseur bij te sturen. Artikel 20 van het decreet van 11 december 1945,
nadien hernomen in artikel 23 van het decreet van 21 november 19563345, bepaalde
duidelijk dat: “les indications portées au catalogue engagent la responsabilité solidaire de
l’expert et du commissaire-priseur”. De decreten van 1945 en 1956 hadden zodoende niet
alleen tot gevolg dat de commissaire-priseur voortaan hoofdelijk aansprakelijk kon
worden gesteld voor de fouten van de expert bij de attributies en de valorisaties, wat we
eerder al bespraken, maar voerden, meer algemeen, bij authenticiteitsgeschillen in hoofde
van de commissaire-priseur een aansprakelijkheidsvermoeden in. De grondslag van de
aansprakelijkheid van de commissaire-priseur lag voortaan in de decreten van 1945 en
1956.3346 Ondanks de heldere bewoordingen van de decreten ging de rechtspraak er
niettemin vanuit dat dit vermoeden wel degelijk weerlegbaar bleef. Daartoe diende de
commissaire-priseur dan eenvoudigweg aan te tonen dat de foute toeschrijving niet aan
diens nalatigheid te wijten was3347, en de vergissing zodoende niet tot zijn fout kon
3342

3343
3344

3345
3346

3347

M. FOURNIER, De la protection des parties dans les ventes d'antiquités et d'objets d'art, o.c., 417; J. LOUP, "La
responsabilité des commissaires-priseurs et des experts dans les ventes d'objets d'art et d'antiquité", l.c., 85; S.
VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 270.
P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 362.
Cass. Fr. civ., 18 maart 1924, Ann. prop. ind. 1929, 26; Trib. civ. Tours, 8 juli 1875, Ann. prop. ind. 1876, 368; Trib. civ.
Saint-Etienne, 12 maart 1897, Journ. des C.-P. 1897, 537; Trib. civ. Tunis, 28 juni 1906, Journ. des C.-P. 1907, 152; Trib.
civ. Seine, 20 februari 1912, Journ. des C.-P. 1912, 105.
Décret n° 56-1181, 21 november 1956, JORF 23 november 1956, 11200.
S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 271.
CA Parijs, 1e ch., 12 februari 1954, Journ. des C.-P. 1954, 212, noot J. GAULTIER; Cass. Fr. 1e Civ. 23 april 1969, D.
1969, jur., 493; Cass. Fr. 1e civ., 23 februari 1970, Bull. Civ. 1970, I, n° 66, p 52; CA Reims, aud. sol., 25 juni 1974, JCP
1975, II, 18120; CA Parijs, 6e ch., sect. A, 18 januari 1988, Juris-Data n° 020870; CA Parijs, 1e ch., 20 januari 1986,
Journ. des C.-P. 1986, 77, noot G. GAULTIER; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 mei 1989, Juris-Data n° 22820; TGI Parijs, 1e
ch., 1e sect., 2 maart 1995, Juris-Data n° 043148; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 april 1996, Juris-Data n° 021323; TGI Parijs,
1e ch., 11 juli 1979, Journ. des C.-P. 1980, 9; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 4 februari 1987, Juris-Data n° 040159; TGI
Parijs, 1e ch., 13 november 1985, Journ. des C.-P. 1985, 158; TGI Parijs, 1e ch., 30 november 1983, Journ. des C.-P. 1983,
24, noot G. GAULTIER; CA Aix, 1e ch., 5 juni 1979, Journ. des C.-P. 1980, 3; CA Versailles, 3e ch., 8 juni 2001, JurisData n° 2001-191069; CA Pau, 1e ch., 30 november 1994, Juris-Data n° 051256 – Ook het Hof van Cassatie weerhield de
aansprakelijkheid van de commissaire-priseur, zie: Cass. Fr. 1e civ., 3 juni 1997, D. 1998, 148, noot S. CREVEL. Artikel
23 van het decreet van 1956 kan fungeert enkel als grondslag voor aansprakelijkheid voor de gevallen van inauthenticiteit
bij de openbare verkopen met veilingcatalogus. Zie in dat verband volgend verhelderend arrest: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 8
januari 1990, D. 1990, IR, 48.
Hoewel de openbare verkoop in 1968 plaatsvond, en zodoende het garantieregime van het decreet van 1956 van toepassing
was, gaat het Hof van Beroep van Dijon toch op zoek naar een fout in hoofde van de commissaire-priseur, alvorens hem
aansprakelijk te houden. Theoretisch gezien, hoefde dit niet, maar was het aan de commissaire-priseur om zijn
zorgvuldigheid te bewijzen, teneinde aansprakelijkheid te ontlopen. Zie: CA Dijon, ch. civ. B, 21 juni 2001, Juris-Data n°
2001-157261.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 346 en 362-363; J. GHESTIN en B. DESCHÉ, La Vente, o.c.,
249.
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worden teruggebracht.3348 We herinneren eraan dat het argument een bekwaam expert te
hebben voorgesteld, aan wiens vergissing de verkeerde toeschrijving de facto te wijten
was, de commissaire-priseur niet kon vrijpleiten, gelet op de hoofdelijkheid van hun
aansprakelijkheden op grond van artikel 26, respectievelijk 29 van het decreet van 1945,
respectievelijk 1956.3349
ii) PERIODE 1985-2000: GEMEENRECHTELIJKE BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID –
We gaven reeds aan hoe het decreet van 29 maart 19853350 de voormelde situatie ten einde
bracht door de bepalingen van titel II van het decreet van 1956, gewijd aan de experten,
eenvoudigweg op te heffen. Hierdoor verdween niet alleen de hoofdelijke
aansprakelijkheid van commissaire-priseur en expert, maar viel het Franse recht voor de
aansprakelijkheid van het maison de ventes ten aanzien van de koper terug op het
gemeenrechtelijk foutregime van artikel 1382-1383 Code civil.3351 Herhaaldelijk wees de
rechtspraak er uitdrukkelijk op hoe het decreet van 1985 ook het einde betekende van het
aansprakelijkheidsvermoeden op basis van het bijzonder regime van het decreet van
1956.3352 Het gevolg daarvan was dat de commissaire-priseur slechts aansprakelijk kon
3348

3349

3350
3351

3352

CA Bordeaux, 1e ch., 10 maart 1986, Journ. des C.-P. 1986, 3 (“Que si, aux termes de l’article 23 du décret du 21
novembre 1956 les indications portées au catalogue engagent la responsabilité solidaire du commissaire-priseur et de
l’expert, cette solidarité ne saurait être retenue à l’encontre de celui-ce, s’il démontre que l’inexactitude des énonciations
ne peut lui être imputée à faute.”); CA Parijs, 4e ch., sect. B, 21 januari 1993, Juris-Data n° 020378 (“[…] qu’ils ne
sauraient s’exonérer de leur responsabilité sauf à démontrer que, par de nouveaux procédés et techniques inconnus à
l’époque de la vente, il se rélève que l’attribution précédente était érronée; tel n’est pas le cas en l’espèce.”); TGI Parijs,
1re ch., 25 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987, 193, noot G. GAULTIER (“Attendu que cet achat a été déterminé par les
mentions suivantes, portées au catalogue de la vente: ‘Gauguin Paul 1848-1903 L’Entrée du Village 1889 Toile signée en
bas à gauche’, qui conformément aux dispositions de l’article 23 du décret du 21 novembre 1956, engagent la
responsabilité solidaire de l’expert et du commissaire-priseur, lesquels peuvent toutefois s’exonérer de cette présomption
de resopnsabilité en démontrant qu’ils n’ont pas commis de faute.”); TGI Parijs, 1e ch., 25 mei 1988, Journ des C.-P.
1989, 126; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 23 maart 1994, Juris-Data n° 1994-042928 (“que si, aux termes de l’article 23 du
décret du 21 novembre 1956, les indications portées au catalogue engageaient la responsabilité solidaire des experts et du
commissaire-priseur, ceux-ci pouvaient cependant s’exonérer de cette présomption en démontrant qu’ils n’avaient pas
commis de faute.”); CA Parijs, 1e ch., 13 februari 1985, Journ. des C.-P. 1987, 73, noot G. GAULTIER; CA Parijs, 15 juni
1981, Gaz. Pal. 1981, II, somm., 232; CA Amiens, 1 februari 1982, Gaz. Pal.1982, I, 134, concl. HOUPERT; TGI Parijs,
1e ch., 1e sect., 18 mei 1988, Juris-Data n° 043351 (“Attendu que, par application des dispositions de l’article 23 du décret
du 21 novembre 1956, en vigueur au moment de la vente, puisqu’elles n’ont été abrogées que par le décret du 29 mars
1985, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité solidaire de l’expert et du commissaire-priseur, qui
ne peuvent s’exonérer de cette présomption de responsabilité qu’en démontrant l’absence de faute.”).
Contra: TGI Parijs, 1e ch., 25 mei 1988, Journ. des C.-P. 1989, 126, noot G. GAULTIER.
Zie bijvoorbeeld: TGI Lyon 3 juli 1974, Journ. des C.-P. 1978, 15, noot G. GAULTIER.
Art. 29 Décret n° 45-607, 11 december 1945, stelde: “Le commissaire-priseur est personellement responsable, tant
civilement que disciplinairement, des fautes commises au cours ou à l’occasion des ventes publiques par les experts qui
l’assistent.” Artikel 26 van het decreet van 1945 wordt woordelijk hernomen in artikel 29 van het decreet van 1956.
Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, JORF 31 maart 1985.
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 162164; G. GAULTIER, "Action en responsabilité contre les professionnels des ventes publiques aux enchères", l.c., 25; F.
DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 346 en 348; F. DURET-ROBERT, "La réforme des ventes
publiques", l.c., 10; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 498-501; P. LE
TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 976; S. VIGNERON, Etude
comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 283.
CA Parijs, 15e ch., sect. A, 27 april 1994, Juris-Data n° 020671 (“Que la présomption de responsabilité du commissairepriseur en raison des indications portées au catalogue découlait des dispositions de l’article 23 du décret du 21 novembre
1956, lequel a été abrogé par le décret 85-382 du 29 mars 1985.”); CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data
n° 1997-020811 (“Considérant que si le décret du 29 mars 1985 a abrogé l’article 23 du décret du 21 novembre 1956 qui
prévoyait la responsabilité solidaire des experts et du commissaire-priseur, celui-ci n’en demeure pas moins responsible
dans les termes du droit commun, des fautes qu’il aurait commises.”); CA Versailles, 1e ch., sect. A, 25 maart 1999, JurisData n° 041213 (“Considérant que [le commissaire-priseur] rappelle que depuis la réforme opérée par le décret n° 85382 du 29 mars 1985 (ayant abrogé le décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956, pour le remplacer par des dispositions ne
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worden gesteld indien de eiser het voor mekaar kreeg het bewijs te leveren van de fout, de
schade en het causaal verband. Het decreet van 1985 betekende zodoende de terugkeer
naar de situatie van vóór 1945.3353 Door de afschaffing van de hoofdelijke gehoudenheid
met de expert werd het mogelijk dat de aansprakelijkheid van de commissaire-priseur en
de expert uit elkaar kwamen te liggen. Ze waren immers niet langer aan elkaar gekoppeld,
maar elk afhankelijk van het bewijs van een concrete tekortkoming in het gedrag van de
commissaire-priseur, respectievelijk de expert.3354 Boven alles was de regeling na 1985
voordelig voor de commissaire-priseur, die – anders dan de expert – te zijner verdediging
erop kon wijzen een expert te hebben laten inschakelen, zodat het voor de eiser geen
evidentie was alsnog een fout in hoofde van de commissaire-priseur aannemelijk te
maken.3355 Slaagde hij daar wel in, dan kon de rechtspraak het nadelige effect van de

3353

3354

3355

reprenant pas les anciens articles 23 et 29, selon lesquels les commissaires-priseurs répondaient des fautes commises par
les experts qui les assistaient), la responsabilité des commissaires-priseurs est soumise au régime du droit commun, et
suppose que soit rapportée la preuve d’une faute qui leur soit imputable, distincte de celle de l’expert. […] qu’en
application du décret pré-cité du 29 mars 1985, les commissaires-priseurs ne sont plus responsables de plein droit des
erreurs contenues dans le catalogue de la vente, […].”); TGI Versailles, 8 september 1998, onuitg., geciteerd in S.
LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 499 (“[…] le décret du 21 novembre 1956 qui
prévoyait, en son article 23, la responsabilité solidaire de l’expert et du commissaire-priseur pour les indications portées
au catalogue d’une vente publique a été abrogé et que le nouveau texte réglementaire fixant le tarif des commissairespriseurs n’a pas repris cette disposition, si bien que l’action en responsabilité engagée contre l’expert et les commissairespriseurs obéit aux règles de droit commun qui imposent que soit retenue une responsabilité ‘in solidum’.”) Zie ook: CA
Parijs, 1e ch., sect. G, 8 oktober 2003, Juris-Data n° 228933; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 22 maart 1996, Juris-Data n° 1996021515.
In zijn noot onder het arrest van het Parijse Hof van Beroep zet GAULTIER ook het belang van het decreet van 1985 in de
verf. Zie: G. GAULTIER, noot onder CA Parijs, 1e ch., 20 januari 1986, Journ. des C.-P. 1986, 77. “Il faut enfin relever
que le décret du 29 mars 1985, en abrogeant complètement le décret du 21 novembre 1956, sans reprendre aucune des
dispositions du titre II concernant les experts, a notamment supprimé les règles 23 et 29 qui figuraient au décret de 1956
selon lesquelles les indications portées au catalogue engageaient la responsabilité solidaire de l’expert et du
commissiaire-priseur et selon lesquelles le commissaire-priseur était tenu des fautes commises par les experts qui
l’assistent. La responsabilité du commissaire-priseur ne peut donc être recherchée qu’en vertu des règles ordinaires du
droit et non plus en vertu de ces textes spéciaux.” Zie evenzeer: G. GAULTIER, noot onder TGI Parijs, 1re ch., 19 februari
1987, Journ. des C.-P. 1987, 185 en TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 18 mei 1988, Juris-Data n° 043351 (“Attendu que, par
application des dispositions de l’article 23 du décret du 21 novembre 1956, en vigueur au moment de la vente, puisqu’elles
n’ont été abrogées que par le décret du 29 mars 1985, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
solidaire de l’expert et du commissaire-priseur, qui ne peuvent s’exonérer de cette présomption de responsabilité qu’en
démontrant l’absence de faute.”)
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 162163; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 499.
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 1 maart 1995, Juris-Data n° 1995-041691; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 14 maart 1996, JurisData n° 1996-042912; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 28 juni 1995, Juris-Data n° 1995-044818; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 15
november 1995, Juris-Data n° 1995-050539; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 16 december 1997, Juris-Data n° 1997-024779;
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 16 januari 1991, Juris-Data n° 045297; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 16 januari 1991, Juris-Data
n° 042445; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 20 november 1992, Juris-Data n° 023152; CA Parijs, 15e ch., sect. A, 27 april 1994,
Juris-Data n° 020671; CA Parijs, 1e ch., sect. B., 25 februari 1994, Juris-Data n° 020761; CA Rouen, 1e civ, 1 maart 1995,
Juris-Data n° 047693.
CA Parijs, 25e ch., sect. A, 16 januari 2004, Juris-Data n° 2004-235442; Cass. Fr. 1e civ., 17 september 2003, Juris-Data
n° 2003-020165; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 28 juni 2001, Juris-Data n° 2001-181698; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 12
oktober 1999, Juris-Data n° 100597; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 12 mei 1999, Juris-Data n° 1999-114129; CA Versailles
1e ch. A, 25 maart 1999, Juris-Data n° 1999-041213; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 13 mei 1998, Juris-Data n° 1998-044378;
TGI Versailles, 28 april 1998, onuitg., geciteerd in S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art,
o.c., 456; TGI Versailles, 8 september 1998, onuitg., geciteerd in S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des
oeuvres d'art, o.c., 456 (“le commissaire-priseur a choisi un expert présentant toutes les apparences reconnues de
compétence dans sa spécialité […] le fait de l’avoir choisi ne peut pas (lui) être reproché”); TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 18
maart 1998, Juris-Data n° 1998-041658; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 16 december 1997, Juris-Data n° 1997-024779; CA
Parijs, 1e ch., 1e sect., 28 juni 1995, Juris-Data n° 1995-044818; CA Parijs, 15e ch. sect. A, 19 januari 1994, Juris-Data n°
1994-020770 – bevestigd door: Cass. Fr. 1e civ., 6 maart 1996, Juris-Data nr. 1996-000868; CA Parijs, 1e ch., 9 november
1994, Journ. des C.-P. 2000, 64; TGI Versailles, 8 december 1993, onuitg., geciteerd in S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 456 (“disposant d’un avis émanant d’un spécialiste de la peinture
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afschaffing van de wettelijke bepaling die hoofdelijkheid oplegt, toch nog ten dele teniet
doen, door het veilinghuis en de assisterende expert in solidum te veroordelen bij bewezen
fout van elk van beiden.3356 Het is cruciaal te begrijpen dat de in solidum-veroordeling,
anders dan de hoofdelijke gehoudenheid, een tekortkoming van zowel de expert als het
maison de ventes veronderstelt. Beide figuren hebben echter gemeen dat zowel de expert
als het Franse veilinghuis tot de vergoeding van de gehele schade gehouden zijn. Tussen
de expert en het maison de ventes volgt dan wel nog een afrekening. De rechtspraak
inzake authenticiteitsgeschillen in het veilingwezen bracht herhaaldelijk dergelijke in
solidum-veroordeling in de praktijk.3357 Na 1985 was de in solidum-figuur zodanig
populair dat de Franse hoven en rechtbanken, teneinde de gedupeerde koper te
beschermen tegen de insolvabiliteit van de verkoper, op die grond het veilinghuis en/of de
expert zelfs mee veroordeelden tot de terugbetaling van de koopprijs, hoewel dat, zoals dit
proefschrift reeds uitwees, geen schade uitmaakt. De zaak wordt ook hier afgesloten met
een onderlinge afrekening.3358
Hoewel op het vlak van de regelgeving het decreet van 1985 onveranderlijk van
toepassing bleef, verstrakte met het voornoemde arrest Herbin3359 de tolerantie van de
rechtspraak ten aanzien van onjuiste catalogusbeschrijvingen. Eerder beschreven we
inderdaad al hoe het arrest voor de nodige verwarring zorgde, daar het velen niet meteen
duidelijk was welke gevolgtrekkingen aan de overwegingen van het Hof van Cassatie te
verbinden. Het hoogste rechtscollege bevestigde op het eerste gezicht inderdaad niets
anders dan de evidentie dat uitspraken over de authenticiteit van een kunstwerk in principe
niet vrijblijvend zijn van aard. Met de decreten van 1945 en 1956 was die gedachte in de
Franse kunsthandel veertig jaar lang alomtegenwoordig geweest. Het decreet van 1985
bracht het bijzondere aansprakelijkheidsregime voor inauthenticiteit in de veilinghandel
ten einde, door het weerlegbare foutvermoeden op te heffen. Dat had voor gevolg dat de
commissaire-priseur veelal de dans wist te ontspringen, zodra hij voor de redactie van de
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3358
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moderne […] le commissaire-priseur n’avait pas à effectuer lui-même d’autres diligences pour s’assurer de ce que
l’oeuvre était bien un authentique Barcelo”); CA Parijs, 1e ch., 20 november 1992, Juris-Data n° 023152; TGI Parijs 16
januari 1991, Journ. des C.-P. 1991, 42, noot G. GAULTIER; TGI Parijs, 1e ch., 19 februari 1987, Journ. des C.-P. 1987,
185, noot G.GAULTIER; TGI Versailles 3e ch., 27 mei 1986, Journ. des C.-P. 1986, 231, noot G. GAULTIER.
F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 352-353; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité
des oeuvres d'art, o.c., 498-501.
Enkele van de vele voorbeelden: CA Versailles, 1e ch. A, 15 mei 1997, Juris-Data n° 1997-044179; TGI Parijs, 1e ch., 1e
sect., 16 januari 1991, Juris-Data n° 045297; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 28 juni 1995, Juris-Data n° 1995-044818; TGI
Parijs, 1e ch., 1e sect., 14 maart 1996, Juris-Data n° 1996-042912; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 22 maart 1996, Juris-Data n°
1996-021515; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 10 juni 2003, Gradis, prevot c/ Haudos de Possesse, RG n° 2002-00785, onuitg.;
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 september 2004, Juris-Data n° 2004-251445; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 16 oktober 1998,
Juris-Data n° 1998-022610; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 7 juli 1993, Juris-Data nr. 1993-047249; CA Parijs, 1e ch., sect. B,
14 maart 1997, Juris-Data n° 1997-020811; CA Parijs, 27 november 1998, onuitg., geciteerd in S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 499; CA Lyon, 1e ch., 7 juni 2001, Juris-Data n° 2001-144754;
TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 18 maart 1998, Juris-Data n° 1998-041658 – Dit vonnis wordt in hoger beroep wel hervormd.
De Cour d’Appel is immers van oordeel dat het litigieuze werk toch authentiek is, zodat er überhaupt geen aanleiding is
voor een aansprakelijkheidsvordering. Zie daarvoor: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 4 juli 2001, Turquin c/Meissner, Lamère,
Mathias, RG n° 1998-17068, onuitg., geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 381.
Enkele voorbeelden uit een lange lijst: Cass. Fr. 1e civ., 22 april 1997, Juris-Data n° 001712; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26
maart 1996, Juris-Data n° 1996-020673; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 10 juni 2003, Gradis, Prevot c/Haudos de Possesse, RG
n° 2002-00785, Dict. perm .prod. financiers, bull. n° 344, dec. 2003; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 20 november 1992, JurisData n° 023152; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 september 2004, Juris-Data n° 2004-254603; CA Parijs, 1e ch., 5 mei 1989,
Juris-Data n° 1989-022820; CA Lyon, 1e ch., 7 juni 2001, Juris-Data n° 2001-144754; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 28 juni
1995, Juris-Data n° 1995-044818.
Cass. Fr. 1e civ., 7 november 1995, Bull. civ. I, n° 401. Uitvoerig over het arrest Herbin: supra, nr. 423.
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catalogus een beroep op een bekwaam expert had laten doen. De slotsom was een
verminderde rechtsbescherming voor de gedupeerde koper, die voortaan zelf de
tekortkomingen van de commissaire-priseur diende te bewijzen en bovendien het voordeel
van de hoofdelijkheid tussen het veilinghuis en de expert verloor. Zodoende bleek finaal
vaak alleen de minder kapitaalkrachtige expert aansprakelijk. Het leek er bijgevolg op dat
het Hof van Cassatie, op eigen houtje, zonder wetgevend ingrijpen aan de schadelijders
tegemoet trachtte te komen door een terugkeer te bewerkstelligen naar het regime van
vóór 1985. Het aansprakelijkheidsautomatisme bij onjuiste catalogusvermeldingen vond
sedertdien regelmatig weerklank in de rechtspraak van de Hoven van Beroep.3360 Ook het
Hof van Cassatie greep meermaals de gelegenheid aan zijn standpunt te herhalen.3361
Niettemin zet het merendeel van de feitenrechters, in weerwil van het cassatiestandpunt de
lijn van de rechtspraak van vóór het arrest Herbin verder door de gedupeerde koper te
verplichten het bewijs te leveren van een aanwijsbare tekortkoming in hoofde van het
veilinghuis (en eventueel de expert).3362 Toch gaan ook binnen deze strekking stemmen op
voor een verstrakking van de aansprakelijkheid van het veilinghuis. Zo blijkt het feit een
3360

3361

3362

CA Parijs, 1e ch., sect. A, 29 april 2002, Juris-Data n° 2002-188848 (“Considérant que le commissaire-priseur est tenu de
ne donner que des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle; […] qu’ils ont engagé leur
responsabilité sur cette affirmation inexacte, sans qu’il soit nécessaire de caractériser autrement une faute de leur part.”);
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 10 juni 2003, Gradis, prevot c/ Haudos de Possesse, RG n° 2002-00785, onuitg. “Le
commissaire-priseur qui met en vente une oeuvre d’art, présentée sans réserve comme l’oeuvre d’un artiste, en affirme
l’authenticité, de sorte que, dans ses rapports avec l’acheteur de celle-ci, dès lors que la certitude de cette authenticité fait
défaut, sa responsabilité est engagée sans qu’il soit nécessaire de caractériser autrement une faute de sa part.”).
In dezelfde zin, zie: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 8 november 2000, Juris-Data n° 128715; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 2
december 2002, Juris-Data n° 2002-193934; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15 januari 2002, Juris-Data n° 2002-181708; CA
Parijs, 1e ch., sect. A, 22 maart 2004, Juris-Data n° 2004-245483; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 september 2004, Juris-Data
n° 2004-251445; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 7 september 2004, Juris-Data n° 2004-254603; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 14
december 2004, Juris-Data n° 2004-259732; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 6 september 2005, Juris-Data n° 2005-282091; CA
Parijs, 1e ch., sect. A, 6 mei 2003, Gaz. Pal. Rec. 2004, somm. 601, noot H. VRAY; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 15
december 2003, Gaz. Pal. Rec. 2004, somm. 1267, noot H. VRAY. In zijn noten bevestigt VRAY telkens het
aansprakelijkheidsautomatisme.
Cass. Fr. 1e civ., 22 april 1997, Juris-Data n° 001712; Cass. Fr. 1e civ., 12 maart 2002, Bull. civ. 2002, 70, n° 90; Cass. Fr.
1e civ., 15 november 2005, Juris-Data n° 2005-030716. Zeer recent bevestigde het Hof van Cassatie nog overduidelijk niet
geneigd te zijn de koers te wijzigen. De eiser in cassatie trachtte zijn aansprakelijkheid te ontlopen door te wijzen op het
verslag van de gerechtelijke deskundige die duidelijk begrip toonde voor de vergissing van de expert en de commissairepriseur, daar hun standpunt op het moment van de veiling wetenschappelijk verdedigbaar was. Tevergeefs zo blijkt. Het
Hof van Cassatie veegt met de foutargumentatie de vloer aan door te herhalen: “Mais attendu que la cour d’appel, qui a
exactement énoncé que, vis-à-vis de la victime de l’erreur, le commissaire-priseur ou l’expert qui affirme l’authenticité
d’une oeuvre d’art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion, a constaté que [la
société de ventes aux enchères] et [les experts] avaient agi en commun, de sorte que leur responsabilité devait être
admise.” (Cass. Fr. 1e civ., 7 april 2007, Juris-Data n° 2007-038234); “Attendu qu'à l'égard de l'acquéreur d'une oeuvre
d'art, victime d'une erreur, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, sans assortir
son propos de réserves, engage sa responsabilité sur cette seule affirmation.” (Cass. Fr. 1e civ. 31 mei 2007, Juris-Data n°
2007-039248).
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data n° 1997-020811; CA Nîmes, 1e ch. A, 14 juni 2001, Juris-Data n°
2001-161059; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 26 november 2001, Juris-Data n° 2001-159743; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 5 april
2004, Juris-Data n° 2004-245508; CA Parijs, 25e ch., sect. B, 6 oktober 2006, Juris-Data n° 2006-313152; CA Parijs, 1e
ch., sect. A, 13 september 2004, Juris-Data n° 2004-259891; CA Parijs, 25e ch., sect; A, 16 januari 2004, Juris-Data n°
2004-235442; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 23 mei 1997, Juris-Data n° 1997-021293; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 16 december
1997, Juris-Data n° 1997-024779; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 12 oktober 1999, Juris-Data n° 1999-100597; CA Lyon, 1e
ch., 7 juni 2001, Juris-Data n° 2001-144754; CA Versailles, 1e ch. A, 15 mei 1997, Juris-Data n° 1997-044179; CA
Versailles, 1e ch. A, 25 maart 1999, Juris-Data n° 1999-041213; CA Nîmes, ch. réun., 3 mei 2005, Juris-Data n° 2005287136; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 16 oktober 1998, Juris-Data n° 1998-022610; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 5 november
2003, onuitg., geciteerd in F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 350; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 18
maart 1998, Juris-Data n° 1998-041658; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 13 mei 1998, Juris-Data n° 1998-044378; TGI Parijs,
1e ch., 1e sect., 17 mei 2000; Juris-Data n° 2000-117988; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 22 maart 2000, Juris-Data n° 2000112313; CA Pau, 1e ch., 6 maart 2006, Juris-Data n° 2006-334199.
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bekwaam expert te hebben geraadpleegd soms niet meer te volstaan om zich van
aansprakelijkheid vrij te pleiten. De rechtspraak schijnt de rol van het veilinghuis
herhaaldelijk actiever in te vullen, als had het de taak de werkzaamheden van de expert te
superviseren.3363
Hoewel meer dan tien jaar na het arrest in de zaak Herbin de precieze draagwijdte van de
tussenkomst van het Hof van Cassatie nog steeds hoogst controversieel blijft, is het
onmiddellijke belang ervan door wetgevende tussenkomst enigszins afgenomen.3364 De
aanhangers van het aansprakelijkheidsautomatisme op basis van het Herbin-arrest, zowel
als de voorstanders van verstrakking binnen de tweede stroming vertolkten elk – de eerste
in meerdere, de tweede in wat mindere mate – het ongenoegen waartoe de toepassing van
het decreet van 1985 aanleiding gaf. Het kapitaalkrachtige veilinghuis wist immers vaak
de gehele verantwoordelijkheid op de financieel zwakkere expert af te wentelen. Het hoeft
dan ook niet te verbazen dat de wetgever bij de grote hervorming van het veilingwezen in
juli 20003365 de tijd rijp achtte het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime voor
onjuiste catalogusvermeldingen opnieuw vaarwel te zeggen om weer over te schakelen op
een bijzonder stelsel van aansprakelijkheid.3366
iii) PERIODE 2000 TOT HEDEN : ONWEERLEGBAAR AANSPRAKELIJKHEIDSVERMOEDEN ? –
Artikel L. 321-17 C.Com. luidt: “Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux
ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des
biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux
enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.” In haar
commentaar bij het actuele aansprakelijkheidsregime naar aanleiding van de meest recente
wetswijziging op 11 februari 20043367 geeft SARCIA-ROCHE terecht aan hoe er
tegenwoordig op grond van artikel L. 321-17 in combinatie met artikel L. 321-35 C.Com.
opnieuw
een
vermoeden
van
aansprakelijkheid
bestaat
bij
onjuiste
3368
catalogusbeschrijvingen.
Artikel L. 321-35 C.Com. bepaalt immers: “Tout expert, qu'il
soit ou non-agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité
professionnelle. Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce
qui relève de son activité.” Zodoende kan de gedupeerde koper voortaan opnieuw volstaan
met de vaststelling van inauthenticiteit, waardoor het veilinghuis en de expert weer
3363

3364

3365

3366
3367

3368

CA Parijs, 1e ch., sect. B, 16 oktober 1998, Juris-Data n° 1998-022610; CA Versailles, 1e ch. A, 25 maart 1999, JurisData n° 1999-041213; CA Versailles, 1e ch. A, 15 mei 1997, Juris-Data n° 1997-044179; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 13
september 2004, Juris-Data n° 2004-259891; TGI 1e ch., 1e sect., 7 juli 1993, Juris-Data n° 047249; TGI Parijs, 5 april
1990, Journ. des C.-P. 1991, 33; TGI Parijs, 5 november 2003, Dict. perm. prod. financiers, bull. n° 347, februari 2004.
Voor uiteenlopende standpunten, zie onder meer: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 363-364; G.
GAULTIER, "Action en responsabilité contre les professionnels des ventes publiques aux enchères", l.c., 26-27; S.
LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 443-444; L. MAUGER-VIELPEAU, Les ventes
aux enchères publiques, 2002, o.c., 185; C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet
2000", l.c., onuitg.; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 272.
Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes aux enchères publiques volontaire, JORF 11 juli
2000.
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 501.
Loi n° 2004-130 du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts
judiciaires des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, JORF. 12 februari 2004, .
C. SARCIA-ROCHE, "Modalités juridiques en matière de preuve", PA 28 juli 2005, afl. 149, (6) 6. Zie eveneens: C.
SARCIA-ROCHE, "Code de Commerce, art. L. 321-1 a L. 321-38 - Commentaires de Cathérine Sarcia-Roche ", in F.
DURET-ROBERT (ed.), Droit du marché de l'art, Parijs, Dalloz, 2004, (491) 496-497.
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worden vermoed aansprakelijk te zijn, tenzij zij aannemelijk maken dat hen geen fout ten
kwade kan worden geduid. Door de herinvoering van de hoofdelijke gehoudenheid in
artikel L. 321-35 C.Com. kan de inschakeling van een expert voor het veilinghuis dus
geen verschoning meer betekenen. De wet van 2000 realiseert zo grotendeels de terugkeer
naar de situatie zoals die bestond vóór het decreet van 1985, onder het hoofdelijke
aansprakelijkheidsregime van de decreten van 1945 en 1956.
Tot zover hebben de wettelijke hervormingen het belang van de Herbin-rechtspraak
geheel ondervangen, daar op grond van artikel L. 321-17 en L. 321-35 C.Com. toch
opnieuw een aansprakelijkheidsvermoeden werd ingevoerd. Toch zou de actuele
rechtsbescherming voor de koper nog een belangrijke stap verder kunnen gaan, wanneer
men de Herbin-rechtspraak in de huidige wettelijke regeling integreert. Het
aansprakelijkheidsvermoeden van de decreten van 1945 en 1956 werd steevast als
weerlegbaar beschouwd. SARCIA-ROCHE lijkt die lijn door te trekken voor het vigerende
aansprakelijkheidsregime.3369 Wie de Herbin-rechtspraak echter streng invult, zoals het
Hof van Cassatie dat consequent doet3370, lijkt zelfs geen plaats meer te laten voor enig
tegenbewijs, zodat het actuele regime zou uitlopen op een onweerlegbaar
aansprakelijkheidsvermoeden. Helaas is ons gelet op het geringe tijdsverloop tot dusver
nog geen rechtspraak bekend die het bijzonder aansprakelijkheidsregime voor de openbare
verkoop na de inwerkingtreding van de wet van juli 2000 in de praktijk brengt.
Wat ook de precieze invulling is, in elk geval dient de gedupeerde nog steeds het bewijs te
leveren van de inauthenticiteit, net zoals hij dat diende te doen onder het regime van de
decreten van 1945 en 1956. Om dit bewijs te vergemakkelijken verplicht artikel 1 van het
decreet van 3 maart 1981 het veilinghuis een geschrift af te leveren aan de koper waarop
de specificaties duidelijk vermeld staan.3371 Bovendien legt het in de artikelen 2 tot en met
7 de draagwijdte van de toeschrijvingsformules precies vast. Artikel 8 en 9 spelen
specifiek op het probleem van de reproducties in.3372 De combinatie van het decreet van 3
maart 1981 en het aansprakelijkheidsautomatisme van de artikelen L. 321-17 en L. 321-35
C.Com. betekenen voor de gedupeerde koper in het Franse veilingwezen een verregaande
bescherming tegen inauthenticiteit.3373 Teneinde de veilinghuizen en de experts
economisch ook daadwerkelijk in staat te stellen de risico’s verbonden aan hun
beroepsactiviteit financieel op afdoende wijze op te vangen, vereist de decreetgever dat ze
zich laten verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid. Die verplichting vinden we voor

3369
3370

3371

3372

3373

C. SARCIA-ROCHE, "Code de Commerce, art. L. 321-1 a L. 321-38 - Commentaires", l.c., 496.
Cass. Fr. 1e civ., 22 april 1997, Juris-Data n° 001712; Cass. Fr. 1e civ., 15 november 2005, Juris-Data n° 2005-030716;
Cass. Fr. 1e civ., 7 april 2007, Juris-Data n° 2007-038234.
Art. 1 Décret n° 81-255 du 3 mars 1981, JORF 20 maart 1981: “Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou
d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées
procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance,
bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées
quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.”
Artikel 8 Décret n° 81-255 du 3 mars 1981: “Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art
ou d'un objet de collection doit être désigné comme tel.”
Artikel 9 Décret n° 81-255 du 3 mars 1981: “Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art
originale au sens de l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entrée en
vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction".”
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 442-444; S. VIGNERON, Etude comparative
des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 271-272.
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de veilinghuizen in artikel L. 321-6 en voor de experts in L. 321-35 C.Com.3374 Voor de
schade aangericht door de vergissing van een commissaire-priseur ontwikkelde de sector
zelf nog een bijkomend garantiesysteem onder de vorm van een fonds voor
beroepsaansprakelijkheid. De leden dragen elk pro rata bij in de bourse commune de
compagnie.3375 Dit fonds staat voor elk van hen garant bij een eventuele
beroepsaansprakelijkheid en vormt zo een belangrijke zekerheid voor schuldeisers.3376 Het
actuele belang van het garantiefonds nam sinds de wet van 10 juli 2000 wel sterk af,
aangezien
die
de
sociétés
de
ventes
volontaires
verplichtte
een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
De combinatie van het bijzonder aansprakelijkheidsregime met de verzekerings- en
garantiesystemen staat ons inziens dan ook terecht toe het Franse veilingwezen als een
consumentgericht garantiesysteem aan te merken.

b. New York auctioneer
565. New York auctioneer: aansprakelijkheid ten aanzien van de koper door
uitbreiding van het warranty-regime – Net zoals de Franse wet- en decreetgever heeft
getracht de koper in de veilinghandel via bijzondere wetgeving tegen inauthenticiteit te
beschermen, zo bestaat er ook in New York bijzondere wetgeving ter bescherming van het
koperspubliek bij kunstveilingen. In tegenstelling tot Frankrijk koos men er in New York
echter niet voor die bijkomende bescherming in te bouwen in het gemeen buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht, maar liet men de klassieke tort-acties ongewijzigd. Daarnaast
ontwikkelde de wetgever evenwel een bijkomend contractueel verhaalsmiddel, specifiek voor
kopers die zich door de onjuiste beschrijving van een kunstwerk lieten misleiden: de breach
of warranty.
De breach of warranty is niet nieuw, aangezien DEEL II van dit proefschrift al uitvoerig
aandacht besteedde aan deze rechtsfiguur. Een warranty bleek een koopgarantie: een
expliciete of impliciete belofte een welbepaald contractueel element als contractpartij te

3374

3375

3376

Art. L. 321-6 C.Com. stelt: “Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit
leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Elles doivent justifier: […] 2º
D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle […].”
Art. L. 321-35 C.Com. luidt: “Tout expert, qu'il soit ou non-agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa
responsabilité professionnelle.”
Art. 18 Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945, JORF 22 december 1945: “[…] La bourse commune de compagnie
garantit, en outre, la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux
créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du
commissaire-priseur. La répartition des dépenses se fait entre les commissaires-priseurs de la compagnie,
proportionnellement aux produits bruts de leurs charges; le pourcentage du prélèvement est fixé par l'assemblée générale;
le rôle en est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée
générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage la chambre nationale décide à sa place.” De huidige tekst van dit artikel
werd bij decreet van 5 februari 1947 ingevoerd (Décret °47-258 du 5 février 1947, JORF 8 februari 1947.)
S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 492-493; R. MAURICE, Le commissairepriseur et les ventes publiques de meubles, o.c., 180.
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garanderen.3377 De breach of warranty was zodoende een actie uit het kooprecht die de koper
tegen de verkoper, als partijen “in privity”, dient in te stellen. Inderdaad, de studie van de
breach of warranty was per definitie op zijn plaats in de analyse van de rechtstreekse koperverkoperrelatie. Wanneer de eiser een breach of warranty-claim instelt tegen een partij met
wie hij niet in een contractuele verhouding staat (zgn. non-privity parties), botst hij in de regel
onvermijdelijk op het gebrek aan privity, waardoor zijn contractuele vordering zal worden
afgewezen.3378 Het verweer van de auctioneers, geconfronteerd met een breach of warrantyclaim, ligt dan ook voor de hand. Aangezien de auctioneer louter als lasthebber optreedt, in
naam en voor rekening van de inbrenger/verkoper komt de koopovereenkomst tot stand tussen
de koper en de inbrenger, en blijft het veilinghuis in principe een buitenstaander. Op grond
van die argumentatie plaatste de auctioneer zich buiten het bereik van de warranty-claims van
de koper.3379 Om hun beschermde positie te rechtvaardigen en in elk geval te vrijwaren
werkten de auctioneers algemene veilingvoorwaarden uit waarin zij expliciet elke eventueel
denkbare warranty met betrekking tot de te veilen goederen, alsook elke andere
aansprakelijkheid voor de juistheid van de catalogusbeschrijvingen van de hand wezen.3380
De New Yorkse wetgever greep echter in om een einde te maken aan die toestand. DEEL II
van dit proefschrift beschreef het warranty-systeem zoals dat in oorsprong was uitgewerkt
door artikel 12D van de New York General Business Law3381, maar inmiddels in § 13.01 van
de New York Arts & Cultural Affairs Law is terug te vinden.3382 Deze bepaling stelt:
“1. Whenever an art merchant, in selling or exchanging a work of fine art, furnishes to a buyer of such
work who is not an art merchant a certificate of authenticity or any similar written instrument it: (a)
Shall be presumed to be part of the basis of the bargain; and (b) Shall create an express warranty for
the material facts stated as of the date of such sale or exchange.”3383

De betekenis van de warranty-regeling van de New York Arts & Cultural Affairs Law
situeerden wij voorlopig uitsluitend in de rechtstreekse verhouding tussen de lekenkoper en de
beroepsverkoper. Hoewel de New York auctioneer juridisch gezien geen verkoper is en de
warranty-regeling strikt genomen dan ook niet van toepassing zou zijn op de veilinghuizen,
heeft de wetgever daarover anders beslist door in de definitie van de notie “art marchant”
uitdrukkelijk de auctioneers op te nemen.3384 In § 11.01 kan men immers lezen dat:
“2. "Art merchant" means a person who is in the business of dealing, exclusively or non-exclusively, in
works of fine art or multiples, or a person who by his occupation holds himself out as having knowledge
or skill peculiar to such works, or to whom such knowledge or skill may be attributed by his
3377

3378

3379
3380

3381
3382

3383
3384

“An express of implied promise that something in furtherance of the contract is guaranteed by one of the contracting
parties; esp. a seller’s promise that the thing being sold is as represented or promised.” B. A. GARNER, Black's Law
Dictionary, St. Paul, West Group, 2004, 1618.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1075; J. J. WHITE en R. S. SUMMERS,
Uniform Commercial Code, in Hornbook Series, St. Paul, West Group, 2000, 399.
J. CONTRERAS, "The Art Auctioneer", l.c., 734.
F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 193; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I,
2005, o.c., 366; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c., 441.
Oorspronkelijk maakte art. 12-D N.Y. Gen. Bus. Law ch. 454 §1 van de 1968 N.Y. Laws uit.
Voor meer over deze evolutie, zie: L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", Hastings L.
J. 1975-76, (973) 1011; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 193; L. A.
KAUFMAN, "Regulation of the New York Art Market: Has the legislative painted dealers in a corner?", Fordham L. Rev.
1977-78, (939) 939 en 953 et seq.; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c., 441.
§ 13.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law.
B. ADLER, "The International Art Auction Industry", l.c., 445; S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 280,
in het bijzonder noot 105; L. DUBOFF, The antique and Art Collector's Legal Guide, 1997, o.c., 169; P.
GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 516-517 en 562; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c., 441.
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employment of an agent or other intermediary who by his occupation holds himself out as having such
knowledge or skill. The term "art merchant" includes an auctioneer who sells such works at public
auction, and except in the case of multiples, includes persons, not otherwise defined or treated as art
merchants herein, who are consignors or principals of auctioneers.”3385

Het resultaat is dat de New Yorkse wetgever naast de vorderingsmogelijkheden op grond van
het common law een bijkomend verhaalsmiddel creëerde ten behoeve van de gedupeerde
kopers bij kunstveilingen. Andere Amerikaanse staten, zoals Michigan3386, Iowa3387 en
Florida3388 hebben het voorbeeld van New York gevolgd door eveneens bijzondere wetgeving
ter bescherming van de lekenkopers bij kunstveilingen uit te vaardigen.3389 In alle
Amerikaanse staten, met uitzondering van Louisiana, geniet de koper op kunstveilingen in elk
geval de bescherming van de warranty-regeling in de Uniform Commercial Code.3390 Anders
dan de bijzondere beschermingswetgeving viseert de Uniform Commercial Code weliswaar
niet uitdrukkelijk de kunstveilingen, maar de doctrine gaat er toch van uit dat de auctioneers
eveneens onder de reeds voorheen uitvoerig behandelde warranty-wetgeving van de UCC
vallen.3391
Besluitend kan men stellen dat de koper in New York naast het verhaal in tort op grond van
de common law fraudulent en negligent misrepresentation, eveneens kan terugvallen op de
warranty-bescherming binnen de Uniform Commercial Code, en de specifiek op de
kunsthandel toegespitste regeling van de New York Arts & Cultural Affairs Law.

C. RECHTSVERGELIJKENDE CONCLUSIES
566. Twee technieken van rechtsbescherming: twee analyses – De studie van de
verhaalsmiddelen waarover een koper die schade leed ten gevolge van onjuiste
catalogusbeschrijvingen tegen het veilinghuis kan beschikken, toont aan dat zijn
3385
3386
3387
3388
3389

3390

3391

§ 11.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law.
§§ 442.321 – 442-325 Michigan Compiled Laws.
Ch. 715B Iowa Code (2007).
§§ 686.501 – 686.506 Florida Statutes (2006).
Zie daarover: L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1010-1012; L. DUBOFF en
C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 79-80; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", Me. L.
Rev. 2002, (71) 78; E. WILLIAMS, "Liability for Sale of Forged Antique or Work of Art", l.c., § 17.
L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1002-1010 en 1012-1015; L. DUBOFF en
C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 71-79; L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and Problems in Combatting Illegality
in the Art Market", Seton Hall L. Rev. 1981-82, (506) 556 et seq.; R. JAUREGUI, "Rembrandt Portraits: Economic
Negligence in Art Attribution", l.c., 1978; KINCAID R. M. JR., "The uniform commercial code warranty provisions and
the theory of strict liability in tort as solutions to art counterfeiting in painting: a critical analysis", St. Louis U. L. J. 197576, (531) 537-549; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery: The Art Market and Legal Considerations", Nova L.J. 1982-83, (315)
331-337; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 73 et seq.; J. J. WHITE en R. S.
SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 341 et seq.; X, "Uniform commercial code warranty solutions to art fraud
and forgery", Wm. & Mary L. Rev. 1972-73, (409) 414 et seq..
§ 2-103 UCC bepaalt immers: “(1) In this Article unless the context otherwise requires […] (d) "Seller" means a person
who sells or contracts to sell goods.” De auctioneer verkoopt niet zelfs maar contracteert wel om te verkopen.
Daarenboven zouden auctioneers ook onder de definitie van de merchants vallen, zoals opgenomen in § 2-104 UCC en
wat van belang is voor te toepassing van de implied warranty of merchantability. Zie: S. BENNETT, "Fine Art Actions
and the Law", l.c., 278, noot 96; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 76; D. N. LANIER, "Protecting art
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rechtsbescherming op tweeërlei wijzen kan worden gerealiseerd. In de eerste plaats kan dat op
grond van de verhaalsmiddelen uit het kooprecht. Daarnaast staat hem het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht ter beschikking.
567. Verhaal op basis van het kooprecht – Wie als koper zijn schade op grond van het
kooprecht wil trachten te verhalen, dient zijn vordering te richten tegen de verkoper. Gelet op
de interne relativiteit van de overeenkomst zijn derden immers niet gehouden tot de
contractuele aanspraken die uit de koopovereenkomst voortvloeien. Die gedachte is
richtinggevend in elk van de onderzochte jurisdicties. Dat stond ons toe de tweedeling tussen
commissionairsstelsels en lastgevingsstelsel, waarop dit proefschrift eerder al wees, hier aan
te houden, aangezien ze ook voor de catalogusaansprakelijkheid ten aanzien van de koper
leerrijke modellen blijken te zijn. Aangezien het veilinghuis in België optreedt als
commissionair, kan de koper over alle verhaalsmiddelen uit het kooprecht beschikken
(dwalingsvordering, vrijwaringsvordering, leveringsplicht). Het onderzoek wees uit dat het
regime van de consumentenkoop daarop geen uitzondering is, zodat een lekenkoper ermee
kan volstaan de unieke conformiteitsvordering in te stellen. Samenvattend kunnen we stellen
dat de rechtsbescherming van de koper op publieke veiling in België dus niet verschilt van die
van de private koop.
Engeland, Frankrijk en de staat New York vormen de tegenhanger, aangezien zij de koper niet
toestaan zich op grond van de rechtsmiddelen uit het kooprecht tegen het veilinghuis te keren.
Het veilingwezen opereert er immers op lastgevingsbasis. Als tussenpersoon blijft het
veilinghuis normalerwijze een derde bij het koopcontract dat tussen de inbrenger/verkoper en
de koper wordt gesloten. De verhaalsmiddelen uit het kooprecht dienen dan ook tegen de
inbrenger/koper te worden ingesteld. Tegen het veilinghuis kan de koper hoogstens op grond
van het aansprakelijkheidsrecht optreden.
568. Doorbreken van het lasthebbersstatuut – Opdat de koper de vorderingen uit het
kooprecht tegen de inbrenger zou kunnen instellen, vraagt elk van de lastgevingsstelsels een
openheid van de auctioneers/maisons de ventes. Weigert het veilinghuis echter de naam van
de inbrenger vrij te geven, dan toont de rechtspraak zich bijzonder pragmatisch, vooral in
Frankrijk en New York, en enigszins aarzelend in Engeland. Bij gebrek aan openheid, passen
de hoven en rechtbanken regels vergelijkbaar met het commissionairsmodel toe, waardoor de
gedupeerde koper zich op grond van de verhaalsmiddelen uit het kooprecht simpelweg tegen
het veilinghuis kan keren.
569. Verhaal op basis van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht – In elk van
de vier bestudeerde jurisdicties beschikt de koper tegen het veilinghuis over een verhaal op
basis van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. In België ligt dat voor de hand. We
herinneren er immers aan dat de koper bij een private koop de verkoper buitencontractueel
aansprakelijk kan stellen voor diens miskenning van de informatieplicht: de culpa in
contrahendo. Aangezien vanuit het standpunt van de koper de rechtsbescherming bij de
publieke en de private koop niet verschilt, stelt de koper de aansprakelijkheidsvordering voor
culpa in contrahendo eenvoudigweg tegen het veilinghuis in, dat juridisch gezien immers de
contractuele tegenpartij is.
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Aangezien de koper in Engeland, Frankrijk en New York geen contractuele band heeft met
het veilinghuis ligt het verhaal voor de koper daar uitsluitend in het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht. De Franse foutaansprakelijkheid op grond van artikel 1382 Code
civil, alsook de Anglo-Amerikaanse tort-acties voor negligence (c.q. negligent
misrepresentation) en deceit (c.q. fraudulent misrepresentation) bleken hier op hun plaats.
570. Wettelijke verruiming van de rechtsbescherming van de koper – Wetgevend
optreden heeft de rechtsbescherming van de koper in Frankrijk en New York verruimd. Zo
blijken Frankrijk en New York de koper door specifiek wetgevend optreden bijkomende
garanties te bieden, boven op het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsstelsel waartoe de
rechtsbescherming in Engeland (en trouwens ook in België) beperkt blijft. Bijgevolg tekenen
zich binnen het lastgevingsstelsel belangrijke verschillen af wanneer men het effectieve
niveau van rechtsbescherming als onderzoeksfocus hanteert. Dat verklaart waarom dit
proefschrift Frankrijk en New York eerder al consumentgerichte stelsels noemde.
Toch kozen beide landen ervoor die verhoogde rechtsbescherming op een verschillende wijze
te realiseren. De Franse wetgever en rechtspraak opteerden ervoor die bijkomende
bescherming geheel in te bouwen in het gemeen buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en
zodoende de voormelde tweedeling tussen kooprecht en aansprakelijkheidsrecht ongemoeid te
laten. Het resultaat is dat het maison de ventes, buiten het geval van geheimhouding van de
identiteit van de inbrenger/verkoper niet als verkoper kan worden behandeld.
New York koos er daarentegen voor de klassieke tortacties ongewijzigd te laten maar
daarnaast een bijkomend specifiek verhaalsmiddel te voorzien dat naast het geval van
geheimhouding van de identiteit van de inbrenger/verkoper ook toestaat het lasthebbersstatuut
te doorbreken. De koper heeft in New York immers naast de tortclaims een actie voor breach
of warranty tegen het veilinghuis. Deze bevinding leidt ons tot de onverwachte conclusie dat
de catalogusaansprakelijkheid van de New Yorkse auctioneer niet zo ver verwijderd staat van
het Belgisch commissionairsstelsel, aangezien in beide stelsels tegen het veilinghuis niet
alleen aansprakelijkheidsacties mogelijk zijn, maar ook rechtsmiddelen uit het kooprecht.

Afdeling 5. Rol van de consignatieovereenkomst en de algemene
verkoopsvoorwaarden
571. Aansprakelijkheid van de veilinghandel: sleutelrol voor specifieke contractuele
regelingen – Tot dusver was het onderzoek nagenoeg uitsluitend gericht op de rechten,
plichten en bijhorende aansprakelijkheden die automatisch rusten op het veilingwezen
(auctioneer, maison de ventes of veilinghuis). Als professioneel dienstverlener is het
veilinghuis immers op grond van de algemene principes van lastgeving/commissie gehouden
tot een zekere zorgvuldigheidsplicht, die in Frankrijk en New York via bijzondere wet- en
regelgeving een meer sectorspecifieke invulling krijgt.
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Door zich te beperken tot de aansprakelijkheid op grond van de algemene principes van
lastgeving en de eventuele wettelijke aanvullingen, ging het onderzoek voorlopig echter
grotendeels voorbij aan de cruciale rol die specifieke contractuele regelingen in het
aansprakelijkheidsverhaal hebben te spelen. Zij vertalen de lastgevingsprincipes immers naar
de specifieke context van het veilingwezen. Hun effect is tweeërlei: enerzijds roepen zij
bijkomende verplichtingen in het leven en verhogen zodoende de rechtsbescherming van de
koper of de verkoper, anderzijds vormen zij voor de veilinghuizen hét middel bij uitstek om
zich voor bepaalde aansprakelijkheden te exonereren.3392
572. Consignatieovereenkomst en algemene veilingvoorwaarden – In wat volgt gaat de
aandacht uit naar twee documenten waarin de bijzondere contractuele regelingen vervat
liggen: de consignatieovereenkomst en de algemene veilingvoorwaarden.
Wie zijn eigendom openbaar wil laten veilen, sluit met het veilinghuis een
consignatieovereenkomst (consignment agreement – requisition de vente). Daarin zetten de
inbrenger en de veilingmeester de bakens uit voor de publieke veiling, weliswaar binnen de
grenzen van de algemene principes van lastgeving.3393 De precieze rechtspositie van het
veilinghuis/auctioneer/maison de ventes ten aanzien van de inbrenger is dan ook afhankelijk
van die concrete contractuele afspraken.
De algemene veilingvoorwaarden (conditions of sale – conditions de vente) betreffen in de
eerste plaats de verhouding tussen het veilingwezen en het biedende publiek. Niettemin
bestaat er een tendens waarbij het veilinghuis in de algemene veilingvoorwaarden ook
bepalingen opneemt die zich veeleer in de verhouding met de inbrenger laten gevoelen. In
bepaalde gevallen is dat aan nonchalance te wijten, hoewel de meeste
consignatieovereenkomsten
toch
uitdrukkelijk
verwijzen
naar
de
algemene
veilingvoorwaarden. In elk geval brengt dit gebruik met zich mee dat men met de clausules
van beide documenten rekening moet houden. Hiertoe is het natuurlijk wel vereist dat de
inbrenger en het veilinghuis deze voorwaarden ten laatste op het moment van het aangaan van
het dienstencontract zijn overeengekomen. Hoewel de algemene veilingvoorwaarden die de
kopers betreffen en de bepalingen die de inbrenger aangaan (in de consignatieovereenkomst
en eventueel de algemene veilingvoorwaarden) sterk met elkaar verweven zijn, vestigen we er
hier, voor een goed begrip, toch uitdrukkelijk de aandacht op dat beide documenten juridisch
gezien eigenlijk in een onderscheiden verhouding ressorteren.3394
573. Dubbele onderzoeksfocus, vier jurisdicties, twee systemen: typologie – Het
onderzoek naar de betekenis van de consignatieovereenkomst en de algemene

3392
3393

3394

B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 189 en 247.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 105; R. S. KAUFMAN, Art Law Handbook,
2000, o.c., 904; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 356-357.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 189. Beide documenten trachten hun
contractspartner dat ook duidelijk te maken. Zo stelt Christie’s in de aanhef van de CONSIGNMENT AGREEMENT (2006):
“Thank you for choosing to sell your property through Christie’s. This document sets out the terms and the conditions of
our agreement with you. You should read carefully both this document and the Conditions of Sale set out at the back of our
catalogues since they create legal rights and obligations.” In de aanhef van de Conditions of Sale (2006) lezen we: “These
Conditions of Sale and the Important Notices and Explanations of Cataloguing Practice contain all the terms on which
Christie’s and the seller contract with the buyer. They may be amended by posted notices or oral announcements made
during the sale. By bidding at auction you agree to be bound by these terms.”.
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veilingvoorwaarden voor de authenticiteitsproblematiek valt in twee delen uiteen.3395 Eerst
analysen we de rechtspositie van de inbrenger, zodat voornamelijk de impact van de
consignatieovereenkomst centraal komt te staan (§ I). Vervolgens bestuderen we de positie
van de koper, waarbij het leeuwendeel van de aandacht naar de rol van de exoneratieclausules
in de algemene veilingvoorwaarden uitgaat (§ II).
Beide delen tonen echter één constante tegenstelling, die toestaat in beide delen dezelfde twee
systemen te onderscheiden: Engeland en New York kennen erg omvangrijke contractuele
regelingen, terwijl deze in de Franse en Belgische veilinghandel vaak (erg) summier zijn.
Naast de impliciete zorgvuldigheidsverplichting bij professionele dienstverlening gaat de
Angelsaksische auctioneer jegens de inbrenger-verkoper en de koper immers, veel meer dan
zijn Franse en Belgische concurrenten, expliciete contractuele verbintenissen aan, of acht hij
het in elk geval raadzaam op contractuele basis een meer gedetailleerde invulling te geven aan
zijn rechtspositie.3396 Wie de paginalange consignatieovereenkomsten en algemene
verkoopsvoorwaarden van de Angelsaksische huizen vergelijkt met de vaak zeer bondige
Franse en Belgische tegenhanger, springt dit onderscheid onmiddellijk in het oog.
Desalniettemin blijkt de authenticiteitskwestie, niet alleen de Angelsaksische veilingwereld,
maar zelfs ook in Frankrijk en België tot menige bijzondere clausule aanleiding te geven, die
het scenario voor gebeurlijke inauthenticiteit moeten vastleggen. Bijgevolg kan men in geen
van de onderzochte jurisdicties de authenticiteitsproblematiek los van de
consignatieovereenkomst en de algemene verkoopsvoorwaarden doorgronden.
Gelet op de omvang van de contractuele regelingen in het Anglo-Amerikaanse veilingwezen
zal wat volgt in de eerste plaats aandacht besteden aan de rol van de consignatieovereenkomst
en de algemene veilingvoorwaarden in deze jurisdicties, omdat hun impact daar aanzienlijk
groter is.

3395

3396

Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op de consignatieovereenkomst en de algemene veilingvoorwaarden van de
voornaamste veilinghuizen in de onderzochte jurisdicties.
Voor Engeland: Christie’s UK; Sotheby’s UK; Bonhams UK; Phillips De Pury & Company UK.
Voor New York: Christie’s New York; Sotheby’s New York; Bonhams & Butterfields New York; Doyle New York;
Phillips De Pury & Company.
Voor Frankrijk: Tajan (Paris); Piasa (Paris); ANAF (Lyon); Artcurial (Paris); Perrin-Royere & Lajeunesse (Versailles);
Maison de ventes Cornette de Saint Cyr (Paris); S.V.V. Oger et Dumont (Paris); S.V.V. Millon & Associés (Paris); S.V.V.
Boisgirard & Associés (Paris).
Voor België: Veilinghuis Bernaerts (Antwerpen), Veilinghuis Beaux-Arts (Brussel), Galerie Aberlé (Brussel), Pierre Bergé
& Associés (Brussel), Hôtel de ventes Horta (Brussel), Hôtel de Ventes Vanderkindere (Brussel), Veilinghuis DVC (Gent),
Veilinghuis Bonte & Sioen (Brugge), De Vuyst Veilinghuis (Lokeren), MonsAntic (Bergen), Saint-Georges
(Luik/Brussel), Hôtel de Ventes Mosan (Luik), Salle de Ventes ROPS (Namen).
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 356.
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§ I. CONTRACTUELE CLAUSULES MET BETREKKING TOT DE INBRENGER
A. ANGLO-AMERIKAANSE AUCTIONEERS
574. Auctioneers – inhoud van de consignatieovereenkomst: algemeen – De
Angelsaksische auctioneer werkt in principe met een standaard consignatieovereenkomst,
waarin de specifieke afspraken met de inbrenger zijn vastgelegd. Teruggebracht tot hun
essentie kan men ze doorgaans herleiden tot een viertal categorieën.3397
De volgende analyse is gebaseerd op de standaarddocumenten van de grote Angelsaksische
veilinghuizen Sotheby’s, Christie’s, Bonham’s, Philips de Pury en Doyle. Gelet op hun
hooggespecialiseerde dienstverlening en internationaal cliënteel zijn hun overeenkomsten meer
uitgewerkt dan die van kleinere lokale veilinghuizen. Desondanks gaat de onderstaande analyse ook op
voor kleinere spelers gelet op de voorbeeldfunctie die de grote huizen voor de rest van de markt
vervullen. Bovendien bevatten de consignatieovereenkomsten van kleinere Angelsaksische
veilinghuizen niet meer, maar precies minder clausules, waardoor de vier categorieën hoogstens in
omvang wat beperkter zullen uitvallen.3398

Een eerste set van afspraken betreft de vergoeding van het veilinghuis (commissie en kosten)
en concretiseert op die manier grotendeels de voornaamste verplichting van de inbrenger.3399
Een tweede categorie raakt aan het verloop van de veiling, in ruime zin. Deze bepalingen
betreffen veelal de draagwijdte van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de
zelfstandigheid van de auctioneer. Concreet betreft het dan de mogelijkheid om de goederen
uit de veiling terug te trekken, de autonomie bij het opstellen van de catalogus, de schatting,
de regeling van de reserveprijzen, de aansprakelijkheid bij eventuele beschadiging of verlies
en de verzekering van het ingebrachte voorwerp.3400
Een derde reeks van clausules betreft de ingebrachte werken, meer in het bijzonder de
informatie en garanties die de verkoper daaromtrent heeft te bieden. We denken hier dan aan
de precieze eigendomspositie van het ingebrachte voorwerp. Zo zal de verkoper moeten
verklaren de onverdeelde eigenaar te zijn van het kunstvoorwerp, bovendien aan alle exporten importregelen te hebben voldaan, geen weet te hebben van eventuele wijzigingen van het
voorwerp, aanspraken van derden of twijfels over de authenticiteit.3401
Een vierde groep viseert tot slot de situatie na de verkoop. Veelal zal de auctioneer hiermee
trachten te anticiperen op gebeurlijke incidenten na de verkoop, zoals het uitblijven van
betaling door de koper of de garantieregeling bij authenticiteitsbetwistingen. Daarnaast
regelen de grote veilinghuizen doorgaans ook de teruggave van de onverkochte loten en
voorzien zij in de mogelijkheid om na de publieke veiling, onverkochte loten eventueel
privaat te verkopen.3402

3397

3398
3399
3400
3401
3402

Bij deze opdeling laten we de algemene bepalingen, die niet typisch zijn voor de veilinghandel evenwel buiten
beschouwing. Concreet gaat het om de clausules van forum- en rechtskeuze.
Voor een lijst van de lokale veilinghuizen in UK en USA, zie: www.art-sales-index.com.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 357-359 en 361.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 357 en 361-362.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 359.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 362.
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575. Auctioneer v. inbrenger: een botsing van belangen – De bepalingen van de
consignatieovereenkomst hebben als doel de fiduciaire verhouding tussen de inbrenger en de
auctioneer te concretiseren en vullen zo de principes van agency law aan die naar common
law resulteren uit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de auctioneer. De clausules in de
consignatieovereenkomst zijn vaak niet louter aanvullend, maar veeleer wijzigend van aard.
Menig auctioneer neemt precies op die punten herhaaldelijk beslissingen die stricto sensu
ingaan tegen de belangen van de inbrenger. We diepen dat conflict meer uit aan de hand van
case law.
In het bijzonder de afspraken die het verloop van de veiling en de post-sale incidenten
betreffen, geven vaak aanleiding tot geschillen tussen de inbrenger en de auctioneer. Veel van
die conflicten gaan uiteindelijk terug op authenticiteitsbetwistingen, aangezien de
inauthenticiteit van het werk de auctioneer er vaak toe zal aanzetten enigszins tegemoet te
komen aan de gedupeerde koper, wat hem in botsing brengt met de inbrenger. Daarnaast staan
we ook kort stil bij de informatie- en garantieverplichting van de verkoper, omdat
authenticiteit ook hier een sleutelrol kan spelen. Tot slot merken we nog op dat de toepassing
van de contra proferentem doctrine zowel in New York als in Engeland nog steeds met zich
meebrengt dat bij werkelijke onduidelijkheid van de standaardovereenkomst deze tegen de
opsteller ervan moet worden uitgelegd.3403
576. “Fiduciary duty” & “duty of care” v. de consignatieovereenkomst: Greenwood v.
Koven – Cristalina maakte duidelijk dat de mandaatsverhouding tussen de inbrenger en de
auctioneer voor deze laatste automatisch de fiduciaire verplichting tot loyaliteit en
professionele zorgvuldigheid met zich meebracht, zelfs zonder dat de partijen dat expliciet
overeenkwamen. In Greenwood v. Koven3404 lag de vraag voor in hoeverre de partijen door
middel van contractuele bepalingen van dergelijke impliciete verplichting van zorg en goede
trouw kunnen afwijken.
In december 1989 verzocht Jane Koven Christie’s een pastel te veilen, waarvan men steeds had
aangenomen dat het werk van de hand was van George Braque (1882-1963), de Franse pionier van het
kubisme. Christie’s zelf twijfelde daar geen moment aan, aangezien Jane Koven kon aantonen de pastel
van de vooraanstaande joodse kunsthandelaar Paul Rosenberg te hebben gekocht. Rosenberg was
immers jarenlang dé dealer bij uitstek van Picasso, Matisse en ook Braque, waardoor de pastel een
onberispelijke provenance genoot. Op de veiling op 16 mei 1990 kende het werkje een weergaloos
succes en bracht $600.000 op. Kort na de verkoop gaf de koper, Barbara Diamonstein, Christie’s echter
te kennen twijfels te hebben over de authenticiteit. Op verzoek van Diamonstein contacteerde Christie’s
Claude Laurens, de titularis van de morele rechten van Braque en legde hem de pastel ter beoordeling
voor. Tot overmaat van ramp weigerde Laurens de authenticiteit van het werk bij certificaat te
bevestigen. Conform de Conditions of Sale zag Christie’s zich bijgevolg genoodzaakt de verkoop te
vernietigen, de pastel terug te nemen en Diamonstein de koopprijs te vergoeden. Toen Christie’s daarop
Mevrouw Koven verzocht de opbrengst terug te betalen, weigerde zij. Het veilinghuis zag zich (via zijn
verzekeraars) genoodzaakt de gelden van Koven langs gerechtelijke weg terug te vorderen op grond van
de schending van de consignatieovereenkomst. Omgekeerd zag Koven in Christie’s gedrag een
schending van de vertrouwensplicht van de auctioneer jegens de inbrenger. Door op het verzoek van

3403

3404

R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 357 en 360.
Een voorbeeld van dergelijk contra proferentem-interpretatie vinden we in Basmajian v. Christie, Manson & Woods
International, Inc. 629 F.Supp. 995 (S.D.N.Y. 1986). De zaak betreft de vergoeding van de advocaten- en gerechtskosten
ten gevolge van een claim van Walt Disney Productions in een poging de verkoop van de Disney schetsen en tekeningen
van de verzamelaar Basmajian tegen te gaan.
Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995).
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Diamonstein de authenticiteit te onderzoeken en de verkoop te vernietigen, handelde Christie’s volgens
Koven immers in strijd met haar belangen als principaal.3405

District Judge HAIGHT herleidde de zaak tot twee deelvragen die hij elk achtereenvolgens
behandelde. In de eerste plaats ging hij na of het veilinghuis door op verzoek van de koper de
pastel op zijn authenticiteit te onderzoeken als vertegenwoordiger handelde in strijd met zijn
verplichting tot absolute loyauteit ten aanzien van de inbrenger.3406 Hiervoor zet hij eerst de
relevante bepalingen van de consignatieovereenkomst3407 en de algemene
verkoopsvoorwaarden3408 uiteen. Het uitgangspunt van zijn analyse is § 387 van de
Restatement (second) of Agency dat voorhoudt dat “[u]nless otherwise agreed, an agent is
subject to a duty to his principal to act solely for the benefit of the principal in all matters
connected with his agency.” De woorden “unless otherwise agreed” geven meteen aan dat de
partijen de impliciete fiduciaire loyauteitsverplichting door expliciete contractsbepalingen
kunnen wijzigen.
“The "unless otherwise agreed" language appears throughout the Restatement, and is clearly meant to
allow parties to modify by contract the common law agency principles that would govern their
relationship in the absence of an agreement. Thus, the general duty of undivided loyalty binds an agent
only to the extent its duties are not defined by an agreement.”3409

Meer in het bijzonder verwijst HAIGHT naar § 391 van de Restatement (second) of Agency dat
stelt dat “[u]nless otherwise agreed, an agent is subject to a duty to his principal not to act on
behalf of an adverse party in a transaction connected with his agency without the principal's
knowledge.” Aansluitend gaat de rechter na of de consignatieovereenkomst wel degelijk de
common law principes van vertegenwoordiging wijzigde door het veilinghuis toe te laten de
authenticiteit zelf in plaats van de koper te onderzoeken. De rechtbank besluit immers:
“In the absence of an agreement, an agent's voluntary undertaking of a non-obligatory course of action
on behalf of a third-party might conceivably be an act of disloyalty. When, however, there is an
3405

3406
3407

3408

3409

Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995).
Meer details over deze zaak, zie: S. BUTT, "Authenticity Disputes in the Art World - Why Courts Should Plead
Incompetence", Colum. J.L. & Arts 2004-05, (71) 74; A. ELSEN en J. H. MERRYMAN, Law, Ethics and the Visual Arts,
2002, o.c., 916-923; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 348; J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 908913; R. D. SPENCER, "Authentication in Court", l.c., 193-194.
Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995) p. 192.
“The Consignment Agreement provides, in pertinent part:
1. CONSIGNMENT: Seller hereby consigns to Christie's the property... which Christie's, as the Seller's agent, will offer for
sale at public auction, subject to the provisions set forth below and Christie's standard CONDITIONS OF SALE and
LIMITED WARRANTY...
9. DISCRETIONARY MATTERS: Christie's shall have complete discretion as to seeking the views of any
experts...Christie's makes no representations or warranties to Seller with respect to the Property, its authenticity, condition
or otherwise.
15. RESCISSION OF SALE: Christie's, as Seller's agent, is authorized to accept the return and rescind the sale of any
property at any time if Christie's in its sole judgment determines that the offering for sale of any Property has subjected or
may subject Christie's and/or Seller to any liability, including liability under warranty of authenticity or title. In such
event, Christie's is further authorized to refund or credit to the buyer the purchase price of such returned property. If
Christie's has already remitted to Seller any proceeds of the rescinded sale, Seller forthwith shall pay Christie's upon
request an amount equal to the remitted proceeds.” (Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995) p. 192).
“The Limited Warranty referred to in paragraph 1 provides, in pertinent part:
These Conditions of Sale, and the Limited Warranty and Absence of Other Warranties...constitute the complete and
exclusive statement of the terms and conditions on which all such property is offered for sale.
Christie's warrants for a period of six years from the date of sale that any article...which is unqualifiedly stated to be the
work of a named author or authorship, is authentic and not counterfeit…
The buyer's sole remedy under this warranty shall be the rescission of the sale and refund of the original purchase price
paid for the article.” (Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995) p. 192-193).
Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995) p. 194.
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agreement that such action can be taken, such action does not breach a duty to the principal, even if
"disloyal" in the sense that it is contrary to the principal's interests.”3410

In casu was de District Judge van oordeel dat Christie’s gedrag niet in strijd was met zijn
fiduciaire verplichtingen jegens de inbrenger. Vooreerst gaf de consignatieovereenkomst die
Koven onderschreef in paragraaf 1 duidelijk aan dat Christie’s de koper een zogenaamde
“limited warranty” zou bieden. Daarenboven bedeelden paragraaf 9 en 15 het veilinghuis een
volstrekt discretionaire bevoegdheid toe om naar eigen goeddunken experts te raadplegen,
zowel vóór, als na de veiling, en de koopovereenkomst te vernietigen.3411
Na aldus te hebben geoordeeld dat Christie’s het recht had de aanspraken van de koper te
onderzoeken, gaat HAIGHT in tweede instantie na of Christie’s bij het nemen van zijn
beslissing de koopovereenkomst te ontbinden, zijn contractuele zorgvuldigheidsplicht schond.
Op dit vlak neemt de District Judge de consignatieovereenkomst als uitgangspunt, meer
bepaald paragraaf 15. Die bepaling kwalificeerde de District Court als een zogenaamde
“satisfaction clause” die Christie’s de discretionaire bevoegdheid verleende de overeenkomst
te vernietigen bij dreigende aansprakelijkheid. HAIGHT is van oordeel dat de uitoefening van
dergelijke satisfaction clause van de auctioneer niet meer dan “subjectieve goede trouw”
vraagt.3412 De partijen kwamen in de consignatieovereenkomst met andere woorden een
lagere zorgvuldigheidsnorm overeen dan de standaard die § 379 van de Restatement3413 bij
vertegenwoordiging laat veronderstellen.
“In the present case, Christie's and Koven agreed on a lower standard of care; specifically, that
Christie's decision to rescind the sale of the pastel would be made by Christie's in its "sole judgment"
Given this agreement, the heightened standard of care does not apply.”3414

Toegepast betekent de subjectieve goede trouw dat Christie’s de overeenkomst kon
vernietigen als het huis oprecht van mening was dat zijn aansprakelijkheid op het spel
stond.3415 In casu was HAIGHT van oordeel dat Christie’s te goeder trouw van zijn
vernietigingsbevoegdheid gebruik had gemaakt. Bijgevolg wees hij de vorderingen van de
inbrenger over gans de lijn af. Het belang van Greenwood v. Koven ligt in de erkenning dat,
hoewel auctioneers hun inbrenger principieel zorgvuldigheid en goede trouw verschuldigd
zijn, zij daarvan expliciet kunnen afwijken in de consignatieovereenkomst. Eveneens kunnen
zij daarvan afwijken door de kopers in de algemene verkoopsvoorwaarden bepaalde
authenticiteitsgaranties te bieden.3416
577. Kohler v. Hindman & Mickle v. Christie’s Inc.: recente bevestiging van de
Greenwood rechtspraak – De principes van Greenwood v. Koven lijken een constante lijn in
3410
3411
3412
3413

3414
3415

3416

Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995) p. 195.
Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995) p. 196-197.
Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995) p. 198-199.
Restatement (second) of Agency, § 379: “Unless otherwise agreed, a paid agent is subject to a duty to the principal to act
with standard care and with the skill which is standard in the locality for the kind of work which he is employed to perform
and, in addition, to exercise any special skill that he has.”
Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995) p. 200.
“Christie's, then, was only obligated to act in good faith, which in this case meant that it could only rescind the sale if it
honestly believed that it might be subject to liability if it refused to do so.” (Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186
(S.D.N.Y. 1995) p. 200).
J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 913.

741

de Amerikaanse rechtspraak te vormen, daar zij recent meermaals bevestiging vonden in
gelijkaardige zaken.
In Kohler v. Hindman3417 verzochten de gebroeders Kohler het leidinggevende veilinghuis van Chicago,
Leslie Hindman Inc., een schilderij “Les prairies de Meudon” van de Barbizon-artiest Theodore
Rousseau (1812-1867) te veilen. Hindman veilt de ingebrachte werken zonder enige garantie, op een
zogenaamde “as is”-basis, in tegenstelling tot Christie’s en Sotheby’s die de koper een beperkte
authenticiteitsgarantie bieden.3418 De consignatieovereenkomst gaf dat duidelijk aan. In paragraaf 14
verleenden de Kohlers Hindman echter de discretionaire bevoegdheid de koopovereenkomst te
ontbinden bij dreigende aansprakelijkheid.3419 Vóór de openbare verkoop drukte Richard Thune zijn
belangstelling voor het werk uit, maar gaf aan te twijfelen aan de authenticiteit ervan. Geheel op eigen
initiatief bood Hindman Thune de mogelijkheid om de authenticiteit van het werk gedurende 30 dagen
na de verkoop te onderzoeken en verbond zich ertoe bij problemen de overeenkomst te vernietigen. Mits
die toegevingen kocht Thune het werk op veiling. Helaas vond hij binnen de afgesproken 30 dagen geen
expert bereid de authenticiteit van het werk te bevestigen, waarop het veilinghuis de koop vernietigde.
De Kohlers verweten de auctioneer zijn fiduciaire verplichtingen te hebben geschonden, omdat hij
volgens de consignatieovereenkomst het werk zonder garanties zou aanbieden, op een “as is”-basis.
Hindman van zijn kant, beriep zich op dezelfde overeenkomst die hem in paragraaf 14 de discretionaire
bevoegdheid verleende de koopovereenkomst te vernietigen bij dreigende aansprakelijkheid en
beweerde te goeder trouw en in het belang van de Kohlers te hebben gehandeld, toen het Thune mits de
beperkte garantie overhaalde alsnog mee te bieden.3420

De Court of Appeal for the Seventh Circuit onderzoekt de draagwijdte van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het veilinghuis, immers: “all of the Kohlers' claims
depend upon how the consignment agreement defined the scope of Hindman, Inc.'s authority
as the Kohlers' agent. If Hindman, Inc. acted at all times within its authority, the Kohlers
cannot prevail on any of their claims.”3421 Bij die analyse baseert het hof zich op Greenwood
v. Koven3422 en besluit dat Hindman bij de uitoefening van zijn discretionaire
vernietigingsbevoegdheid uitsluitend subjectief te goeder trouw moest zijn.3423 Het Hof wijst
de vordering van de Kohlers af, daar het van oordeel is dat het veilinghuis te goeder trouw
handelde:
“Under the side agreement, Hindman, Inc. maintained Thune's incentive to bid as if the painting were
really a Rousseau; therefore it maximized the chances of a lucrative result for the auction. This was
indeed an act of good faith, and it was made within the limits of Hindman, Inc.'s authority under the
consignment agreement. The district court correctly ruled that Hindman, Inc. had not breached the
consignment agreement.”3424

3417
3418

3419

3420

3421
3422
3423

3424

Kohler v. Hindman 80 F.3d 1181 (7th Cir. 1996).
Een voorbeeld van dergelijke beperkte garantie vinden we in Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995).
Uitvoerig over de “limited warranty”, Infra, nr. 590.
“We are authorized as your agent to accept the return and rescind the sale of any property if we at any time in our sole
discretion determine that the offering for sale of any property has subjected us and/or you to any liability under a warranty
of authenticity.” (Kohler v. Hindman 80 F.3d 1181 (7th Cir. 1996) p. 1184).
Kohler v. Hindman 80 F.3d 1181 (7th Cir. 1996) p. 1185.
Meer over deze zaak, zie: A. ELSEN en J. H. MERRYMAN, Law, Ethics and the Visual Arts, 2002, o.c., 911-915; R.
LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 351; J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 913, noot 68; W. W. STUART,
"Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 92, noot 177; E. WILLIAMS, "Liability for Sale of Forged
Antique or Work of Art", l.c.,§ 15.
Kohler v. Hindman 80 F.3d 1181 (7th Cir. 1996) p. 1185.
Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995).
“Because the language of the contract clearly implies that the Kohlers did trust Hindman, Inc.'s subjective judgment, we
conclude the consignment agreement held the auctioneer to a subjective standard.” (Kohler v. Hindman 80 F.3d 1181 (7th
Cir. 1996) p. 1187).
Kohler v. Hindman 80 F.3d 1181 (7th Cir. 1996) p. 1188.
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De zaak Kohler v. Leslie Hindman Inc. bevestigt het belang van expliciete contractuele
afspraken in de consignatieovereenkomst, de algemene voorwaarden of zelfs eventuele
side agreements. De bevoegdheden die de auctioneer daaruit put of de verbintenissen die
daaruit ten aanzien van de koper voortvloeien, kunnen de impliciete verplichting tot
zorgvuldigheid en onverkorte loyauteit wijzigen.3425 Van hetzelfde laken een pak in de
zaak Mickle v. Christie’s Inc.3426, die grotendeels een kopie is van Greenwood v.
Koven.3427
In die zaak dagvaardden John en Diane Mickle Christie’s, omdat het veilinghuis de koopovereenkomst
vernietigde.3428 Wanneer de koper, Schwarz Gallery, na de veiling twijfelt aan de authenticiteit van het
schilderij “Billy Bowlegs”, dat de catalogus aan Duits-Amerikaanse kunstenaar Carl Wimar (18281863) toeschreef, weigert deze de koopprijs te betalen en verzoekt Christie’s de koop te vernietigen.
Nadat meerdere experts de toeschrijving aan Wimar verwierpen, willigde Christie’s dat verzoek in en de
zaak ging aan het rollen.3429 In de consignatieovereenkomst behield Christie’s zich echter het recht voor
op discretionaire wijze de koopovereenkomst te vernietigen, wanneer de betaling van de koper zou
uitblijven.3430 In de algemene veilingvoorwaarden bood Christie’s de koper een beperkte
authenticiteitsgarantie.3431

De District Judge MARRERO bevestigt dat, hoewel Christie’s principieel de fiduciaire plicht
heeft te handelen in het uitsluitende belang van de inbrenger, zulks niet betekent dat het
veilinghuis van die onverkorte loyauteitsplicht in de consignatieovereenkomst niet kan
afwijken. De beide discretionaire vernietigingsbevoegdheden die Christie’s zich contractueel
had voorbehouden, manifesteren ondubbelzinnig de wil de fiduciaire verplichtingen te
relativeren.3432 Het vereiste van goede trouw tempert evenwel de discretionaire uitoefening
3425

3426
3427
3428

3429
3430

3431

3432

Anders dan Greenwood v. Koven lijkt de zaak Kohler betwistbaar. Het Hof had naar onze mening evenzeer kunnen
oordelen dat de side agreement met de koper inging tegen de expliciete afspraak in de consignatieovereenkomst geen
garanties te verlenen. Natuurlijk kan men niet betwisten dat de beslissing het werk mits side-agreement alsnog op veiling
aan te bieden, voor de verkoper in elk geval voordeliger was dan het gewoonweg terug te trekken uit de veiling. Toch leek
het ons inziens meer aangewezen hierover met de verkoper te overleggen. Eens het werk verkocht was, gingen de Kohlers
er immers vanuit de prijs te incasseren.
Mickle v. Christie’s Inc. 207 F. Supp. 2d 237 (SDNY 2002).
Greenwood v. Koven 880 F.Supp. 186 (S.D.N.Y. 1995).
Voor een bondige samenvatting van deze zaak, zie: E. WILLIAMS, "Liability for Sale of Forged Antique or Work of Art",
l.c., § 16.
Mickle v. Christie’s Inc. 207 F. Supp. 2d 237 (SDNY 2002) p. 241-242.
§ 8(b): “Non-Payment by Buyer. Christie's shall have no obligation to enforce payment by the buyer. However, in the event
of non-payment by the buyer, Christie's in our sole discretion, as Consignor's agent or on our own behalf, may cancel the
sale and return the Property to Consignor, enforce payment by the buyer or take any other actions permitted by law.
Christie's shall not, under any circumstances, be liable for any consequential damages to Consignor as a result of nonpayment of the buyer.”
§8(c):“Rescission of Sale. Christie's, as Consignor's agent, is authorized to accept the return and rescind the sale of any
lot of Property at any time if Christie's in our sole judgment determines that the offering for sale of any Property has
subjected or may subject Christie's and/or Consignor to any liability.” (Mickle v. Christie’s Inc. 207 F. Supp. 2d 237
(SDNY 2002) p. 239-240.
“The buyer's sole and exclusive remedy against Christie's and the consignor under this warranty shall be rescission of the
sale and refund of the purchase price paid for the lot. . . . It is Christie's general policy, and Christie's shall have the right,
to have the buyer obtain, at the buyer's expense, the opinion of two recognized experts in the field, mutually acceptable to
Christie's and the buyer, before Christie's determines whether to rescind a sale under the above warranty. If the buyer
requests, Christie's will provide the buyer with the names of experts acceptable to it.” (Mickle v. Christie’s Inc. 207 F.
Supp. 2d 237 (SDNY 2002) p. 239-240).
“It is also elementary agency law doctrine, however, that the legal duties of an agent may be defined and circumscribed by
agreement between principal and agent. See Greenwood v. Koven, 880 F. Supp. 186, 194 (S.D.N.Y. 1995); Restatement § §
387, 391. In fact, the two provisions of the Restatement upon which the Mickles rely for the proposition that Christie's
owed them overarching fiduciary duties are specifically preceded by the qualifying words "unless otherwise agreed."
Restatement § § 387, 391. See Greenwood, 880 F. Supp. at 194. (noting that "'the unless otherwise agreed' language
appears throughout the Restatement, and it is clearly meant to allow parties to modify by contract the common law agency
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van de vernietigingsbevoegdheid bij gebrek aan betaling of dreigende aansprakelijkheid voor
inauthenticiteit.3433 Op dit vlak bevestigt Mickle v. Christie’s Inc. geheel de redenering
ontwikkeld in de zaken Greenwood en Kohler.3434
578. Consignatieovereenkomst en betalingsproblemen door inauthenticiteit – Door de
band genomen garanderen veilinghuizen niet de betaling van de koopprijs. De
consignatieovereenkomst stipuleert dan ook vaak dat de auctioneer niet gehouden is de
betaling van de koper af te dwingen, wanneer deze in gebreke blijft te betalen.3435 De
auctioneer betaalt de inbrenger immers slechts in de mate dat hij zelf van de koper betaling
mocht ontvangen.3436 Het uitblijven van betaling is doorgaans het gevolg van twijfels over de
authenticiteit van het verkochte kunstvoorwerp. Deze situatie deed zich voor in Philip
DeBruno v. Sotheby Parke Bernet Inc.3437
Begin 1984 doet Philip DeBruno, een kunsthandelaar, een beroep op de diensten van Sotheby’s. Hij
verzocht het veilinghuis een schilderij getiteld“A Bay Horse and a White Dog Near the Lake” openbaar
te verkopen.3438 Het werk zou van de hand van George Stubbs (1724-1806) zijn. In april 1984 vond het
werk met die toeschrijving voor $ 62.500 een koper. Deze weigerde echter de som te betalen, toen een
van zijn raadslieden beweerde te twijfelen aan de authenticiteit van het werk. Sotheby’s wees DeBruno
erop krachtens de consignatieovereenkomst niet gehouden te zijn tot de betaling van de koopprijs, en
raadde hem aan de koper zelf tot betaling te dwingen. Daarnaast bood het huis aan de koop te
vernietigen en het werk terug te geven of een tweede poging te ondernemen om het alsnog te verkopen.
DeBruno spande echter een geding in tegen Sotheby’s op grond van breach of contract.

De District Court wees de aansprakelijkheidsvordering tegen de auctioneer echter af, gelet op
de teneur van de consignatieovereenkomst.3439 De mogelijkheid tot annulatie van de koop bij
uitblijven van betaling opent in zekere zin een deur naar misbruiken, omdat een koper die zich
na de koop bedenken zou, mits enige welwillendheid van het veilinghuis, door niet te betalen

3433

3434
3435
3436

3437
3438

3439

principles that would govern their relationship in the absence of an agreement.") […] Here, the parties "otherwise agreed"
in the Consignment Agreement to authorize Christie's to cancel the sale unconditionally, acting not only at its sole
discretion but on its own behalf. Thus, any fiduciary obligations and duties of undivided loyalty Christie's may have owed
the Mickles pursuant to the common law standards were modified by the parties' contract. The Consignment Agreement
effectively contemplated transactions in which Christie's would be required to serve dual loyalties--to both buyer and
seller of auctioned properties--and also authorized Christie's under the stated conditions to protect its interests before
those of the consignor. Such circumstances are permissible insofar as unambiguously agreed to by the parties.” (Mickle v.
Christie’s Inc. 207 F. Supp. 2d 237 (SDNY 2002) p. 244-245). Voor meer, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I,
2005, o.c., 353.
“Christie's exercise of its "sole discretion" to rescind a sale pursuant to Paragraph 8(c) of the Consignment Agreement
based upon a subjective concern over potential liability is not wholly unfettered, placing the consignor entirely at the
auctioneer's mercy. Rather, the subjective standard is circumscribed by an implied covenant of good faith and fair
dealing.” (Mickle v. Christie’s Inc. 207 F. Supp. 2d 237 (SDNY 2002) p. 249).
Mickle v. Christie’s Inc. 207 F. Supp. 2d 237 (SDNY 2002) p. 247-252.
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 361.
“We have no obligation to enforce payment by, or collection from, any purchaser. If a purchaser does not pay, and you
and we do not agree on another course of action, we reserve the right to cancel the sale and return the property to you...”
(Philip DeBruno v. Sotheby Parke Bernet Inc. 1984 U.S Dist. LEXIS 24919 (D.N.J. 1984) 3).
Philip DeBruno v. Sotheby Parke Bernet Inc. 1984 U.S Dist. LEXIS 24919 (D.N.J. 1984).
Meer over deze zaak, zie: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 249-257; J. A.
OLSOFF, "Auction Law", l.c., 918-919.
“The contract is perfectly clear that Sotheby's will forward the net proceeds of sale to a consignor on the settlement date
only if it has received payment […], it is equally clear that Sotheby's does not assume responsibility for pursuing
defaulting purchasers [...]. Thus, plaintiff's breach of contract claim is without any basis whatever according to the
"express terms" of the contract.” (Philip DeBruno v. Sotheby Parke Bernet Inc. 1984 U.S Dist. LEXIS 24919 (D.N.J.
1984) 9).
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de overeenkomst naast zich kan neerleggen. Dergelijke situatie zou de auctioneer immers
steeds toelaten de koopovereenkomst te annuleren, conform de consignatieovereenkomst.3440
Toch is deze kritiek slechts tot op beperkte hoogte correct, omdat de verkoper natuurlijk altijd
rechtstreeks de koper tot betaling kan aanspreken.3441 Wanneer de auctioneer evenwel
intussen de koop vernietigde, schuilt de enige verhaalsmogelijkheid in de
aansprakelijkheidsvordering tegen het veilinghuis. Uit Mickle v. Christie’s weten we immers
dat de annulatie steeds goede trouw in hoofde van de auctioneer veronderstelt.3442 Dat neemt
niet weg dat de positie van de inbrenger weinig benijdenswaardig is, vermits hij het lastige
bewijs van kwade trouw zal moeten leveren.
579. Consignatieovereenkomst en de organisatie van de publieke veiling – Op grond
van zijn fiduciaire verplichtingen is het veilinghuis verondersteld zijn mandaat uit te voeren,
binnen de grenzen van zijn bevoegdheid (authority). De aanwijzingen die de inbrenger
verstrekte, verhouden zich soms evenwel moeilijk met de clausules van de
consignatieovereenkomst waarvan hij zich niet altijd volledig bewust was, maar die hij als
geheel niettemin ondertekende. In Kohler v. Leslie Hindman Inc. bood het veilinghuis een
koper die twijfelde aan de authenticiteit van het werk op eigen initiatief een beperkte garantie,
gebruik makend van de vrijheid in de organisatie van de verkoop die de
consignatieovereenkomst de auctioneer toestond. Hoewel de auctioneer in het belang van de
inbrenger meende te handelen, was deze hierover bijzonder misnoegd aangezien hij met de
auctioneer was overeengekomen de werken zonder garantie, op een “as is-basis” aan te
bieden.3443
In Gene Reale v. Sotheby’s, Inc.3444 hebben we te maken met een gelijkaardige
probleemstelling.
In januari 1998 veilt Sotheby’s voor Gene Reale, een collectie van 74 vroeg-Amerikaanse munten. Toen
de munten minder opbrachten dan verhoopt, beklaagde Reale zich erover dat Sotheby’s tegen de
mondelinge afspraken in voor de waardeschatting van de munten een beroep had gedaan op een expert
die hem om persoonlijke redenen echt niet zinde.
3440

3441

3442
3443
3444

We illustreren dit probleem aan de hand van de zaak Nass v. Sotheby’s, Inc. (Nass v. Sotheby’s, Inc., Slip Op. Index No.
11229/91 (Sup. Ct. N.Y., 19 augustus 1991). In deze zaak verzocht een telefonische bieder Sotheby’s de
koopovereenkomst te ontbinden omdat hij beweerde per ongeluk op het verkeerde object te hebben geboden. De inbrenger,
Herbert Nass, hield Sotheby’s aansprakelijk voor breach of contract en breach of fiduciary duty, toen het veilinghuis
daarop inging. Het hof stelde de eiser in het gelijk, omdat de consignatieovereenkomst geenszins voorzag in een
beëindigingsmogelijkheid voor ‘verkeerde’ biedingen. Wanneer de koper eenvoudigweg weigerde te betalen, stond de
consignatieovereenkomst echter wel ontbinding toe.
Meer over deze zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 351-352.
De principes uiteengezet in Dembeck v. Sotheby’s, Inc. manen echter tot voorzichtigheid aan, alvorens te besluiten dat de
inbrenger volledig vrij zijn rechten kan afdwingen ten aanzien van de koper. In die zaak wou het de verkoper zelf de koop
laten annuleren, toen de koper in gebreke bleef te betalen. Sotheby’s weigerde echter op zijn verzoek in te gaan, waarop de
verkoper een vordering op grond van breach of contract instelde tegen het veilinghuis. Zoals in DeBruno herneemt de NY
Supreme Court de gedachte dat de auctioneer niet gehouden is zelf de koopprijs te betalen, wanneer de koper in gebreke
blijft. Het hof gaf verder aan dat, hoewel de verkoper in principe alle rechten die hij putten kan uit de UCC tegen de koper
kan uitoefenen, hij zulks niet mag doen op een manier “as to deprive the auctioneer altogether of his right to cancel”
(Dembeck v. Sotheby’s, Inc. Slip. Op., Index No. 120424/95 (Sup. Ct. N.Y. 1996)). De inbrenger moet de juridische
stappen die hij wenst te ondernemen in samenspraak met de auctioneer bepalen en deze laatste een redelijke tijd gunnen
om zelf wat te ondernemen. Pas wanneer het veilinghuis werkelijk nalaat iets te ondernemen, kan de inbrenger zelf zijn
rechten ten aanzien van de koper uitoefenen en een vordering tot ontbinding instellen, zo wil Dembeck v. Sotheby’s Inc.
Mickle v. Christie’s Inc. 207 F. Supp. 2d 237 (SDNY 2002) p. 249.
Kohler v. Hindman 80 F.3d 1181 (7th Cir. 1996).
Gene Reale v. Sotheby’s, Inc. 1999 N.Y. Misc. LEXIS 625 (Sup. Ct. N.Y. 1999).

745

De New York Supreme Court wees de vordering van Reale voor breach of fiduciary duty af.
In de consignatieovereenkomst had het veilinghuis zich immers uitdrukkelijk het recht
voorbehouden om geheel naar eigen goeddunken een expert te mogen raadplegen.3445
580. Consignatieovereenkomst en informatie geboden door de verkoper – De grote
veilinghuizen verlangen van de inbrenger dat hij specifieke informatie of garanties biedt voor
het ingebrachte goed. Op die manier tracht de handel zich te wapenen tegen de drie grote
kwalen die de transacties permanent dreigen te hypothekeren: het probleem van de gestolen
kunst, de illegaal uitgevoerde kunst en de vervalste kunst.
Vóór alles bekommert de auctioneer zich om de titel van de verkoper, die schriftelijk dient te
verklaren op de dag van de veilingverkoop de rechtmatige eigenaar te zijn van het ingebrachte
goed, zodat zijn eigendomstitel zal overgaan op de hoogste bieder. Bovendien verlangt het
veilinghuis dat de inbrenger hem schadeloos stelt, wanneer zich naderhand toch een gebrek in
de titel zou stellen.3446 In de New Yorkse handel is deze garantieverplichting overigens
wettelijk geregeld.3447 Het engagement van de inbrenger is van cruciaal belang voor de
veilingsector, vermits de rechtbanken de veilinghuizen reeds herhaaldelijk aansprakelijk
hielden, toen ze eigendom veilden waarvoor de eigenaar naderhand echter de rechtmatige titel
bleek te ontberen. De case law toont zich erg welwillend ten aanzien van dergelijke claims en
belast veilinghuizen op dat vlak nagenoeg met een resultaatsverbintenis (strict liability).3448
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het veilinghuis de goederen doorgaans uit de verkoop
terugtrekt en in bewaring houdt, zodra een derde enigszins geloofwaardig beweert de enige
rechtmatige eigenaar te zijn.3449
3445

3446
3447

3448

3449

“Since plaintiff expressly agreed that Sotheby's could consult with any expert, he could not justifiably have relied on an
alleged oral representation by Song not to consult with Streiner.”
Bovendien: “As previously noted, the Consignment Agreement granted Sotheby's the absolute right to use any expert of its
choice. It strains credulity to believe that Sotheby's would undercut its own financial interest in the outcome of the auction,
since it was to be paid a commission of 5% of the successful bid price (Consignment Agreement P 2), by using a
"notoriously harsh" grader, as plaintiff alleges.” (Gene Reale v. Sotheby’s, Inc. 1999 N.Y. Misc. LEXIS 625 (Sup. Ct. N.Y.
1999) p. 5 en 9).
Op dit vlak kreeg de uitspraak bevestiging van de Appellate Division. (Gene Reale v. Sotheby’s, Inc. 278 A.D. 2d 119 (1st
Dep’t 2000) p. 120). Meer over die zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 337.
J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 915; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 359-360.
New York City Auction Regulations § 2-122: “(b) Every contract required pursuant to § 2-122(a) must contain the
following provisions: (1)[...]; (2) That as of the date of the auction the consignor warrants that he or she has complete and
lawful right, title and interest in the property auctioned, and that the consignor shall indemnify the auctioneer, his or her
agents, principals, employees, employers or assigns in the event of any defect in title, and that an intended beneficiary of
this warranty is the ultimate purchaser at auction.”
Enkele voorbeelden hiervan: De zaak Brownstone v. Pyzel volgt uit de verkoop door Sotheby’s van de eigendom van de
hoogbejaarde Ethel Brownstone, ingebracht door haar nichtje Roberta Pyzel. De rechter hield Sotheby’s aansprakelijk voor
negligence en conversion. (Brownstone v. Pyzel Slip Op., Index No 13713/91 (Sup. Ct. N.Y. 1996)).
In Parker v. P & N Recovery of New York, Inc. hield men de auctioneer aansprakelijk voor de verkoop van een auto
waarop beslag was gelegd. (Parker v. P & N Recovery of New York, Inc. N.Y.L.J., QDS: 26701455 (Sup. Ct. New York,
1999)).
Meer over deze zaken, zie: J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 917.
In een recent geschil over een manuscript van Archimedes weigerde Christie’s echter in te gaan op de klacht van de
Patriarch van Jeruzalem en liet de verkoop doorgaan. Ook de rechtbank wees de eiser af. (Greek Orthodox Patriarchate of
Jerusalem v. Christie’s Inc., 1999 Westlaw 673347 (S.D.N.Y. 1999)).
In Garcia v. Sotheby’s Inc. 802 F. Supp. 1058 (S.D.N.Y. 1999) gaf Sotheby’s beslissing de zes door Garcia ingebrachte
schilderijen waarvan de Filippijnse Republiek beweerde de rechtmatige eigenaar te zijn achter te houden, aanleiding tot
juridisch getouwtrek. Meer daarover, Zie: J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 918; R. LERNER en J. BRESLER, Art law,
I, 2005, o.c., 285-287.
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Hoewel niet wettelijk verplicht, is het niettemin gebruikelijk dat veilinghuizen van de
inbrenger gelijkaardige garanties verlangen op het vlak van de in- en uitvoerregelingen, de
provenance en het eventuele oorlogsverleden, alsook de authenticiteit van de te veilen
goederen.3450
581. Conclusie – De analyse van de consignatieovereenkomst is onontbeerlijk om de
precieze rechtspositie van de Anglo-Amerikaanse auctioneers ten aanzien van de inbrenger te
bepalen. De contractuele clausules vullen immers niet alleen de regels van agency law aan,
maar kunnen evenzeer daartegen ingaan en afwijkingen mogelijk maken. Dit is in het
bijzonder van belang voor de authenticiteitsproblematiek. In het Angelsaksische veilingwezen
bestaat immers overduidelijk de traditie contractueel het draaiboek vast te leggen voor postsale incidenten ten gevolge van inauthenticiteit. Vaak zal de auctioneer dan een houding
aannemen die enigszins ingaat tegen de belangen van de inbrenger. Vermits de fiduciaire
band tussen auctioneer en inbrenger de eerste dat normaal verbiedt, kan alleen een
contractuele clausule hier een uitweg betekenen. De Anglo-Amerikaanse auctioneer heeft dat
kennelijk begrepen en tracht zich zeer uitvoerig in te dekken via gedetailleerde contractuele
regelingen in de consignatieovereenkomst. Deze staan hem immers doorgaans toe bij
authenticiteitsbetwisting het werk uit de verkoop terug te trekken, of de transactie na de
veilingkoop alsnog te ontbinden.

B. FRANS-BELGISCHE VEILINGHUIZEN
582. Franse maison de ventes: inhoud van de requisition de vente – De requisition de
vente bij de Franse veilinghuizen is, zoals aangegeven, veel bondiger dan hun AngloAmerikaanse tegenhanger. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de opdeling van de
clausules in de vier categorieën, zoals we die eerder voor de Angelsaksische consignment
agreements onderscheidden, niet naar de Franse handel kan worden doorgetrokken.
De volgende analyse hanteert als uitgangspunt de standaard consignatieovereenkomst, opgesteld door de
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques als regulerende disciplinaire instantie.
De requisition de vente maakt deel uit van de Guide pratique à l’usage des professionnels des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques. Dit omvattend document werd op initiatief van de
Conseil en in samenspraak met vertegenwoordigers van de sector samengesteld. Het vormt een neerslag
van “les usages constants et loyaux de la profession”.3451

Net zoals in de Anglo-Amerikaanse veilinghandel concretiseert de requisition de vente voor
de Franse openbare verkopen de financiële verplichtingen van de inbrenger, door in detail de
kosten aan te geven die het veilingprocédé met zich meebrengt, als daar zijn de commissie,
het volgrecht, de B.T.W. als ook de kosten verbonden aan transport, stockage, verzekering,
publiciteit en expertise.
3450
3451

J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 915.
CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, "Guide pratique à l'usage
des professionnels des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques" 2004, (1) 1. Het document is terug te vinden
op de webpagina van de Conseil des ventes volontaires. (www.conseildesventes.com)
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Daarnaast regelt de requisition de vente ook – zij het meer summier dan hun AngloAmerikaanse collega’s – het verloop van de veiling door duidelijk het verkoopsmandaat en de
te veilen goederen aan te geven, alsook de reserveprijs te bepalen.3452 Ook in Frankrijk
verzekert het veilinghuis zich van de autonomie bij de samenstelling van de loten, de redactie
van de catalogus alsook de vrijheid zich op een expert te beroepen. Voor de praktische details
inzake de betaling verwijst het document naar de algemene voorwaarden bij de
consignatieovereenkomst. Voor het praktische verloop van de openbare verkoop kan de
Franse requisition de vente echter ook goeddeels volstaan met de verwijzing naar de artikelen
L. 321-1 et seq. C.Com..
De twee overige categorieën (clausules aangaande de informatie en garanties van de inbrenger
voor de te veilen werken en clausules inzake incidenten na verkoop) die we bij de
Angelsaksische huizen verder nog terugvonden, blijven in de Franse standaard
consignatieovereenkomst vrijwel geheel onuitgewerkt. De requisition de vente verlangt van
de inbrenger uitsluitend de garantie daadwerkelijk de enige eigenaar te zijn van de
ingebrachte goederen, waarover hij bovendien geheel vrij kan beschikken.
Het Franse veilinghuis anticipeert al evenmin noemenswaardig op eventuele incidenten na de
verkoop. Uitsluitend voor het uitblijven van de betaling door de koper voorziet de standaard
consignatieovereenkomst in het licht van artikel L. 321-14 C.Com. een specifieke regeling.
Hoewel het maison de ventes voor zijn rechtspositie ten aanzien van de inbrenger voor heel
wat aspecten kan terugvallen op het daartoe geschapen wettelijk kader, valt het op dat de te
volgen scenario’s bij inauthenticiteit, anders dan in de Angelsaksische handel, in Frankrijk
contractueel veel minder werden uitgetekend.
583. Belgisch veilinghuis: inhoud van de consignatieovereenkomst – Net als bij de
Franse veilinghuizen blinken de consignatieovereenkomsten in België doorgaans uit in
bondigheid.3453 Anders dan in Frankrijk gaat dit evenwel niet gepaard met een sterk
gereguleerde veilinghandel. Het beperkte wettelijke kader versterkt in België daardoor nog
het summier karakter van de contractuele regelingen.
Ook in België regelt de consignatieovereenkomst in de eerste plaats het financiële aspect van
de dienstverlening, alsook omschrijft zij het verkoopsmandaat van het veilinghuis. Meestal
bevat zij daarnaast een regeling voor de reserveprijzen en tekent ze het scenario uit bij het
uitblijven van de betaling van de koper.3454 Bij gebrek aan enige wetgeving op dit vlak spreekt
voor zich dat de rechtszekerheid hierover in de consignatieovereenkomst gedetailleerde
afspraken vereist. Tot slot besteedt de consignatieovereenkomst doorgaans ook de nodige
aandacht aan de staat van de goederen, hun bewaring, transport en eventuele verzekering. Net
als in New York, Engeland en Frankrijk verlangt het veilinghuis ook in België van de
3452

3453

3454

CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, "Guide pratique à l'usage
des professionnels des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques", l.c., 3.
Vaak schuwt de kunsthandel geschreven contracten. Dit wordt in zijn algemeenheid opgemerkt door: I. EKIERMAN,
"Artistes et galeries, ou l’art de ne rien écrire", A.M. 1997, (129) 129-137 en M. FONTAINE, "Les aspects juridiques de la
commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 386; A. VAN OEVELEN, "De rechtsverhouding tussen de beeldende kunstenaar
en de galerijhouder", l.c., 116-117. Hun analyse spitst zich echter in de eerste plaats toe op de contractuele verhouding
tussen de levende kunstenaar en de galerie. De aversie voor geschreven contractuele regelingen vinden we echter ook in
het veilingwezen terug.
Brussel 8 november 1979, Pas. 1980, II, 1.
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inbrenger dat hij garandeert de enige eigenaar te zijn en vrij te kunnen beschikken over de
ingebrachte goederen.
Wat de authenticiteitsproblematiek betreft brengen we hier in herinnering dat de
aanwezigheid van een ministerieel ambtenaar in de persoon van de gerechtsdeurwaarder of de
notaris hoofdzakelijk de fiscale belangen van de staat dient en geenszins garanties biedt voor
de kwaliteit van de goederen en hun authenticiteit. Daarvoor is men in België geheel
aangewezen op de contractuele afspraken tussen de inbrenger en het veilinghuis. Bij gebrek
daaraan dient de rechtspraak noodgedwongen terug te vallen op de wat vage, onvoorspelbare
en juridisch weinig bevredigende notie “gebruiken van de sector”.3455 Gelet op de subtiliteit
en moeilijkheid van de authenticiteitsproblematiek verdient het dan ook aanbeveling hier
contractueel duidelijke afspraken te maken om het beroep op een dergelijke vage notie
aanzienlijk te beperken.
Enkele kwesties vereisen wat dat betreft bijzondere aandacht, omdat ze gemakkelijk
aanleiding geven tot geschillen. Zo behoeft de bevoegdheid om de kunstvoorwerpen vóór de
openbare verkoop daaruit terug te trekken wanneer er twijfel rijst over de authenticiteit ervan,
in het belang van beide partijen een contractueel kader. Hetzelfde geldt voor de vraag of het
veilinghuis na de publieke veiling de koopovereenkomst zelf nog kan vernietigen bij bewezen
inauthenticiteit, alsook de termijn waarbinnen deze mogelijkheid openstaat. Verder doet het
veilinghuis er goed aan zich contractueel de volstrekte discretie toe te meten wat betreft de
redactie van de veilingcatalogus, de beschrijving van de ingebrachte voorwerpen3456, de
schatting, de presentatie van de loten, de volgorde, het samenvoegen of splitsen daarvan en de
verkoopsvoorwaarden. Jammer genoeg vindt men doorgaans uitsluitend deze laatste, of
hooguit enkele van de voormelde clausules terug in de consignatieovereenkomsten van de
Belgische veilinghuizen.
Boven alles vormt de precieze verhouding tussen de consignatieovereenkomst en de algemene
veilingvoorwaarden de aanleiding tot menig geschil, aangezien het veilinghuis in weerwil van
de clausules van de algemene veilingvoorwaarden soms een gedupeerde koper alsnog
tegemoet komt. Dat mag duidelijk blijken uit de rechtspraak.3457
Tot slot wijzen we nog op een Belgische bijzonderheid. Aangezien het Belgische veilinghuis
als commissionair optreedt en de inbrenger voor de koper een onbekende blijft, staat het bloot
aan alle vorderingen van de misnoegde koper en kan het in tegenstelling tot de Franse,
Engelse en New Yorkse veilinghuizen onmogelijk volhouden een loutere tussenpersoon te
zijn. Om die reden nemen sommige Belgische veilinghuizen in hun overeenkomst met de
inbrenger een garantieclausule op, op grond waarvan zij de schade ten gevolge van enige

3455
3456
3457

Zie bijvoorbeeld: Kh. Brussel 11 april 1964, T.B.H. 1964, 292; Luik 6 november 2001, J.L.M.B. 2002, 1575.
Luik 6 november 2001, J.L.M.B. 2002, 1575; Brussel 8 november 1979, Pas. 1980, II, 1.
Kh. Brussel 17 december 1956, T.B.H. 1957, 205 (Tot ongenoegen van de inbrenger beëindigt het veilinghuis de
koopovereenkomst met de koper, toen die zich erover beklaagde dat het antieke Chinese beeldje anders dan de catalogus
vermeldde, niet geheel intact was maar restauraties had ondergaan.); Luik 6 november 2001, J.L.M.B. 2002, 1575 (In deze
zaak verbrak het Luikse veilinghuis Mosan in weerwil van zijn algemene veilingvoorwaarden de koopovereenkomst die
Mosan aan de koper bond gelet op de ernstige twijfels aangaande de toeschrijving van het werk aan Alfred Stevens (18231906). De inbrenger wenst het veilinghuis voor zijn verlies aansprakelijk te stellen.).
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vordering op de inbrenger kunnen afwentelen.3458 De rechtspraak valoriseerde al meermaals
dergelijke garantievordering, gebaseerd op de consignatieovereenkomst.3459

§ II. CONTRACTUELE CLAUSULES MET BETREKKING TOT DE KOPER
A. ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN EN EXONERATIECLAUSULES BIJ ANGLOAMERIKAANSE AUCTIONEERS
584. Auctioneers – inhoud van de algemene veilingvoorwaarden: algemeen – In de
algemene veilingvoorwaarden legt de auctioneer, in hoofdzaak ten behoeve van het
biederspubliek het organisatorisch kader vast waarbinnen de openbare verkoop zal verlopen.
De algemene veilingvoorwaarden zijn zodoende een aaneenschakeling van contractsclausules
die de rechtspositie van de koper ten aanzien van de auctioneer bepalen. Teruggebracht tot
hun essentie3460 kan men ze, precies zoals de consignatieovereenkomst, ook hier herleiden tot
een viertal categorieën.3461
Een eerste set clausules houdt verband met de onderzoeksverplichtingen van het publiek vóór
de openbare verkoop. Steevast wijst de auctioneer er in zijn algemene voorwaarden op dat hij
voor de beschrijving van de loten grotendeels aangewezen is op de informatie geboden door
de inbrenger en hij onmogelijk alle goederen aan een omstandig onderzoek kan onderwerpen.
Zodoende benadrukt de auctioneer dat het biederspubliek vóór de veiling zelf de ingebrachte
goederen dient te onderzoeken tijdens de tentoonstellingsdagen. Dat is des te meer het geval,
aangezien het quasi immer om voorwerpen gaat van een zekere ouderdom, zodat het
nagenoeg onmogelijk is dat zij in werkelijk perfecte staat zijn.
Een tweede categorie raakt aan het algemene verloop van de veiling en in het bijzonder de
wijze van bieden. Zo verlangt de auctioneer van het biederspubliek dat het zich registreert en
een bankgarantie voorlegt die hun kredietwaardigheid bewijst. Verder verduidelijkt de

3458

3459

3460

3461

Zie bijvoorbeeld Hôtel des ventes MOSAN: “Le déposant garantit l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. contre toute
reclamation ou recours qui serait formé par toute personne qui ferait valoir ses droits sur le bien et il remboursera à
l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. tous frais, dommages ou pertes subis par lui.”;
Bij Hôtel des Ventes HORTA lezen we: “Le vendeur est seul responsable des vices et défauts, même cachés, et garantit à
la S.A. Hôtel des Ventes Horta qu’il est seul propriétaire des objets et possède seul tous les droits de vente; Le vendeur
garantit la stricte exactitude des mentions reprises au verso et dont il se déclare expressément responsable.” Zie daarvoor
onder meer: Brussel (16e aanvullende kamer) 20 juni 2007, (Blanpain/Platteau & S.A. Hotel des Ventes Horta) R.G. nr.
2005/AR/3334, onuitg.
Brussel 23 november 1998, J.L.M.B. 2000, 910; Rb. Brussel (11e kamer), 31 oktober 2005, (Blanpain/ N.V. Hotel des
Ventes Horta), RG 2000/3252/A, onuitg.
Hierbij maken we abstractie van de clausules die niet typisch zijn voor de veilinghandel zoals een eventueel
arbitragebeding, of clausules die onder meer betrekking hebben op rechtskeuze en forumkeuze, of de privacy en het
gebruik van persoonsgegevens.
De volgende analyse is gebaseerd op de algemene veilingvoorwaarden van de grote Angelsaksische veilinghuizen
Sotheby’s, Christie’s, Bonham’s, Philips de Pury en Doyle.

750

auctioneer de wijze van bieden, alsook de bijzonderheden in dat verband, zoals het
telefonisch bod of de kooporders en geschreven biedingen.
Wat het verloop van de veiling betreft brengen de algemene veilingvoorwaarden in
herinnering dat de auctioneer de vrijheid geniet bepaalde biedingen te weigeren, loten samen
te voegen, te splitsen of de volgorde ervan te wijzingen. Het publiek krijgt aansluitend nog de
nodige verduidelijking over de rol van de reserveprijzen en de schatting. Tot slot benadrukken
de algemene veilingvoorwaarden telkens dat het koopcontract tussen de inbrenger en de
hoogste bieder tot stand komt.
Een derde reeks van clausules betreft de afhandeling van de veilingtransactie na de toewijzing
van de loten bij het vallen van de hamer. Eerst en vooral verduidelijken de algemene
voorwaarden de betalingsmodaliteiten, de berekening van de koopprijs en B.T.W., alsook de
omvang van het door de koper te betalen premium. Daarnaast bevatten ze de instructies voor
de afhaling van de goederen, het transport of de verscheping, verduidelijken ze de
exportregeling en leggen ze de kosten- en risicoregeling voor dat alles vast. Het zwaartepunt
ligt bij de regeling van mogelijke post-sale incidenten. Allereerst specificeert de auctioneer
zijn verhaalsmiddelen voor het geval de koper in gebreke blijft de koopprijs te betalen of
nalaat de werken tijdig te komen ophalen. Daarnaast voorziet het veilinghuis doorgaans ook
een aantal situaties waarin het het recht heeft de koopovereenkomst na de verkoop alsnog te
ontbinden.
Een vierde groep clausules betreft de aangeboden werken, de kwaliteit ervan, de
catalogusbeschrijving en de daarbij horende garanties en exoneraties, kortweg de
aansprakelijkheid van de auctioneer. In dat verband verduidelijkt het veilinghuis dat de
toeschrijvingen in de catalogus louter een opinie zijn, zonder dat zij enige garantie
inhouden.3462 De auctioneer engageert zich echter wel bij het catalogeren de zorgvuldigheid
aan de dag te leggen die redelijkerwijze van hem kan worden verwacht.3463 Verder tracht het
veilinghuis zich contractueel voor nagenoeg alle aansprakelijkheid te exonereren wegens
3462

3463

Zo luidt art. 7 van BONHAMS & BUTTERFIELDS Terms & Conditions (2007): “All statements contained in the catalog
or in any bill of sale, condition report, invoice or elsewhere as to authorship, period, culture, source, origin, measurement,
quality, rarity, provenance, importance, exhibition and literature of historical relevance, or physical condition ARE
QUALIFIED STATEMENTS OF OPINION AND NOT REPRESENTATIONS OR WARRANTIES.”; Gelijkaardige
bewoordingen in de Conditions of Sale van DOYLE NEW YORK (2007): “The Terms of Guarantee are controlling, and
no statement, whether written or oral, and whether made in this catalogue, an advertisement, a bill of sale, a salesroom
posting or announcement, the remarks of an auctioneer, or otherwise, shall be deemed to create any warranty,
representation or assumption of liability. All statements by Doyle New York in the catalogue entry for the property or in
the condition report, or made orally or in writing elsewhere, are statements of opinion and are not to be relied on as
statements of fact.” In art. 4.1 van de Conditions of Sale van PHILLIPS DE PURY & CO. leest men: “Attribution and
authorship are matters of opinion and not of fact. PHILLIPS de PURY & COMPANY’s description of Lots is partly
dependent upon the information provided by the Seller and experts PHILLIPS de PURY & COMPANY may consult, the
amount of research and any examination or testing PHILLIPS de PURY & COMPANY may reasonably and practically
carry out prior to an auction, and the generally accepted opinion of experts available at the time of cataloguing the
Property.” In art 2 (b) van de Conditions of Sale of CHRISTIE MANSON & WOODS LTD. (U.K. 2006) klinkt het als
volgt: “[…] All statements by us in the catalogue entry for the property or in the condition report, or made orally or in
writing elsewhere, are statements of opinion and are not to be relied on as statements of fact. Such statements do not
constitute a representation, a warranty or assumption of liability by us of any kind. […]”
Zo lezen we in art. 3(f) van SOTHEBY’S Conditions of Business for Buyers (2006): “[…] Sotheby’s shall exercise such
reasonable care when making express statements in catalogue descriptions or condition reports as is consistent with its
role as auctioneer of lots in the sale to which these conditions relate […].” De Conditions of Sale van PHILLIPS DE
PURY & CO. stellen in art. 4.2: “PHILLIPS de PURY & COMPANY shall exercise reasonable care when preparing
catalogue descriptions and condition reports in a manner consistent with their role as auctioneer of a large number of lots
and subject to the risks inherent to describing unique works of art and collectable items.”
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inauthenticiteit. Daarop bestaat echter één belangrijke uitzondering: de limited warranty. We
gaan dieper in op beide elementen.
585. Auctioneers: exoneratieclausules in de algemene veilingvoorwaarden –
Omzeggens alle auctioneers, zowel in Londen als New York trachten zichzelf (en de
inbrenger) via uitvoerige clausules in de Conditions of Sale van elke denkbare
aansprakelijkheid te exonereren. Dat geldt in het bijzonder voor de gehele
authenticiteitsproblematiek. Zo lezen we onder meer bij Bonhams & Butterfields:
“Except as expressly provided above, all property is sold “as is“. Neither Bonhams nor the consignor
makes any representation or warranty, express or implied, as to the merchantability, fitness or
condition of the property or as to the correctness of description, genuineness, attribution, provenance
or period of the property or as to whether the purchaser acquires any copyrights or other intellectual
property rights in lots sold or as to whether a work of art is subject to the artist’s moral rights or other
residual rights of the artist. The purchaser expressly acknowledges and agrees that in no event shall
Bonhams be liable for any damages including, without limitation, any compensatory, incidental or
consequential damages.”3464
3464

BONHAMS & BUTTERFIELDS Terms & Conditions (2007) - § 1.6 van het Buyer’s agreement van het Britse
moederbedrijf BONHAMS bloklettert: “1.6 We do not make or give and do not agree to make or give any contractual
promise, undertaking, obligation, guarantee, warranty, representation of fact in relation to any Description of the Lot or
any Estimate in relation to it, nor of the accuracy or completeness of any Description or Estimate which may have been
made by us or on our behalf or by or on behalf of the Seller (whether made orally or in writing, including in the Catalogue
or on Bonhams’ Website, or by conduct, or otherwise), and whether made before or after this agreement or prior to or
during the Sale. No such Description or Estimate is incorporated into this agreement between you and us. Any such
Description or Estimate, if made by us or on our behalf, was (unless Bonhams itself sells the Lot as principal) made as
agent on behalf of the Seller.”
Gelijkaardige clausule in § 2 van de Conditions of Sale van DOYLE NEW YORK (2007): “All lots are sold "AS IS" and
without recourse and neither Doyle New York nor its consignor makes any warranties or representations, express or
implied, with respect to such lots, except for the limited warranties expressly stated in the Terms of Guarantee section of
this catalogue. Prospective buyers are strongly advised to examine personally any property in which they are interested,
before the auction takes place, to determine its condition, size, and whether or not it has been repaired or restored. Except
as otherwise expressly and specifically provided in the Terms of Guarantee, neither Doyle New York nor its consignor
makes any express or implied warranty or representation of any kind or nature with respect to merchantability, fitness for
purpose, correctness of the catalogue or other description of the physical condition, size, quality, rarity, importance,
medium, material, genuineness, attribution, provenance, period, culture, source, origin, exhibitions, literature or historical
significance of any lot sold. The absence of any reference to the condition of a lot does not imply that the lot is in perfect
condition or completely free from wear and tear, imperfections or the effects of aging; nor does a reference to particular
defects imply the absence of others. References in the catalogue entry or the condition report to damage or restoration are
for guidance only and should be evaluated by personal inspection by the bidder or a knowledgeable representative.”
In de Conditions of Sale van PHILLIPS DE PURY (New York – 2007) in dezelfde zin: “Disclaimer of Warranties: Except
for rights that the buyer receives under the Authorship Warranty, (i) all Property is sold "AS-IS, WHERE-IS AND WITH
ALL FAULTS," and neither we nor the consignor make any guarantees, warranties or representations, express or implied,
with respect to the Property, except as to warranty of title. All implied warranties of MERCHANTABILITY and FITNESS
FOR PURPOSE ARE SPECIFICALLY DISCLAIMED by us and the consignor; (ii) specifically, neither we nor the
consignor make any representation or warranty of any kind, express or implied, with respect to any of the following
characteristics of the Property: age, authenticity, genuineness, attribution, provenance, origin, physical condition,
importance, size, quality, quantity, rarity, value, exhibitions, historical references or significance, medium, material,
period, culture, source or origin; (iii) all information in the Catalogue or elsewhere, concerning the characteristics
mentioned in (ii) above, is offered to bidders as a statement of opinion only. It is not intended to contain statements of fact
for which we or the consignor may be held liable. This disclaimer of liability on our part applies whether the information
is included in the Catalogue, advertisements, announcements, or communicated through our representatives, bills of sale
or elsewhere, and whether written or oral; and (iv) neither we, nor the consignor, shall be responsible for the correctness
or accuracy of descriptions or other information in this Catalogue or elsewhere. The bidder assumes the full responsibility
to inspect and evaluate the Property to its, his or her complete satisfaction prior to any purchase. The bidder must make
an independent judgment about (a) the Property, (b) its value, and (c) descriptions or other information about the
Property. We may, without in any way diminishing our disclaimers of liability contained in this Paragraph 3 and
elsewhere, mention in the description of the lot significant damage, although this does not include all faults, imperfections
and restorations. In addition, all measurements stated in the Catalogue are approximate.”
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Exoneratieclausules zijn zowel naar New Yorks als naar Engels recht in principe toegestaan.
Niettemin bestaat er in beide jurisdicties de tendens hun draagwijdte enigszins in te perken.
586. English auctioneers: geldigheid van disclaimers in het licht van de UCTA – Uit
eerdere analyse onthouden we dat exoneratieclausules voor contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid in het Engelse recht op het eerste gezicht geen noemenswaardige problemen
opleveren. De stelregel is dat ze a priori geldig zijn.3465 In dat verband wezen we er evenzeer
al op dat de wetgever het in 1977 via de Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA) niettemin
noodzakelijk achtte ter bescherming van de zwakkere contractspartij corrigerend op te treden.
Men was zich er immers van bewust dat de ongelijkheid tussen de contractspartijen één van
hen vaak in staat stelt eenzijdig zijn voorwaarden aan de tegenpartij op te dringen, wat aldus
durft resulteren in ongebreidelde exoneratieclausules.3466 In DEEL II kwamen de
exoneratiebeperkingen in het kader van het kooprecht al uitvoerig aan bod. Gelet op de
rechtspositie van de auctioneer, richten we ons hier op de exoneratiebeperkingen in de UCTA
voor contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid (negligence).3467
Aangezien de schade ten gevolge van inauthenticiteit louter vermogensrechtelijk is, kan dit
proefschrift voorbijgaan aan sectie 2 (1), op zich één van de belangrijkste bepalingen van de
UCTA, waardoor exoneraties voor negligence bij lichamelijke schade voortaan geheel
ontoelaatbaar worden.3468 Wat betreft de exoneraties voor negligence-aansprakelijkheid bij
zuivere vermogensschade dicteert sectie 2 (2) UCTA de regel. Deze bepaling voert een
redelijkheidstoets in.3469 Sectie 3 van de UCTA legt ook beperkingen op voor
exoneratieclausules in geval van contractuele aansprakelijkheid tussen een partij en een
consument.3470 Wat betreft de verhaalsmiddelen uit het kooprecht beperkt sectie 6 (2) UCTA
de exoneratiemogelijkheden ten aanzien van consumenten.3471 Beide restricties zijn echter
voor de veilinghandel niet van belang, aangezien sectie 12 (2) UCTA letterlijk stipuleert dat
de koper op een publieke veiling niet als consument kan worden beschouwd.3472

3465
3466

3467

3468

3469

3470

3471

3472

De algemene veilingvoorwaarden van Sotheby’s en Christie’s wijzen al evenzeer alle aansprakelijkheid van de hand,
zowel voor de Engelse vestigingen, als voor de New Yorkse handel.
Supra, nr. 585. - S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 286.
P. S. ATIYAH, J. N. ADAMS, en H. MACQUEEN, The sale of goods, Londen, Longman, 2000, 224 et seq; J. CHITTY
en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 791 et seq.; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, in
Common Law Library, Londen, Sweet and Maxwell, 2006, 677-678.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 828; R. LAWSON, Exclusion Clauses and
Unfair Contract Terms, Londen, Sweet and Maxwell, 2005, 138-161.
S. 2 (1) UCTA: “A person cannot by reference to any contract term or to a notice given to persons generally or to
particular persons exclude or restrict his liability for death or personal injury resulting from negligence.”
S. 2 (2) UCTA: “In the case of other loss or damage, a person cannot so exclude or restrict his liability for negligence
except in so far as the term or notice satisfies the requirement of reasonableness.”
S. 3 UCTA: “(1) This section applies as between contracting parties where one of them deals as consumer or on the
other’s written standard terms of business. (2) As against that party, the other cannot by reference to any contract term —
(a) when himself in breach of contract, exclude or restrict any liability of his in respect of the breach; or (b) claim to be
entitled — (i) to render a contractual performance substantially different from that which was reasonably expected of him;
or (ii) in respect of the whole or any part of his contractual obligation, to render no performance at all, except in so far as
(in any of the cases mentioned in this subsection) the contract term satisfies the requirement of reasonableness.”
S. 6 (2) UCTA: “As against a person dealing as consumer, liability for breach of the obligations arising from — (a)
section 13, 14 or 15 of the Sale of Goods Act (seller’s implied undertakings as to conformity of goods with description or
sample, or as to their quality or fitness for a particular purpose); (b) section 6 (2) and (3) of the Hire-Purchase Act (the
corresponding things in relation to hire-purchase), cannot be excluded or restricted by reference to any contract term.”
S. 12 (2) UCTA: “But the buyer is not in any circumstances to be regarded as dealing as consumer— (a) if he is an
individual and the goods are second hand goods sold at public auction at which individuals have the opportunity of
attending the sale in person; (b) if he is not an individual and the goods are sold by auction or by competitive tender.” Zie
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Dit proefschrift pleitte er eerder al voor dat naar Engels recht een gedupeerde koper tegen de
auctioneer een verhaal op grond van negligence volgens de principes van de Hedley Byrnerechtspraak zou kunnen laten gelden. Dat betekent dat volgens sectie 2 (2) UCTA de
exoneratieclausule in de algemene veilingvoorwaarden moet voldoen aan de
redelijkheidstoets (reasonableness test).3473 Daarnaast kan bij inauthenticiteit het verhaal op
grond van het kooprecht tegen de inbrenger-verkoper slechts geldig worden beperkt door een
disclaimer in de standaardclausules op voorwaarde dat die disclaimer evenzeer de
redelijkheidstoets doorstaat.3474 De verwerende partij draagt krachtens sectie 11 (5) UCTA de
bewijslast daarvan.3475 De UCTA geeft de precieze draagwijdte aan van die “reasonableness
test” in sectie 11 (1):
“In relation to a contract term, the requirement of reasonableness for the purposes of this Part of this
Act, section 3 of the Misrepresentation Act 1967 and section 3 of the Misrepresentation Act (Northern
Ireland) 1967 is that the term shall have been a fair and reasonable one to be included having regard to
the circumstances which were, or ought reasonably to have been, known to or in the contemplation of
the parties when the contract was made.”

De overige leden van sectie 11 UCTA verduidelijken verder de redelijkheidstoets, alsook de
richtlijnen in het tweede bij de UCTA gevoegde schema.3476
VIGNERON wees er in haar proefschrift al op dat er, specifiek voor de kunstveilinghandel geen
rechtspraak bekend is waarin de rechter zich diende uit te spreken over de redelijkheid van
een exoneratieclausule.3477 Nochtans merkt ze op dat de zaak Mme De Balkany v. Christie

3473
3474

3475

3476

3477

daarover: J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 832; B. W. HARVEY en F.
MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 195; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 350; S. VIGNERON,
Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 286-287.
R. LAWSON, Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms, 2005, o.c., 140.
Zie S. 6 (3) UCTA: “As against a person dealing otherwise than as consumer, the liability specified in subsection (2)
above can be excluded or restricted by reference to a contract term, but only in so far as the term satisfies the requirement
of reasonableness.” Meer daarover, zie: R. LAWSON, Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms, 2005, o.c., 155-156.
S. 11 (5) UCTA: “It is for those claiming that a contract term or notice satisfies the requirement of reasonableness to show
that it does.”
S. 11 (2)- 11 (4) UCTA: “(2) In determining for the purposes of section 6 or 7 above whether a contract term satisfies the
requirement of reasonableness, regard shall be had in particular to the matters specified in Schedule 2 to this Act; but this
subsection does not prevent the court or arbitrator from holding, in accordance with any rule of law, that a term which
purports to exclude or restrict any relevant liability is not a term of the contract.
(3) In relation to a notice (not being a notice having contractual effect), the requirement of reasonableness under this Act
is that it should be fair and reasonable to allow reliance on it, having regard to all the circumstances obtaining when the
liability arose or (but for the notice) would have arisen.
(4) Where by reference to a contract term or notice a person seeks to restrict liability to a specified sum of money, and the
question arises (under this or any other Act) whether the term or notice satisfies the requirement of reasonableness, regard
shall be had in particular (but without prejudice to subsection (2) above in the case of contract terms) to — (a) the
resources which he could expect to be available to him for the purpose of meeting the liability should it arise; and (b) how
far it was open to him to cover himself by insurance.”
SCHEDULE 2 - "GUIDELINES" FOR APPLICATION OF REASONABLENESS TEST: “The matters to which regard is
to be had in particular for the purposes of sections 6(3), 7(3) and (4), 20 and 21 are any of the following which appear to
be relevant— (a) the strength of the bargaining positions of the parties relative to each other, taking into account (among
other things) alternative means by which the customer’s requirements could have been met;(b) whether the customer
received an inducement to agree to the term, or in accepting it had an opportunity of entering into a similar contract with
other persons, but without having to accept a similar term; (c) whether the customer knew or ought reasonably to have
known of the existence and extent of the term (having regard, among other things, to any custom of the trade and any
previous course of dealing between the parties); (d) where the term excludes or restricts any relevant liability if some
condition is not complied with, whether it was reasonable at the time of the contract to expect that compliance with that
condition would be practicable; (e) whether the goods were manufactured, processed or adapted to the special order of
the customer.”
S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 287-288.
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Manson and Woods Ltd.3478 daarin verandering had kunnen brengen, ware het niet dat Judge
MORISON van de High Court zich de toetsing van de disclaimer aan de redelijkheid kon
besparen, omdat het verhandelde werk als vervalsing in de zin van de algemene
veilingvoorwaarden kon worden beschouwd. Dat had tot gevolg dat Christie’s krachtens hun
zogenaamde limited warranty op de contractuele basis van de algemene veilingvoorwaarden,
een zeker rechtsherstel kon bieden, zodat het met betrekking tot de aansprakelijkheid voor
negligence uiteindelijk niet tot een beoordeling van de disclaimer hoefde te komen. Niettemin
toonde Judge MORISON zich in een obiter dictum bijzonder kritisch ten aanzien van de
ongebreidelde exoneratieclausules in algemene veilingvoorwaarden. 3479 Enigszins met
tegenzin moest de High Court immers besluiten dat Christie’s disclaimer de aansprakelijkheid
zou uitsluiten die het huis bij gebrek daaraan zonder twijfel zou hebben opgelopen.3480 Judge
MORISON is allerminst gelukkig met deze conclusie en overweegt terecht dat zijn oplossing op
gespannen voet staat met de redelijkheid. “I do not regard this conclusion as satisfactory
because it means that a buyer has got nothing of substance for his premium.”3481 Diverse
auteurs vinden in South Western General Property Co. Ltd. v. Marton3482 een aanwijzing om
in het kader van de openbare verkoop op grond van de UCTA tot de onredelijkheid van
ongebreidelde exoneraties te besluiten.3483 In de South Western zaak aangaande de openbare
verkoop van een stuk grond dat ten onrechte als bouwgrond stond aangemerkt, besloot Judge
CROOM-JOHNSON dat de algehele exoneratieclausule in de algemene veilingvoorwaarden
uitsluitend aan professionele kopers kon worden tegengesteld, niet ten aanzien van
lekenkopers. Alles wijst erop dat er bij de Engelse hoven ten aanzien van de ongebreidelde
exoneratieclausules van de kunstveilinghuizen een zelfde afkeurende houding bestaat. Een
bijkomende bevestiging voor die conclusie vinden we in het recente Thierry Morin v.
Bonhams & Brooks Ltd.3484 MANCE, L.J. argumenteert in een obiter dictum dat hij het
veilinghuis conform de principes van Hedley Byrne aansprakelijk zou hebben gehouden voor
negligent misstatement, indien niet het Monegaskische, maar wel het Engelse recht van
toepassing zou zijn geweest.3485 Hierbij schuift hij de exoneratieclausules in de algemene
voorwaarden terzijde door kortweg te overwegen: “It is a usual implication in relation to any

3478
3479

3480

3481

3482
3483

3484
3485

De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 216; B. W. HARVEY, "Fakes and Forgeries in
the Salesroom", l.c., 196; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 275-276.
“Do the Conditions affect this conclusion? Condition 3(a) says that statements in the catalogue are statements of Christie's
opinion. Condition 11(a), under what might be thought to be an inappropriate heading "Guarantee", excludes
responsibility for the "correctness" of any such statement but it does not, in terms, exclude responsibility for negligence.
Condition 3(c) says that buyers must satisfy themselves as to the opinions expressed in the catalogue. I am, somewhat
reluctantly, forced to the conclusion that Christie's have made it reasonably clear that they have not assumed any
responsibility to the buyer for the way in which the statements in the catalogue are prepared. In my judgment, a buyer at
Christie's, as a buyer at a car auction, must satisfy himself about the goods and cannot, in law, rely upon what Christie's
have said. […] I do not regard this conclusion as satisfactory because it means that a buyer has got nothing of substance
for his premium.” (De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163, p. 181)
B. W. HARVEY, "Fakes and Forgeries in the Salesroom", l.c., 196; B. W. HARVEY, "Selling Forgeries and Fakes by
Auction", l.c., 98; N. PALMER, "Misattribution and the Meaning of Forgery", l.c., 53; S. VIGNERON, Etude comparative
des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 288-290.
South Western General Property Co. Ltd. v. Marton (1982) 263 EG 1090.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 213 en 217; S. VIGNERON, Etude comparative
des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 287-288.
Thierry Morin v. Bonhams & Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802.
“I record next briefly the position relating to the merits of Mr Morin's claim against BBM for negligent misstatement.[…]
As to English law, the judge also concluded, obiter, that Mr Morin had a reasonable prospect of showing that BBM owed
him and were in breach of a duty of care, despite clauses 3 and 27 of the Conditions of Sale. (Thierry Morin v. Bonhams &
Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802, para. 24).
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expression of opinion by a professional person that due diligence has been exercised in
preparing and expressing the opinion”.3486
587. English auctioneers: geldigheid van disclaimers in het licht van de UTCCR –
Recent kreeg de consumentenbescherming tegen onredelijke exoneratieclausules in Engeland
met de Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations (UTCCR)3487 nog uitbreiding. De
UCTA en UTCCR hebben een onderscheiden toepassingsgebied, zodat het noodzakelijk is de
conformiteit van de exoneratieclausules ten aanzien van beide normen te toetsen.3488 Hoewel
de UTCCR op grond van artikel 4 slechts van toepassing kan zijn op de verhouding tussen
een professional en een consument, zijn zij niettemin van betekenis voor de veilinghandel in
kunstvoorwerpen. Anders dan voor de UCTA het geval is, kan wat betreft de UTCCR een
koper van kunstvoorwerpen op een publieke veiling als consument beschouwd worden.3489 De
UTCCR definiëren de consument in artikel 3 immers als “any natural person who, in
contracts covered by these Regulations, is acting for purposes which are outside his trade,
business or profession”, zonder de veilingkoper daar a priori van uit te sluiten, zoals de
UCTA dat wel doet.3490 Het resultaat is dat die laatste nooit consument kan zijn in het licht
van de UCTA, maar dat wel is in de zin van de UTCCR, voor zover hij althans voor private
doeleinden handelt.
Het beschermingsregime van de UTCCR wil dat de rechter een exoneratieclausule uit de
algemene veilingvoorwaarden conform artikel 5 UTCCR op haar billijkheid onderzoekt,
alvorens haar toe te passen. Een onbillijke clausule laat de rechter conform art. 8 (1) buiten
toepassing. Artikel 5 UTCCR3491 introduceert de billijkheidstoets voor standaardclausules die
neerkomt op een evenredigheidscontrole, waarvan artikel 63492 de precieze draagwijdte verder
verduidelijkt.3493
3486

3487
3488

3489

3490

3491

3492

“The present conditions are at pains to exclude any warranty or guarantee, and to refer to catalogue statements as matters
of "opinion". But clause 3 is prefaced by the words "Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the description of
each Lot in any Catalogue ..." and clause 27 says that the description and information in the catalogue "are given for
guidance". It is a usual implication in relation to any expression of opinion by a professional person that due diligence has
been exercised in preparing and expressing the opinion, and the opening words of clause 3 are entirely consistent with
this.” (Thierry Morin v. Bonhams & Brooks Ltd. E.W.C.A. [2003] Civ. 1802, para. 24)
Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, SI 1999, nr. 2083.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 875; R. LAWSON, Exclusion Clauses and
Unfair Contract Terms, 2005, o.c., 211.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 891; A. G. GUEST, Benjamin's sale of
goods, o.c., 782-783; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 200; S. VIGNERON, Etude
comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 289.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 885; R. LAWSON, Exclusion Clauses and
Unfair Contract Terms, 2005, o.c., 213.
Art. 5 UTCCR: “(1) A contractual term which has not been individually negotiated shall be regarded as unfair if, contrary
to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations arising under the
contract, to the detriment of the consumer.
(2) A term shall always be regarded as not having been individually negotiated where it has been drafted in advance and
the consumer has therefore not been able to influence the substance of the term.
(3) Notwithstanding that a specific term or certain aspects of it in a contract has been individually negotiated, these
Regulations shall apply to the rest of a contract if an overall assessment of it indicates that it is a pre-formulated standard
contract.
(4) It shall be for any seller or supplier who claims that a term was individually negotiated to show that it was.
(5) Schedule 2 to these Regulations contains an indicative and non-exhaustive list of the terms which may be regarded as
unfair.”
Art. 6 UTCCR: “(1) Without prejudice to regulation 12, the unfairness of a contractual term shall be assessed, taking into
account the nature of the goods or services for which the contract was concluded and by referring, at the time of
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Ook wat betreft de UTCCR ontbreekt ons rechtspraak waarin de disclaimers in de algemene
veilingvoorwaarden van Engelse auctioneers op hun billijkheid in de zin van artikel 5 worden
beoordeeld. Niettemin bestaan er ook hier aanwijzingen die toelaten het billijk karakter ervan
ernstig in vraag te stellen.3494 Zo stelde het Britse Office of Fair Trading al meermaals de
exuberante algemene voorwaarden van veilinghuizen en vooral de disclaimers aan de kaak.
De uitspraken betreffen evenwel niet steeds kunstveilinghuizen3495, maar handelen ook over
car auctions3496, estate auctions3497 en meer algemene veilingzalen.3498 In het bijzonder richt
het Office of Fair Trading zijn grieven tegen clausules in de algemene veilingvoorwaarden die
de auctioneer en de inbrenger/verkoper ontslaan van alle aansprakelijkheid voor onjuiste
catalogusbeschrijvingen, of uitsluitend zijn aansprakelijkheid voor intentionele fout vrijwaren.
Hoewel die uitspraken niet allemaal gericht zijn tegen kunstveilinghuizen, lijken zij – samen
met de voormelde zaken South Western, De Balkany en Morin – niettemin het algemene
gevoel te vertolken dat ongebreidelde exoneratieclausules niet langer zonder meer
aanvaardbaar zijn. Tot zover delen we de analyses van HARVEY & MEISEL en VIGNERON die
beiden, terecht, ernstig in twijfel trekken of dergelijke praktijken nog de wettelijke toetsing
van de UCTA en de UTCCR zullen overleven.3499
We voegen daar louter een kleine nuance aan toe, ten behoeve van de auctioneers, hoewel we
van mening zijn dat het koperspremium wel degelijk een zorgvuldig geleverde tegenprestatie
veronderstelt. Aangezien de zaak Morin en enkele van de voormelde beslissingen van het
Office of Fair Trading concreet exoneraties betroffen voor de juistheid van bepaalde
technische gegevens die mits zorgvuldigheid met zekerheid waren vast te stellen, behelst het
enige valabele argument van de English auctioneer ons inziens de wetenschap dat bij zuivere
authenticiteitskwesties naar aanleiding van de toeschrijving van kunstvoorwerpen die
zekerheid vaak ontbreekt. De auctioneer vestigt zijn (beperkte) hoop om alsnog de
redelijkheids- en billijkheidstoets te doorstaan dan ook best in die wetenschap en wijst de
rechter bij een eventuele toetsing van de exoneratieclausules op dat contrast.
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conclusion of the contract, to all the circumstances attending the conclusion of the contract and to all the other terms of
the contract or of another contract on which it is dependent.
(2) In so far as it is in plain intelligible language, the assessment of fairness of a term shall not relate- (a) to the definition
of the main subject matter of the contract, or (b) to the adequacy of the price or remuneration, as against the goods or
services supplied in exchange.”
Voor uitvoerige duiding over de billijkheidstoets van art. 5 UTCCR, zie: R. LAWSON, Exclusion Clauses and Unfair
Contract Terms, 2005, o.c., 217 et seq.
Het is de verdienste van VIGNERON die aanwijzingen in het kader van haar doctoraal onderzoek te hebben opgespoord en
de beslissingen van het Office of Fair Trading te hebben onderzocht. In kan haar analyse op dit punt alleen maar verder
uitbreiden en aanvullen. Zie hierover: S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières,
o.c., 289-290.
Dat was wel het geval voor Keys fine art auctioneers of Hobbs Parker.
Zie voor verslag m.b.t. Keys: OFFICE OF FAIR TRADING, Unfair Contract Term Bulletin, n° 18, mei 2002, OFT 388,
32, § 11.
Zie voor verslag m.b.t. Hobbs Parker: OFFICE OF FAIR TRADING, Unfair Contract Term Bulletin, n° 14, mei 2001,
OFT 339, 27, § § 4, 6(a), 6(b) en 13.
Hier ging het om East Anglian Motor Auctions (Norwich) Ltd. en Portway Motor Centre.
Voor het verslag m.b.t. East Anglian Motor Auctions (Norwich) Ltd., zie: OFFICE OF FAIR TRADING, Unfair Contract
Term Bulletin, n° 15, augustus 2001, OFT 351, 18, § 13.
Voor het verslag m.b.t. Portway Motor Centre, zie: OFFICE OF FAIR TRADING, Unfair Contract Term Bulletin, n° 6,
april 199, OFT 262, 67.
Hamptons International. Voor het verslag, zie: OFFICE OF FAIR TRADING, Unfair Contract Term Bulletin, n° 26, mei
2004, OFT 720, 61-67.
Medlams Valuers and Auctioneers. Voor het verslag, zie: OFFICE OF FAIR TRADING, Unfair Contract Term Bulletin,
n° 16, december 2001, OFT 369, 21.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 217; S. VIGNERON, Etude comparative des
ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 289-290.
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588. New York auctioneers: geldigheid van disclaimers bij inauthenticiteit – impact
van de Uniform Commercial code – Eerder analyseerden we al hoe de New York auctioneer
ten aanzien van de koper aansprakelijk kan zijn voor de juistheid van de toeschrijvingen in de
veilingcatalogus. De algemene veilingvoorwaarden van de New Yorkse veilinghuizen
bevatten echter al decennialang erg ruime exoneratiebedingen.
We weten reeds dat de traditionele houding van de doctrine en de rechtspraak ten aanzien van
exoneratieclausules voor inauthenticiteit eerder welwillend was.3500 Buiten het geval van
fraude3501 staat het contractanten in principe immers vrij, mits een zorgvuldig en duidelijk
geredigeerde exoneratieclausule, hun tort-aansprakelijkheid voor misrepresentation te
beperken of zelfs geheel uit te sluiten.3502 Daarnaast bestendigde de staat New York met de
invoering van de UCC in het midden van de jaren zestig3503 de exoneratiemogelijkheden in
het kader van de warranty-regeling.
In 1971 plaatste de zaak Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. deze zekerheden echter op de
helling en kwamen exoneratieclausules in het veilingwezen zwaar onder vuur te liggen.3504
Op 16 mei 1962 veilden de Parke-Bernet Galleries een schilderij dat in de veilingcatalogus stond
toegeschreven aan de Raoul Dufy (1877-1953). Arthur Weisz kocht het werk voor $ 3.347,50. Twee jaar
later, op 13 mei 1964, kocht het echtpaar Schwartz voor $ 9.360 bij dezelfde Parke-Bernet Galleries een
ander werk van Dufy. Enkele jaren na de openbare verkoop contacteerde het openbaar ministerie van
New York County, dat vervalsingen op het spoor was gekomen, evenwel beide kopers en bracht hen op
de hoogte dat de werken van Dufy die zij enige jaren tevoren op veiling hadden aangekocht, vervalst
waren. Toen zij het veilinghuis verzochten de koop te vernietigen en tegen de teruggave van het werk de
prijs te vergoeden, wezen Parke-Bernet Galleries echter elke aansprakelijkheid van de hand. Zij beriepen
zich hiervoor op de disclaimer in de algemene veilingvoorwaarden die volgens Parke-Bernet duidelijk
elke authenticiteitsgarantie had ontkend. Die luidde immers: “The Galleries has endeavored to
catalogue and describe the property correctly, but all property is sold 'as is' and neither the Galleries
nor its consign warrants or represents, and they shall in no event be responsible for, the correctness of
description, genuineness, authorship, provenience or condition of the property, and no statement
contained in the catalogue or made orally at the sale or elsewhere shall be deemed to be such a
warranty or representation, or an assumption of liability.”3505

3500
3501

3502

3503
3504
3505

J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 924.
“When the fraud succeeds, surely those who designed the fraudulent protection cannot take adventage of it. Such a clause
would be good protection against any mistake or miscalculation, but fraud vitiates every contract and every clause in it.”
(S Pearson & Son Ltd. v. Dublin Corporation [1907] AC 351, p. 362).
Zie: R. LAWSON, Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms, 2005, o.c., 80-81; J. D. CALAMARI en J. M.
PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 354; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2004, o.c., 347; E.
MCKENDRICK, Contract Law, 2005, o.c., 711; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles,
o.c., 496; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 260; D. K. ALLEN, Misrepresentation, o.c., 58-59.
J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 353-354; E. A. FARNSWORTH,
Farnsworth on Contracts, I, 2004, o.c., 613-614.
De UCC is in de staat New York op 27 september 1964 in werking getreden.
Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 67 Misc. 1077 (Civil Ct. N.Y. County 1971).
Meer over deze beroemde zaak, zie: S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 279-280; L. DUBOFF,
"Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1009; L. DUBOFF, S. BURR, en M. D. MURRAY, Art
Law - Cases and Materials, 2004, o.c., 506-511; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986,
o.c., 223-229; P. GERSTENBLITH, "Picture imperfect", l.c., 508-509; L. A. HOUSEMAN, "Current Practices and
Problems in Combatting Illegality in the Art Market", l.c., 520-523; D. N. LANIER, "Protecting art purchasers", l.c., 201203; J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 924-925; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c., 443; P. B.
SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 330; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 81-83; E.
WILLIAMS, "Liability for Sale of Forged Antique or Work of Art", l.c., § 15; X, "Uniform commercial code warranty
solutions to art fraud and forgery", l.c., 421-422.
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Judge SANDLER van de N.Y. City Civil Court onderzocht het effect van de disclaimer en
onderscheidde hierbij twee afzonderlijke rechtsvragen. Eerst en vooral ging hij na of de eisers
van de exoneratieclausule kennis hadden (of moesten hebben). Aansluitend volgde het
onderzoek naar de geldigheid en de juridische gevolgen ervan.3506
Wat betreft de vraag of de kopers weet hadden van de exoneratieclausule, merkt SANDLER op
dat de algemene voorwaarden slechts in kleine druk in de catalogus waren opgenomen en
werden gevolgd door een pagina met een overzichtslijst van de kunstenaars wier werk tijdens
de veiling te koop zou worden aangeboden. De schilderijen van Dufy figureerden met een
afbeelding in zwart-wit in de catalogus, waarbij de toeschrijving aan Raoul Dufy telkens
duidelijk stond vermeld, vergezeld van een noot waaruit mocht blijken dat de koper bij het
werk een certificaat van de hand van de expert André Pacitti zou geleverd krijgen. De
rechtbank trancheerde de kennisvraag door het gedrag van de koper te vergelijken met de
houding die van een redelijk persoon mag worden verwacht. Zo overwoog de N.Y. City Civil
Court:
“The test proposed for this kind of issue by Williston, quite consistent with the decided cases, is whether
"the person should as a reasonable man understand that it contains terms of the contract which he must
read at his peril.”3507

Ten aanzien van Weisz, een geheel onervaren koper, kwam de rechtbank tot het besluit dat
deze geen kennis had van de disclaimer in de algemene veilingvoorwaarden, in tegenstelling
tot het echtpaar Schwartz. Zo overwoog N.Y. City Civil Court:
“The most obvious characteristic of the two Parke-Bernet auctions is that they attracted people on the
basis of their interest in owning works of art, not on the basis of their legal experience or business
sophistication. Surely it is unrealistic to assume that people who bid at such auctions will ordinarily
understand that a gallery catalogue overwhelmingly devoted to descriptions of works of art also
includes on its preliminary pages conditions of sale. Even less reasonable does it seem to me to expect a
bidder at such an auction to appreciate the possibility that the conditions of sale would include a
disclaimer of liability for the accuracy of the basic information presented throughout the catalogue in
unqualified form with every appearance of certainty and reliability. For someone in Dr. Weisz' position
to be bound by conditions of sale, of which he in fact knew nothing, considerably more was required of
Parke-Bernet to call those conditions of sale to his attention than occurred here.”3508

Nu vaststaat dat Schwartz weet had van de disclaimer in de algemene veilingvoorwaarden
dient Judge SANDLER aansluitend de geldigheid en juridische gevolgen ervan te bepalen. In
zijn redelijkheidstoetsing zet hij in de verf hoe bij Parke-Bernet de verwachting leefde dat het
biederspubliek zou vertrouwen op de reputatie van het huis en kwaliteitsgarantie die dat
onmiddellijk zou oproepen. Zo overwoog judge SANDLER:
“What is immediately apparent from any review of the evidence is that, notwithstanding the language of
disclaimer, Parke-Bernet expected that bidders at its auctions would rely upon the accuracy of its
descriptions, and intended that they should. Parke-Bernet, as the evidence confirms, is an exceedingly
well-known gallery, linked in the minds of people with the handling, exhibition and sale of valuable
artistic works and invested with an aura of expertness and reliability. The very fact that Parke-Bernet
was offering a work of art for sale would inspire confidence that it was genuine and that the listed artist
in fact was the creator of the work. The wording of the catalogue was clearly designed to emphasize the
genuineness of the works to be offered. The list of artists followed by catalogue numbers, the black-andwhite reproductions of the more important works, the simple listing of the name of the artist with the
years of his birth and death, could not have failed to impress upon the buyer that these facts could be
3506
3507
3508

Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 67 Misc. 1077 (Civil Ct. N.Y. County 1971) p. 1079.
Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 67 Misc. 1077 (Civil Ct. N.Y. County 1971) p. 1080.
Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 67 Misc. 1077 (Civil Ct. N.Y. County 1971) p. 1081.
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relied on and that one could safely part with large sums of money in the confident knowledge that a
genuine artistic work was being acquired.”3509

Een sleutelelement in de redenering van de N.Y. City Civil Court was de vastgestelde
ongelijkheid tussen de partijen die naar de mening van de rechter het veilinghuis tot het
gebruik van een veel duidelijkere exoneratie had moeten aanzetten. De N.Y. City Civil Court
besluit bijgevolg de exoneratieclausule ten aanzien van de koper alle effect te ontzeggen.
“Where one party in a contractual relationship occupies a position of superior knowledge and
experience, and where that superior knowledge is relied upon and intended to be relied upon by the
other, surely more is required for an effective disclaimer than appears here. After reassuring the reader
that Parke-Bernet endeavored to catalogue the works of art correctly, there follow highly technical and
legalistic words of disclaimer in a situation in which plain and emphatic words are required. And this
provision, in light of the critical importance to the buyer of a warning that he may not rely on the fact
that a work attributed to an artist was in fact his creation, is in no way given the special prominence
that it clearly requires. The language used, the understated manner of its presentation, the failure to
refer to it explicitly in the preliminary oral announcement at the auction, all lead to the conclusion that
Parke-Bernet did not expect the bidders to take the disclaimer too seriously or to be too concerned
about it. I am convinced that the average reader of this provision would view it as some kind of
technicality that should in no way derogate from the certainty that he was buying genuine artistic
works, and that this was precisely the impression intended to be conveyed. In denying legal effect to the
disclaimer I am acting consistently with a whole body of law that reflects an increasing sensitivity to the
requirements of fair dealing where there is a relationship between parties in which there is a basic
inequality of knowledge, expertness or economic power.”3510

De auctioneer ging echter in hoger beroep en de zaak kreeg een tweede behandeling.3511
Anders dan de bodemrechter was de appèlrechter evenwel van oordeel dat de Parke-Bernets
disclaimer wel de wettigheidstoets kon doorstaan. De exoneratie voldeed in de ogen van het
Hof aan de vereisten van duidelijkheid. Zo overwoog het:
“[D]efendant’s auction-sale catalogue listing, describing and illustrating these paintings, gave leading
and prominent place, in its prefatory terms of sale (explaining and regulating the conduct of the
auction) to a clear, unequivocal disclaimer of any express or implied warranty or representation of
genuineness of any paintings as products of the ascribed artist.”3512

Aangezien zij terdege gewaarschuwd waren voor de risico’s verbonden aan de verhandeling
van kunstvoorwerpen, was de conclusie van het Hof was dan ook dat een benadeelde koper
naderhand niet kon komen klagen, wanneer het risico nadelig bleek uit te draaien.
“Since no element of a willful intent to deceive is remotely suggested in the circumstances here present,
the purchasers assumed the risk that in judging the paintings as readily-identifiable, original works of
the named artist, and scaling their bids accordingly, they might be mistaken. (Restatement, Contracts, §
502, comment f, p. 964.) They will not now be heard to complain that, in failing to act with the caution
of one in circumstances abounding with signals of caveat emptor, they made a bad bargain.”3513

Dat de beslissing van de appèlrechter haaks staat op de zienswijze van de bodemrechter krijgt
een bijkomende betekenis vanuit de vaststelling dat ten tijde van de openbare verkopen, de
Unifom Commercial Code in New York nog niet gold. De zaak werd nog beslist onder de
Uniform Sales Act, die anders dan de latere UCC geen enkele bepaling wijdde aan de
3509
3510
3511
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3513

Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 67 Misc. 1077 (Civil Ct. N.Y. County 1971) p. 1081-1082.
Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 67 Misc. 1077 (Civil Ct. N.Y. County 1971) p. 1082.
Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 77 Misc. 2d. 80 (App. Div. 1974).
Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 77 Misc. 2d. 80 (App. Div. 1974) p.80.
Weisz v. Parke-Bernet Galleries Inc. 77 Misc. 2d. 80 (App. Div. 1974), p. 81.

760

toelaatbaarheid en het effect van exoneratieclausules. Zodoende moest de bodemrechter
noodgedwongen terugvallen op de common law regels bij de beoordeling en interpretatie van
de disclaimer. Niettemin was de UCC in de staat New York sinds 27 september 1964 in
werking getreden, zodat de bodemrechter bij de beoordeling van de exoneratieclausule al
geheel in de geest van de op dat moment al bijna zeven jaar geldende UCC redeneerde.
Bepaalde auteurs suggereerden dan ook dat vooral Weisz I voor de toekomst een grotere
relevantie zou hebben, aangezien sindsdien, niet alleen in New York maar ook in de overige
Amerikaanse staten de UCC in voege is getreden.3514
Dat hoeft echter niet te betekenen dat exoneratieclausules in het veilingwezen op basis van de
UCC sindsdien een uitstervend fenomeen zijn geworden. Integendeel, de auctioneers hebben
gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid die § 2-316 UCC3515 hen bood om een “as is”disclaimer in de algemene voorwaarden te schrijven teneinde daarmee alle implied warranties
te ontkennen.3516 Treffende illustraties daarvan kan men vinden in de zaak Kelly v. Brooks3517
waarin de New York Federal District Court de vordering van het echtpaar Kelly op grond van
breach of warranty afwijst. De aanleiding van het geschil was de aankoop van een zevental
werken op enkele veilingen georganiseerd door Brooks. Naderhand blijken ze tegen de
verwachtingen van de kopers in niet authentiek te zijn.3518 Het koopcontract dat de Kelly’s
ondertekenden bevatte echter een duidelijke “as is”-disclaimer.3519 Ten aanzien van de
disclaimer besluit de rechtbank echter:
“First, the disclaimer signed by Mr. Kelly in very clear and unequivocal terms absolves defendants from
any liability. Mr. Kelly does not deny signing the disclaimer but contends that he does not recall signing
it, that it was not "brought to his attention," and that upon arriving home he put the statement in a
drawer without reading it. Such disavowal of the disclaimer is incredible in light of Mr. Kelly's
admitted signature and does not diminish the force of the disclaimer in any case. The Kellys present no
pertinent law which would make the disclaimer ineffective.”3520

De rechtbank valoriseerde de “as is”-disclaimer andermaal in Giusti v. Sotheby Parke Bernet,
Inc.3521, oordeelde de clausule conform de UCC-restricties en wees de warranty-claim van de
koper af.
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L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1010; L. A. HOUSEMAN, "Current
Practices and Problems in Combatting Illegality in the Art Market", l.c., 523.
S. 2-316 UCC: “(3) Notwithstanding subsection (2) (a) unless the circumstances indicate otherwise, all implied warranties
are excluded by expressions like "as is", "with all faults" or other language that in common understanding calls the buyer's
attention to the exclusion of warranties, makes plain that there is no implied warranty, and, in a consumer contract
evidenced by a record, is set forth conspicuously in the record; (b) if the buyer before entering into the contract has
examined the goods or the sample or model as fully as desired or has refused to examine the goods after a demand by the
seller there is no implied warranty with regard to defects that an examination in the circumstances should have revealed to
the buyer; […].”
W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 75.
Kelly v. Brooks 1993 U.S. Dist. LEXIS 3385 (SDNY, 19 maart 1993). Meer over deze zaak, zie: W. W. STUART,
"Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 77-78
Meer over deze zaak, zie: R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 372-373.
“All property is sold "AS IS", and neither State Line Auctions nor the Consignor(s) make any guarantees, warranties or
representations, ex-pressed or implied, with respect to property purchased, and in no event shall the seller nor the
consignor be responsible for genuineness, nor deemed to have made any representation of genuineness, authorship,
attribution, provenance, period, culture, source, origin, or condition of the purchased property and no verbal statements
made regarding this property either before or after the sale of the stated property, or in this bill of sale, or invoice or
catalogue or advertisement or elsewhere shall be deemed such a guarantee of genuineness.”
Kelly v. Brooks 1993 U.S. Dist. LEXIS 3385 (SDNY, 19 maart 1993) p. 3-4.
Giusti v. Sotheby Parke Bernet, Inc. N.Y.L.J., July 16, 1982 (Sup. Ct. N.Y. County 1982).
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De Giusti-zaak was het gevolg van een openbare verkoop bij Sotheby’s van een ring met diamanten. De
koper vorderde onder meer schadevergoeding op grond van breach of warranty, toen na de verkoop op
basis van gemmologisch onderzoek bleek dat de kwaliteit van de centrale diamant niet overeenstemde
met de beschrijving in de catalogus. De rechtbank wees echter op de disclaimer en overwoog: “As
indicated earlier the “conditions of sale” governing the auction specifically indicated that “… all
property is sold ‘as is’ …”. Moreover, in bold face type in the catalogue the following “Notice” is set
forth: “No reference to imperfections is made in individual catalogue descriptions of property offered
for sale. All lots are ‘as is’ in accordance with paragraph 1 of the conditions of sale and Sotheby Parke
Bernet makes no representation as to the conditions of any lot sold.” The fact that Giusti neither read
this notice in the catalogue nor the “as is” disclaimer posted throughout the gallery on the conditions of
sale signs, does not in the least diminish the force of the disclaimers, nor enhance Giusti’s right to
recovery. He is bound by the terms of the sale en the limitations clearly imposed thereon and his
claimed lack of actual knowledge of them “ … through negligence or inexcusable trustfulness” will not
relieve him of his contract. Giusti’s reliance upon the Uniform Commercial Code is likewise unavailing.
Any express or implied warranties imposed upon this transaction by virtue of the provisions of U.C.C.
2-313 are effectively modified or excluded as provided in U.C.C. 2-316, by the conspicuously placed
“as is” disclaimers.”3522

Toch geeft een “as is”-disclaimer de auctioneer geen algeheel vrij spel. In Friedle v.
Sotheby’s Inc.3523 trachtte Parke-Bernet voor de verkoop van een aquarel van de Amerikaanse
Ashcan kunstenaar George B. Luks (1867-1933) – waarvan de signatuur op het werk evenwel
ontbrak – het koperspubliek te lokken met de vermelding dat het werk vergezeld was van een
certificaat van de weduwe van Luks. Wanneer er in 1989 twijfels rijzen over de authenticiteit
van de toeschrijving en Sotheby’s het certificaat van weduwe Luks als waardeloos afdoet,
dagvaardt de koper het veilinghuis Sotheby’s, als rechtsopvolger van Parke-Bernet. De N.Y.
Supreme Court gaat evenwel voorbij aan de “as is”-disclaimer, gelet op het
authenticiteitscertificaat. Ondanks het feit dat het Hof van oordeel was dat het certificaat een
express warranty in het leven riep, slaagde de koper er helaas niet in daar enig profijt uit te
halen, aangezien de contractuele vordering stuitte op de grenzen van de verjaring.
Het is belangrijk in te zien dat § 2-316 UCC3524 echter ook voor de express warranties
exoneratiemogelijkheden voorziet, zij het dat die, zoals gesteld, de rechterlijke
redelijkheidstoets dienen te doorstaan.3525 De zaak T.T Exclusive Cars, Inc. v. Christie’s
Inc.3526, biedt daarvan een treffende illustratie, en brengt § 2-316 (1) UCC in het veilingwezen
in de praktijk.
T.T Exclusive Cars, Inc. v. Christie’s Inc. betrof de aankoop van een 1962 Mercedes-Benz 300 SL
Roadster tijdens een Christie’s-veiling. Na de verkoop ontdekt de koper, een professionele dealer in
exclusieve wagens, dat de kilometerteller meer dan 100.000 miles werd teruggedraaid, terwijl ook het
koetswerk niet overeenstemde met de beschrijving in de veilingcatalogus. In een poging de bittere pil
niet te hoeven slikken, vorderde de koper van het veilinghuis onder meer schadevergoeding op grond
van breach of warranty. De Federal District Court ging echter niet mee in die redenering en wees de
vordering af, wijzend op de disclaimer die redelijkerwijze niet onverzoenbaar bleek met de
3522
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Giusti v. Sotheby Parke Bernet, Inc. N.Y.L.J., July 16, 1982 (Sup. Ct. N.Y. County 1982).
Voor alle details van deze zaak, zie: J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 923; F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D.
BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 230-234; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 373-376.
Friedle v. Sotheby’s Inc. Slip Op., Index No. 89-17905 (Sup. Ct. N.Y.County, 17 september 1990). De beslissing van het
Hof is bij uittreksel opgenomen in: F. FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law - 1993 Supplement,
1993, o.c., 357-362.
§ 2-316 UCC: “1) Words or conduct relevant to the creation of an express warranty and words or conduct tending to
negate or limit warranty shall be construed wherever reasonable as consistent with each other; but subject to Section 2202, negation or limitation is inoperative to the extent that such construction is unreasonable.”
W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 78.
T.T Exclusive Cars, Inc. v. Christie’s Inc. 1996 U.S. Dist. LEXIS 19055 (S.D.N.Y. 1996).
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catalogusvermelding en zodoende die express warranty ontkrachtte: “Under New York law, "where the
contract specifically disclaims the existence of any such warranties or representations, an action for
breach of contract cannot be maintained." […] Therefore, even if the catalogue description might in
other circumstances constitute a warranty, any such warranty was expressly disclaimed, numerous
times, in clear unambiguous language and could not be relied upon by a sophisticated buyer such as
T.T. – Additionally, this Court finds that the terms of the disclaimers are in no way inconsistent with the
catalogue description as to render the disclaimers inoperative pursuant to U.C.C. § 2-316(1).” 3527

589. New York auctioneer: geldigheid van disclaimers bij inauthenticiteit – impact van
de New York Arts & Cultural Affairs Law – Eerder verduidelijkte dit proefschrift al dat de
rechtsbescherming van een gedupeerde koper in New York niet beperkt blijft tot de warrantyregeling in de UCC. Door het legifererend initiatief van de statelijke wetgever kan de
veilingkoper in New York tegenwoordig bijkomend ook de bescherming genieten die de New
York Arts & Cultural Affairs Law biedt. In de nadagen van de uitspraak van de appèlrechter in
Weisz v. Parke-Bernet Galleries trachtte de New Yorkse wetgever het effect van de Weisz IIuitspraak teniet te doen met nieuwe wetgeving op het vlak van de disclaimers bij de
verhandeling van kunstvoorwerpen. We verduidelijkten immers al dat de auctioneer, evenzeer
als de werkelijke verkoper, onder deze warranty-regeling ressorteert. Binnen het jaar na de
Weisz II-uitspraak vaardigde de statelijke wetgever de regeling uit die tegenwoordig in titel C
van de New York Arts & Cultural Affairs Law is terug te vinden, maar oorspronkelijk als §
219-d van de New York General Business Law werd ingevoerd.3528 Zo onderwerpt § 13.01
New York Arts & Cultural Affairs Law de warranty-disclaimers ook aan een
redelijkheidstoets, waarvan het aansluitend in lid 4(b) de maatstaven verduidelijkt.
“4. (a) An express warranty and disclaimers intended to negate or limit such warranty shall be
construed wherever reasonable as consistent with each other but subject to the provisions of section 2202 of the uniform commercial code on parol or extrinsic evidence, negation or limitation is inoperative
to the extent that such construction is unreasonable.
(b) Such negation or limitation shall be deemed unreasonable if: (i) the disclaimer is not conspicuous,
written and apart from the warranty, in words which clearly and specifically apprise the buyer that the
seller assumes no risk, liability or responsibility for the material facts stated concerning such work of
fine art. Words of general disclaimer are not sufficient to negate or limit an express warranty; or (ii)
the work of fine art is proved to be a counterfeit and this was not clearly indicated in the description of
the work; or (iii) the information provided is proved to be, as of the date of sale or exchange, false,
mistaken or erroneous.”3529

In New York brengt § 13.01 (4) onder meer met zich mee dat alle exoneratieclausules in de
algemene veilingvoorwaarden van de auctioneers tegenwoordig allemaal op hun redelijkheid
kunnen worden beoordeeld. In dat verband worden exoneraties bij bewezen vervalsingen per
definitie als onredelijk beschouwd. Verder is het cruciaal de disclaimer in geschreven vorm en
absoluut onbetwistbare, specifieke en duidelijke bewoordingen te formuleren. Algemene
exoneraties zijn immers niet van aard uitdrukkelijke garanties te ontkrachten.3530
Volledigheidshalve merken we weer op dat New York niet alleen staat in het aan banden
3527

3528

3529
3530

T.T Exclusive Cars, Inc. v. Christie’s Inc. 1996 U.S. Dist. LEXIS 19055 (S.D.N.Y. 1996).
Voor alle details van deze zaak, zie: J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 922; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I,
2005, o.c., 373-376; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 75-76.
L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1011; L. A. KAUFMAN, "Regulation of
the New York Art Market", l.c., 957; P. B. SKOLNIK, "Art Forgery", l.c., 341.
§ 13.01 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law.
KAUFMAN merkt op dat op dit punt de regeling van § 2-316 UCC de koper meer bescherming biedt. (L. A. KAUFMAN,
"Regulation of the New York Art Market", l.c., 958).
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leggen van al te voortvarende exoneraties in de kunsthandel. Ook de warranty-regeling van de
staat Michigan stelt gelijkaardige grenzen aan dergelijke disclaimers.3531
Tot slot merken we voor een goed begrip nog op dat de disclaimerregeling in de New York
Arts & Cultural Affairs Law uitsluitend de aansprakelijkheid voor breach of warranty betreft.
Hetzelfde geldt overigens voor de bepalingen in de UCC. In William Foxley v. Sotheby’s Inc.
geeft de New York District Court inderdaad duidelijk aan dat de exoneratie voor
aansprakelijkheid op grond van fraudulent misrepresentation geen beperkingen kent in §
13.01 (4).3532 In Christie’s Inc. v. Dominica Holding Corp. d/b/a/ Mihalarias Art & Stavros
Mihalarias herhaalt de rechtbank die overweging, maar brengt er duidelijk een nuancering bij
aan. Zo sluit Judge BUCHWALD het gebruik van de disclaimer uit ten aanzien van informatie
waarvoor een koper geheel van de verkoper afhankelijk is (“facts peculiarly in the knowledge
of the seller”).3533 Aangezien de ingebrachte werken bij kunstveilingen vooraf gedurende
enkele dagen voor het biederspubliek te bezichtigen waren, oordeelde de District Court dat
aan die vereiste niet was voldaan, zodat de exoneratieclausule van in de algemene
veilingvoorwaarden zijn effect kon behouden.3534
590. Auctioneers: limited warranty – De uitspraak van de bodemrechter in de zaak Weisz
v. Parke-Bernet Galleries Inc., waarmee deze de disclaimer zijn effect ontzegde, had een
grote impact op de exoneratiepolitiek van de auctioneers in de Anglo-Amerikaanse
veilingwereld. Naast de schok die Weisz I teweegbracht, deden ook de wettelijke evoluties
van het einde van de jaren zestig de auctioneers in de staat New York aanvoelen dat de
algehele disclaimers in de veilingcatalogi juridisch stilaan onhoudbaar dreigden te worden. In
september 1973 herzag Sotheby’s dan ook zijn positie en heroriënteerde het huis zich op het
vlak van de authenticiteitsproblematiek op een politiek van beperkte garanties (limited
warranties).3535 Bij de opening van de New Yorkse vestiging in 1977 begon Christie’s het
biederspubliek evenzeer gelijkaardige beperkte contractuele garanties te bieden. In het
voetspoor van de twee veilingreuzen, is de praktijk gemeen goed geworden voor nagenoeg
alle voorname Angelsaksische veilinghuizen, niet alleen in New York, maar ook in andere
staten3536 en zelfs op de Engelse markt.3537
3531

3532

3533

3534

3535

3536

L. DUBOFF, "Controlling the Artful Con: Authentication and Regulation", l.c., 1011-1012; P. GERSTENBLITH, "Picture
imperfect", l.c., 516-517; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 78-79.
William Foxley v. Sotheby’s Inc. 893 F. Supp. 1224 (SDNY, 1995). “Alternatively, even if provenance were
misrepresented, a fraud claim is precluded because the auction catalog stated that Sotheby's made no representations or
warranties of provenance […] Contrary to plaintiff's contention, New York's Arts & Cultural Affairs Law § 13.01 (4) does
not bar such disclaimers.”
Christie’s Inc. v. Dominica Holding Corp. d/b/a/ Mihalarias Art & Stavros Mihalarias 2006 U.S. Dist. LEXIS 49251
(SDNY, 18 juli 2006). “Under New York law, a specific disclaimer normally bars a defense of fraudulent inducement. […]
However, an exception to this rule exists where the misrepresented facts are peculiarly within the knowledge of the seller.”
Ook de Foxley-zaak stelde dit reeds min of meer aangezien de rechtbank het New York Court of Appeals citeerde waar het
overwoog: “the facts represented are not matters peculiarly within the party’s knowledge, and the other party has the
means available to him of knowing, by the exercise of ordinary intelligence […] he must make use of those means, or he
will not be heard to complain that he was induced to enter into the transaction by misrepresentation.” Zie daarover: R. D.
SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual Art", l.c., 168-169.
B. ADLER, "The International Art Auction Industry", l.c., 446; S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 276;
R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 367; W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction
market", l.c., 83 et seq..
Berman Daferner Inc. v. Ronald Causey d/b/a Louisiana Auction Exchange Inc. 723 So. 2d 467 (La. App. 1 Cir. 09/25/98).
Uit deze zaak uit de staat Louisiana mag blijken dat het ook daar de courante praktijk is de koper een beperkte
authenticiteitsgarantie te bieden via de algemene voorwaarden.
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De beperkte garantie die de auctioneer biedt; neemt nagenoeg overal volgende tweeledige
vorm aan. In de eerste plaats garandeert het veilinghuis voor de werken vanaf 1870 gedurende
vijf jaar de authenticiteit van de toeschrijving aan de kunstenaar, het atelier, de school, de
periode, de cultuur, of de bron (afhankelijk van de aard van het geveilde werk) die in de
catalogus aangegeven stond. Het is belangrijk goed in te zien dat de garantie uitsluitend de
authenticiteit van de toeschrijving betreft en geenszins de staat van de goederen of de
provenance ervan.3538
Het tweede luik van de beperkte garantie verzekert gedurende dezelfde periode van vijf jaar
voor alle werken (dus ook die van vóór 1870) dat het geen vervalsingen zijn.3539 Alleen de
werken die daadwerkelijk met de bedoeling te misleiden werden vervaardigd, beschouwt men
in dat verband als vervalsingen. Zodoende worden zuiver foutief toegeschreven werken niet
als vervalsingen aangemerkt, zodat de auctioneer bij werken van vóór 1870 daarvoor geen
garantie biedt. De zaak Hoos v. Weber3540 zet het cruciale onderscheid tussen
“misattributions” en “forgeries” bij de vraag naar de toepasselijkheid van de garantie in de
verf.3541 Bij dat alles gelden natuurlijk nog wel enkele praktische modaliteiten opdat de koper
zich op de garantie zou kunnen beroepen. Zo verlangt het veilinghuis onder meer dat hij het
bewijs van de inauthenticiteit of de vervalsing levert aan de hand van de verklaring van twee
erkende experts. De garantie van de auctioneer komt overigens ook uitsluitend de
oorspronkelijke veilingkoper ten goede. Verdere verkrijgers kunnen zich er in geen geval op
beroepen. Tot slot zetten de algemene voorwaarden de te volgen procedure uiteen en
verduidelijken de precieze draagwijdte van het verhaal waarop een gedupeerde koper
aanspraak kan maken. Bij elk van de auctioneers gaat het om een recht op “rescission”. Dat
betekent dat het veilinghuis in geval van vervalsing of inauthenticiteit van werken van na
1869, de koopovereenkomst ontbindt en de koopprijs terugbetaalt in ruil voor de restitutie van
het geveilde werk. Alle auctioneers brengen tot slot op deze garantieregeling enkele
beperkingen aan. Het gaat om situaties waarin ze de werking van de warranty uitsluiten. Zo
speelt de garantie niet wanneer de veilingcatalogus al aangaf dat er verschillende visies
bestonden over de precieze toeschrijving van het werk, wanneer de auctioneer kan aantonen
dat de toeschrijving op het moment van de veiling overeenstemde met de zienswijze van
wetenschappers en werkelijke specialisten, of wanneer de inauthenticiteit uitsluitend kon
worden vastgesteld met technieken en onderzoeken die op het ogenblik van de redactie van de
catalogus nog niet gekend of onverantwoord duur waren.3542
3537

3538

3539
3540
3541

3542

B. ADLER, "The International Art Auction Industry", l.c., 446; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and
Practice, 2006, o.c., 212 et seq.; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 350-354. Voor tal van voorbeelden, bij grote
en ook minder grote Amerikaanse auctioneers, zie: W. W. STUART, "Authenticity of authorship and the auction market",
l.c., 83-89.
De beperkte garantie betreft niet de bewaringsstaat van de ingebrachte werken, en al evenmin de provenance. Nagenoeg
alle algemene voorwaarden spreken van “authorship” en verduidelijken dat als volgt: “Authorship" is defined as the artist,
artisan, workshop, designer, school, period, culture, or source of origin, as applicable and indicated in the description of
the lot.”
J. CONTRERAS, "The Art Auctioneer", l.c., 736; P. O'KEEFE en L. PROTT, Movement, o.c., 351.
Hoos v. Weber [1974] 232 Estates Gazettes 1379.
“If that very painting had been fraudulently imitated, there would be a forgery within the words of the condition. But so
long as that very painting is up for sale, there is no forgery. Authenticity is different from forgery.” (Hoos v. Weber [1974]
232 Estates Gazettes 1379).
Enkele concrete illustraties van de “limited warranty” aan de hand van de algemene veilingvoorwaarden van de
voornaamste Angelsaksische auctioneers: (1) Conditions of Sale – Terms of Guarantee van DOYLE NEW YORK (2007):
2. Subject to the exclusions set forth below in paragraphs 5 and 6, Doyle New York warrants the authorship (as that term
is defined above) of each lot in this catalogue for a period of five years from the date of the sale of the lot. The guarantee is
made only to the original purchaser of record at the auction, and only the registered bidder for the lot at the auction will
be considered as the original purchaser. The buyer must give written notice of claim within five years from the date of the
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auction. Doyle New York may require, at its option, to have the purchaser obtain at the purchaser's expense the opinion of
two recognized experts (approved by Doyle New York) in the field relating to the item in question, before Doyle New York
determines whether to rescind a sale under the above warranty. Upon request, Doyle New York will provide the purchaser
with the names of acceptable experts. 5. This warranty does not apply to: i. authorship of any paintings, drawings or
sculpture created prior to 1870, unless the lot is determined to be a counterfeit which has a value at the date of the claim
for rescission which is materially less than the purchase price paid for the lot; or ii. any catalogue description where it
was specifically mentioned that there is a conflict of specialist opinion on the authorship of a lot; or iii. authorship which
on the date of sale was in accordance with the then generally accepted opinion of scholars and specialists, despite the
subsequent discovery of new information, whether historical or physical, concerning the artist or craftsman, his students,
school, workshop or followers; or iv. the identification of periods or dates of execution which may be proven inaccurate by
means of scientific processes not generally accepted for use until after publication of the catalogue, or which were
unreasonably expensive or impractical to use at the time of publication of the catalogue.
The term counterfeit is defined as a modern fake or forgery, made less than fifty years ago, and made with the intent to
deceive. The authenticity of signatures, monograms, initials or other similar indiciations of authorship is expressly
excluded as a controlling factor in determining whether a work is a counterfeit under the meaning of this Terms of
Warranty.
(2) In de Conditions of Sale van PHILLIPS DE PURY & CO (UK – 2007) luidt het: “5.1 PHILLIPS de PURY &
COMPANY warrant the Authorship of Property for a period of five years from the date of the sale by PHILLIPS de PURY
& COMPANY, subject to the exclusions and limitations set forth below.
5.2 This warranty is given only to the original Buyer of record at PHILLIPS de PURY & COMPANY (that is, the
registered successful Bidder).
5.3 In any claim for breach of the Authorship Warranty PHILLIPS de PURY & COMPANY reserves the right, as a
condition to rescinding any sale under this warranty, to require the Buyer to provide to PHILLIPS de PURY & COMPANY
(at the Buyer’s expense) the written opinions of two recognized experts approved in advance by PHILLIPS de PURY &
COMPANY. PHILLIPS de PURY & COMPANY shall not be bound by any expert report produced by the Buyer and
reserve the right to consult their own experts at their costs. If PHILLIPS de PURY & COMPANY agree to rescind a sale
under the Authorship Warranty, they shall refund to the Buyer the reasonable costs charged by the experts commissioned
by the Buyer and approved in advance by PHILLIPS de PURY & COMPANY.
5.4 […] This Authorship Warranty is not given: (a) to subsequent owners of the Property, such as purchasers or recipients
by way of gift from the original Buyer, and heirs, successors, beneficiaries and assigns; (b) in relation to Property created
prior to 1870, unless the Property is determined to be counterfeit (defined as a forgery made less than 50 years ago with
an intent to deceive) and it has a value at the date of the claim under this warranty, which is materially less than the
purchase price paid; (c) in relation to Property where the description in the catalogue states that there is a conflict of
opinion on the Authorship of the Property; (d) in respect of Authorship which on the date of sale was consistent with the
generally accepted opinions of specialists, scholars or other experts; (e) in relation to Property whose description or
dating is proved inaccurate by means of scientific methods or tests not generally accepted for use at the time of the
publication of the catalogue, or which were at such time deemed unreasonably expensive or impractical to use.
5.6 The Buyer understands and agrees that the exclusive remedy for any breach of the Authorship Warranty shall be a
rescission of the sale and a refund of the original purchase price paid. This remedy shall constitute the sole remedy and
recourse of the Buyer against PHILLIPS de PURY & COMPANY, any Affiliated Company and the Seller, and is in lieu of
any other remedy available as a matter of law. This means that none of PHILLIPS de PURY & COMPANY, any Affiliated
Company or the Seller shall be liable for loss or damage beyond the remedy expressly provided in this Authorship
Warranty, whether such loss or damage are characterized as direct, indirect, special, incidental or consequential.”
(3) Vergelijkbaar bij BONHAMS & BUTTERFIELDS Terms & Conditions (2007): “[…] The right of rescission does not
extend to: (a) works of art executed before 1870 (unless these works are determined to be counterfeits created since 1870),
as this is a matter of current scholarly opinion which can change; (b) titles, descriptions, or other identification of offered
lots, which information normally appears in lower case type below the BOLD TYPE heading identifying the Authorship;
(c) Authorship of any lot where it was specifically mentioned that there exists a conflict of specialist or scholarly opinion
regarding the Authorship of the lot at the time of sale; (d) Authorship of any lot which as of the date of sale was in
accordance with the then generally-accepted opinion of scholars and specialists regarding the same; or (e) the
identification of periods or dates of creation in catalog descriptions which may be proven inaccurate by means of scientific
processes that are not generally accepted for use until after publication of the catalog in which the property is offered or
that were unreasonably expensive or impractical to use at the time of such publication.”
(4) + (5) Hetzelde vindt men natuurlijk ook terug in de algemene veilingvoorwaarden van Christie’s en Sotheby’s, wat
overigens helder wordt beschreven in: S. BENNETT, "Fine Art Actions and the Law", l.c., 276; P. O'KEEFE en L.
PROTT, Movement, o.c., 350-354; K. B. SINGER, ""Sotheby's sold me a fake!"", l.c., 442; W. W. STUART,
"Authenticity of authorship and the auction market", l.c., 83-87.
Bovendien zijn uittreksels uit de algemene veilingvoorwaarden van beide huizen opgenomen in: F. FELDMAN, S. E.
WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 241-247; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and
Practice, 2006, o.c., 377-404; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I, 2005, o.c., 415-433; J. A. OLSOFF, "Auction
Law", l.c., 941-942. HARVEY merkt evenwel op dat de clausules in de tijd evolueren en durven variëren, onder meer in
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591. Collateral contract als grondslag voor de aansprakelijkheid van de auctioneer –
Eerder beschreef dit proefschrift hoe de koper van een inauthentiek kunstvoorwerp de
auctioneer zowel in Engeland als in New York in principe alleen in tort aansprakelijk kan
stellen voor diens onzorgvuldigheid bij de redactie van de veilingcatalogus. Voor New York
kwam daar nog bij dat de vorderingen uit het kooprecht op grond van breach of warranty,
door wettelijke tussenkomst in de gedaante van de UCC en de New York Arts & Cultural
Affairs Law bij uitbreiding ook tegen de New York auctioneer kunnen worden ingesteld. In
principe zou dit niet mogelijk zou, aangezien de auctioneer, zowel in Engeland als in New
York, niet meer is dan een zuivere tussenpersoon.
Dit alles behoeft voor beide jurisdicties één cruciale nuance. Zowel in Engeland als in New
York kan de auctioneer ook contractueel aansprakelijk zijn ten aanzien van de gedupeerde
koper, op grond van de persoonlijke verbintenissen vervat in de algemene veilingvoorwaarden
(zoals de regeling van de limited warranty). Contractuele vertegenwoordiging, waarbij het
koopcontract door het toedoen van de lasthebber (i.c. de auctioneer) rechtstreeks tussen de
koper en de verkoper ontstaat, kan naar Anglo-Amerikaanse opvatting immers gepaard gaan
met een bijkomende contractuele verhouding tussen de lasthebber en de koper, accessoir bij
de hoofdovereenkomst tussen de koper en de verkoper. Men spreekt van een collateral
contract. 3543 De consideration voor dit accessoire contract is in principe gelegen in het
aangaan van de hoofdovereenkomst.3544 Welnu, op basis van de persoonlijke engagementen
van de auctioneer, vastgelegd in de algemene veilingvoorwaarden (i.e. de limited warrany)
kan men volgens rechtspraak en doctrine tussen een auctioneer en een koper gewagen van
dergelijk collateral contract.3545
Dergelijk collateral contract geeft tussen de partijen die erdoor gebonden zijn, ontstaan aan
het gebruikelijk arsenaal aan contractuele rechtsmiddelen.
Veelal neemt het collateral contract de vorm aan van een garantie: de auctioneer biedt de
koper persoonlijk bepaalde garanties wanneer deze laatste het contract sluit met de inbrengerverkoper. Blijft de auctioneer in gebreke deze garantie na te komen, dan geeft dit jegens hem
aanleiding tot een vordering voor breach of warranty, of beter gesteld, breach of collateral
warranty.3546

3543

3544
3545

3546

functie van de aard van de goederen die worder geveild. (B. W. HARVEY, "Selling Forgeries and Fakes by Auction", l.c.,
101).
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 710-711; A. G. GUEST, Benjamin's sale of
goods, in The common law library, Londen, Sweet & Maxwell, 2002, 452; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law
and Practice, 2006, o.c., 209; S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 279280.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 710.
Webster v. Higgin [1948] 2 All ER 514; Andrews v. Hopkinson [1957] 1 QB 229; Barry v. Davies [2001] 1 WLR 1962.
Deze twee voorbeelden betreffen louter het veilingwezen, niet in het bijzonder de kunsthandel.
Specifiek voor de veiling van kunstvoorwerpen, zie: De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163;
Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2004] E.W.H.C. 1101.
Voor doctrinaire bevestiging, zie daarenboven: J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles,
o.c., 711; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 452; B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice,
2006, o.c., 209; B. W. HARVEY, "Selling Forgeries and Fakes by Auction", l.c., 98; S. VIGNERON, Etude comparative
des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 280.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 163; S. VIGNERON, Etude comparative des
ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 281.
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Hier past het de zaak Mme De Balkany v. Christie Manson and Woods Ltd. 3547 in
herinnering te brengen, die we eerder al met de focus op de buitencontractuele
aansprakelijkheid analyseerden. Het geschil aangaande het overmatig gerestaureerde of
zelfs overschilderde werk van Schiele kreeg echter een oplossing op grond van de
contractuele regeling tussen het veilinghuis en de koper. Judge MORISON van de High
Court was immers van oordeel dat de overmatige overschildering en de toevoeging van de
initialen het werk in casu tot een vervalsing in de zin van Christie’s vervalsingsgarantie
maakten. De rechtbank overwoog:
“By overpainting the monogram and putting new initials on the painting he hoped to induce people to
believe that the whole painting which was visible had been done by Schiele; whereas almost everything
that could be seen was painted by him at a much later date, after Schiele had died. In other words, he
intended to deceive as to authorship, and the date and age of what is visible on the painting.”3548

In het tweede luik van de redenering was de rechtbank van oordeel dat de auctioneer zich
niet kon beroepen op een van de reserves bij de garantie. Het gevolg was dat Christie’s op
grond van de collateral warranty die lag besloten in de algemene veilingvoorwaarden
contractueel aansprakelijk was. Judge MORISON besloot immers:
“If Christie's had spotted that the initials were put on by the overpainter, as I think they should have
done, then the catalogue entry would have read differently. […]
“Therefore, if, as I think, the painting was a forgery by reason of the forged initials, Christie's do not
and cannot rely upon the first exception in Clause 11(b). […] because a careful inspection should have
revealed to them that the painting as seen was largely the work of an overpainter who had forged Egon
Schiele's initials, they would have lost that entitlement because, as I have indicated, the exception only
applies when Christie's were reasonably entitled to rely on the opinion of scholars. In my judgment,
even if Christie's were entitled to rely upon the opinion of experts as to the attribution of the painting
there was no such opinion in relation to the initials on which they could have relied. Therefore, in my
judgment, Madame de Balkany has proved that the painting is a forgery within the meaning of
Christie's conditions and Christie's cannot rely upon any exception relieving them from liability.”3549

Naast de vordering op grond van breach of collateral contract/warranty kan de koper er in
Engeland ook voor kiezen een vordering op grond van de Misrepresentation Act 1967 in te
stellen.3550 Ook hier dient het accessoire contract dat de auctioneer bindt met de koper als
uitgangspunt. Dit proefschrift maakte immers reeds eerder duidelijk dat een vordering op
grond van de Misrepresentation Act 1967 een contract veronderstelt tussen de eiser en de
verweerder. Aangezien de case law en de doctrine op basis van persoonlijke verbintenissen
tussen de auctioneer en de koper het bestaan van een collateral contract aanvaarden, wordt
dergelijke misrepresentation-claim mogelijk, ook al gaven we eerder aan dat zulks in principe
(lees: zonder collateral contract) niet kon. Het vonnis van de High Court in de zaak Taylor
Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. bevestigt het bestaan van dergelijk

3547
3548

3549

3550

De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163.
De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163. Zie ook: N. PALMER, "Misattribution and the Meaning
of Forgery", l.c., 50. HARVEY merkt op hoe de forgery-warranty herschreven werd om overmatige overschilderingen in de
toekomst niet meer te laten genieten van de garantie (B. W. HARVEY, "Selling Forgeries and Fakes by Auction", l.c.,
102).
De Balkany v Christie Manson and Woods Ltd, [1997] Tr L 163. Zie ook: B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law
and Practice, 2006, o.c., 214 et seq.; B. W. HARVEY, "Fakes and Forgeries in the Salesroom", l.c., 195-196; N.
PALMER, "Misattribution and the Meaning of Forgery", l.c., 51-52.
B. W. HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 209; S. VIGNERON, Etude comparative des
ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 281.
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collateral contract. De consideration bestond voor de auctioneer in het koperspremium,
terwijl dat voor de koper in het aangaan van de hoofdovereenkomst lag3551:
“There was a contract between Ms Thomson and Christie’s because by their terms of business (which
Ms Thomson accepted by bidding) Ms Thomson agreed to pay Christie’s the buyer’s premium, and by
those terms Christie’s undertook to Ms Thomson in the circumstances set out to repay to her the
purchase price if what she bought was a forgery. So section 2(1) of the Misrepresentation Act applied
between them. The representation is not simply that the urns were Louis XV because that is a matter of
opinion. The representation is that that was Christie’s opinion and Christie’s had reasonable grounds
for that opinion.”3552

592. Slotbemerking: praktisch belang van de onderscheiden verhaalsmiddelen – Het
behoeft geen betoog dat de uitbreiding van het aansprakelijkheidsverhaal met het contractuele
luik voor de praktijk van onnoemelijk belang is. Niettemin behoeft dat belang enige
relativering. Dit proefschrift besteedde niet voor niets in de eerste plaats aandacht aan de
verhaalsmiddelen van de koper op grond van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
(negligent misstatement/misrepresentation, fraud/fraudulent misrepresentation). De
verklaring daarvoor ligt in de verjaring. Het verhaal op contractuele grond kent immers een
veel kortere verjaringstermijn dan de buitencontractuele aansprakelijkheid. De limited
warranty geldt immers slechts voor vijf jaar vanaf de datum van de veilingverkoop. Daarna is
de koper noodgedwongen aangewezen op de buitencontractuele verhaalsmiddelen die
gunstigere verjaringstermijnen kennen.3553 Dat is onmiskenbaar het geval wat betreft de
vordering voor deceit (of fraudulent misrepresentation), waarvoor de auctioneer zich
bovendien niet geldig kan exonereren. De verjaringstermijn begint te lopen wanneer het
bedrog aan het licht komt, al tonen de New Yorkse rechtbanken zich op dat punt niet altijd
even welwillend. Een van de meest treffende illustraties daarvan vinden we in de recente zaak
Zoellner v. Christie’s, Inc. waarin de koper van een zeldzame maar vervalste postzegel
noodgedwongen in tort vordert, aangezien de vijfjarige garantietermijn uit de algemene
veilingvoorwaarden reeds meer dan zes jaar verstreken was.3554 Kort gesteld kan de
contractuele vordering voor de koper in theorie weliswaar een bijzonder krachtig rechtsmiddel
zijn; helaas is de levensduur ervan echter erg beperkt, waardoor het in de praktijk aanzienlijk
aan slagkracht moet inboeten.

3551
3552

3553

3554

S. VIGNERON, Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 281.
Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2004] E.W.H.C. 1101, § 199. R. ALLEN, "Caveat emptor
beware?", l.c., 443-444.
De Court of Appeal hervormde het vonnis van de High Court evenwel, omdat het van oordeel was dat Christie’s geen fout
kon worden verweten. Taylor Lynne Thomson v. Christie’s Manson & Woods Ltd. [2005] EWCA Civ. 555, § 172.
J. A. OLSOFF, "Auction Law", l.c., 928-929; R. D. SPENCER, "The risk of Legal Liability for Attributions of Visual
Art", l.c., 170.
Zoellner v. Christie’s, Inc. Index n° 120637/99 (N.Y. Sup. Ct. 3 oktober 2003).
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B. ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN EN EXONERATIECLAUSULES BIJ FRANS-BELGISCHE
VEILINGHUIZEN
593. Franse maison de ventes & Belgisch veilinghuis – inhoud van de algemene
veilingvoorwaarden: algemeen – Naar Anglo-Amerikaans recht kon men de clausules van
de algemene veilingvoorwaarden van de vooraanstaande veilinghuizen opdelen in een viertal
categorieën. Hoewel we er eerder al op wezen dat de veilinghandel in Frankrijk en België op
basis van een veel beperktere set van algemene voorwaarden verloopt, kan men niettemin ook
bij de Franse en Belgische veilinghuizen hetzelfde patroon terugvinden.3555 De categorieën
zijn in vergelijking met de algemene veilingvoorwaarden van de auctioneers bij de Franse en
Belgische huizen in de regel echter veel beperkter uitgewerkt, zodat elke categorie hooguit
enkele clausules bevat. Bovendien vloeien ze nogal eens in elkaar over, zodat de opdeling niet
altijd consequent is te maken.
Een eerste categorie clausules tracht ook in Frankrijk en België het algemene verloop van de
veiling en de wijze van bieden in goede banen te leiden. In het bijzonder de procedure voor
geschreven en telefonische biedingen of kooporders krijgt doorgaans de nodige
verduidelijking. De meeste veilinghuizen behouden zich ook het recht voor bepaalde
biedingen te weigeren. Slechts zelden verduidelijken de algemene veilingvoorwaarden echter
de praktische werking van de reserveprijzen.
Het gros van de clausules betreft de afhandeling van de veilingtransactie na de toewijzing van
de loten. Het gaat dan natuurlijk in de eerste plaats om de betalingsmodaliteiten, de
berekening van de koopprijs, het premium, de B.T.W. en het volgrecht. Verder krijgt de koper
ook wat praktische instructies voor de afhaling van de goederen en licht het veilinghuis hem
in over de kosten voor stockage, en verzekering. Naast het financiële luik focussen de
algemene veilingvoorwaarden vooral op gevolgen voor het uitblijven van betaling.
Net zoals de auctioneers, besteden de Franse en Belgische veilinghuizen tot slot ook de
nodige aandacht aan hun aansprakelijkheid, zij het dat ook dit luik, in vergelijking met de
algemene voorwaarden van de Anglo-Amerikaanse huizen, opvallend beperkt blijft.
Doorgaans benadrukken de algemene voorwaarden in dat verband ook dat het biederspubliek
de goederen dient te bezichtigen. Gelet op de beperkte omvang van de clausules vloeien de
bezichtigingsplicht en het aansprakelijkheidsluik doorgaans in elkaar over. Zodoende kunnen
3555

De volgende analyse is gebaseerd op de algemene veilingvoorwaarden van de grote Franse en Belgische veilinghuizen.
Voor Frankrijk: Tajan (Parijs); Piasa (Parijs); ANAF (Lyon); Artcurial (Parijs); Rossini (Parijs); Ader (Parijs); PerrinRoyere & Lajeunesse (Versailles); Digart (Parijs); Maison de ventes Cornette de Saint Cyr (Parijs); Maison de ventes
Kohn (Parijs); Couteau-Begarie (Parijs); S.V.V. Oger et Dumont (Parijs); S.V.V. Beaussant Lefèvre (Parijs); S.V.V.
Millon & Associés (Parijs); S.V.V. Boisgirard & Associés (Parijs); S.V.V. Lafon (Parijs); S.V.V. Liber (Parijs); S.V.V
Lasseron & Assoniés (Parijs); Mercier & Cie. (Lille); Marambat-Camper (Toulouse); S.A.R.L. Neret-Minet (Parijs).
De algemene voorwaarden van de grote Franse maisons de ventes zijn eenvoudigweg terug te vinden via de Franse
portaalsite voor het veilingwezen: www.auction.fr.
Voor België: Veilinghuis Bernaerts (Antwerpen), Veilinghuis Beaux-Arts (Brussel), Galerie Aberlé (Brussel), Pierre Bergé
& Associés (Brussel), Hôtel de ventes Horta (Brussel), Hôtel de Ventes Vanderkindere (Brussel), Veilinghuis DVC (Gent),
Veilinghuis Bonte & Sioen (Brugge), Saint-Georges (Luik/Brussel), De Vuyst Veilinghuis (Lokeren), MonsAntic
(Bergen), Hôtel de Ventes Mosan (Luik), Salle de Ventes ROPS (Namen).
Het merendeel van de algemene voorwaarden van de Belgische veilinghuizen zijn eenvoudigweg terug te vinden via de
webpagina van de Koninklijke Belgisch-Luxemburgse Kamer van Veilingzalen, Veilingmeesters-Taxateurs, Makelaars en
Deskundigen: http://auctions-in-belgium.be.
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de vier categorieën clausules in de algemene veilingvoorwaarden van de auctioneers bij de
Belgische en Franse veilinghuizen veel minder duidelijk onderscheiden worden. Net zoals bij
de auctioneers gaat wat volgt nader in op dat aansprakelijkheidsluik. Dit proefschrift
onderzoekt achtereenvolgens de rol van exoneraties en beperkte garanties.
594. Maison de ventes: exoneratieclausules in de algemene veilingvoorwaarden – Er
bestaat nogal wat onduidelijkheid over de exoneratiemogelijkheden van de Franse
veilinghuizen voor de schade ten gevolge van inauthenticiteit. Wie de algemene
veilingvoorwaarden van de voornaamste Franse maisons de ventes erop naslaat, moet
vaststellen dat bepaalde veilinghuizen naar het voorbeeld van hun Angelsaksische
concurrenten via uitvoerige exoneratieclausules elke denkbare aansprakelijkheid van de hand
trachten te wijzen. Het biederspubliek dient zich tijdens de bezichtigingsmomenten zelf van
de aard en staat van de goederen te komen vergewissen. De informatie die het veilinghuis in
de catalogus verstrekt dient naar hun mening slechts als leidraad om de persoonlijke inspectie
te vergemakkelijken.3556
Opvallende conclusie van het onderzoek van de algemene veilingvoorwaarden is echter dat
lang niet alle maisons de ventes zich van hun aansprakelijkheid voor inauthenticiteit trachten
te bevrijden. Het merendeel van de Franse veilinghuizen benadrukt zelfs precies het

3556

Zo stelt Tajan (Parijs) in zijn conditions générales de vente (2007): “Les indications figurant au catalogue sont établies
par Tajan et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et
portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue
sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur
des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de défaut. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 €
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué
sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de Tajan. En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou
l’origine des objets vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens ; Sa responsabilité éventuelle ne peut être
engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.”
Verder vindt men bij Artcurial (Parijs) en Boisgirard & Associés in de conditions générales de vente (2007): “1. a) Les
acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment
pendant les expositions. Artcurial-Briest-Le Fur-Poulain-F.Tajan (c.q. Boisgirard & Associés) se tient à la disposition des
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. b) Les descriptions des lots résultant du catalogue,
des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Artcurial-Briest-Le FurPoulain-F.Tajan (c.q. Boisgirard & Associés) de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. c)
Les indications données par Artcurial-Briest-Le Fur-Poulain-F.Tajan (c.q. Boisgirard & Associés) sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une
restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres défauts. d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la
fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Les estimations peuvent être
fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des
arrondissements légaux.”
Erg duidelijk gesteld in de algemene veilingvoorwaarden van Osenat (Fontainelbleau): “Aucun employé de OSENAT n’est
autorisé à donner une quelconque garantie. OSENAT et le vendeur n’assument aucune responsabilité eu égard aux défauts
éventuels des objets mis en vente, pas plus qu’ils ne garantissent l’exactitude des indications relatives à l’auteur, l’origine,
la date de facture, l’attribution, la provenance, ou l’état matériel des objets, et des automobiles. Les photographies du
catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.”
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tegendeel, door duidelijk aan te geven dat de toeschrijving van de werken in de
veilingcatalogi hun aansprakelijkheid wel degelijk in het gedrang brengt.
De veilingcatalogi verwijzen in dat verband naar de wet: “Conformément à la loi, les
indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur.”3557
Inderdaad, artikel L. 321-17 C.Com. verbiedt uitdrukkelijk via exoneratieclausules de
aansprakelijkheid uit te sluiten van het maison de ventes en de eventuele experts die het
bijstaan.3558 Dergelijke bepaling is evenwel maar weinig verrassend. Eerder gaf dit
proefschrift immers aan dat de aansprakelijkheid van het veilinghuis jegens de koper bij
gebrek aan enige contractuele band uitsluitend buitencontractueel van aard was. Welnu, de
Franse rechtspraak staat een partij ook in het algemeen niet toe zich voor zijn
extracontractuele tekortkomingen te exonereren. De buitencontractuele foutaansprakelijkheid
van artikel 1382-1383 Code civil is in Frankrijk immers van openbare orde.3559 Exoneratie is
bijgevolg geen optie. Specifiek voor het veilingwezen bevestigde de cassatierechtspraak dat
overigens al, nog voor de wet van 11 juli 2000 het exoneratieverbod opnieuw zijn wettelijke
grondslag gaf. Sinds 1985 was het immers uit de wetgeving verdwenen, terwijl het daarvoor,
met de voornoemde decreten van 1945 en 1956 in Frankrijk toch al ongeveer 40 jaar de regel
had uitgemaakt. Zo ging het Hof van Cassatie in zijn arrest van 16 december 1997 voorbij aan
de exoneratieclausule in de algemene veilingvoorwaarden. Deze kon het veilinghuis niet
bevrijden van zijn aansprakelijkheid voor de onjuiste informatie die het in de veilingcatalogus
over de kwestieuze oldtimer had geboden.3560
Ondanks het verbod op exoneraties, kunnen maison de ventes en expert toch vermijden garant
te staan voor de juistheid van de toeschrijving in de catalogus. In dat verband past het terug te
grijpen naar de recente stroming in de cassatierechtspraak die sinds het arrest Herbin een

3557

3558

3559

3560

“Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur”, lezen
we in de algemene voorwaarden van Maison de ventes Cornette de Saint Cyr (Parijs); Ader (Parijs); Couteau-Begarie
(Parijs); Digart (Parijs); Perrin-Royere & Lajeunesse (Versailles); Piasa (Parijs); S.V.V. Beaussant Lefèvre (Parijs); S.V.V.
Lafon (Parijs); S.V.V. Millon & Associés (Parijs); Mercier & Cie. (Lille); S.A.R.L. Neret-Minet (Parijs).
In vergelijkbare bewoordingen bij S.V.V. Oger et Dumont (Parijs), S.V.V Lasseron & Associés (Parijs) en Maison de
ventes Kohn (Parijs): “Conformément à la loi les indications portées au catalogue engagent la responsabilité […], sous
réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de l'objet et portées au Procès-Verbal de la
vente.”
Nog preciezer uitgedrukt bij Marambat-Camper (Toulouse): “Conformément à la Loi, les indications portées au catalogue
et sur le bordereau d'adjudication remis à l'acquéreur engagent la responsabilité des commissaires-priseurs et experts
pendant 10 ans.”
Art. L.321-17 C.Com. stelt: “Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics
ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à
l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques,
conformément aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont
interdites et réputées non écrites.”
Cass. Fr. civ., 3 januari 1933, D. 1933, 113; Cass. Fr. 2e civ., 17 februari 1955, D. 1956, 17, noot P. ESMEIN; Cass. Fr. 2e
civ. 28 november 1962, JCP. 1964, II, 13710, noot M. DE JUGLART; Cass. Fr. 2e civ., 15 juni 1994, Bull. civ. 1994, II, n°
155.
Voor doctrinaire bevestiging van het bestaan van dit principe (al ligt het bij menig auteur zwaar onder vuur), zie onder
meer: P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, Parijs, Litec, 2005, 60-61; P. LE TOURNEAU en L. CADIET,
Droit de la responsabilité et des contrats, 2006, o.c., 340; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 452; G.
VINEY, "Les conventions d'irresponsabilité - Droit français", In memoriam Jean Limpens, Antwerpen, Kluwer, 1987,
(115) 115-116; G. VINEY, Introduction à la responsabilité, o.c., 305.
Cass. Fr. 1e civ., 16 december 1997, Juris-Data n° 005370. Het Hof van Cassatie verbrak hiermee het arrest van het Parijse
Hof van Beroep dat de exoneratieclausule wel toepassing had gegeven. (CA Parijs, 1e ch., sect. B, 13 oktober 1995, JurisData n° 1995-023354).
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aansprakelijkheidsautomatisme bij inauthenticiteit lijkt in te voeren.3561 “Attendu qu'à l'égard
de l'acquéreur d'une oeuvre d'art, victime d'une erreur, le commissaire-priseur ou l'expert qui
affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, sans assortir son propos de réserves, engage sa
responsabilité sur cette seule affirmation.”3562 Het Hof van Cassatie huldigt zodoende al sinds
eind 1995 consequent het standpunt dat het maison de ventes slechts aansprakelijkheid kan
ontlopen door reserves te maken bij de toeschrijvingen. Voor het inbouwen van een marge
van onzekerheid in hun attributies is het aangewezen op de standaardformules zoals die in
Frankrijk decretaal werden vastgelegd.3563
De cassatierechtspraak, in combinatie met het wettelijke verbod in artikel L. 321-17 C.Com.
laat ons inziens toe te besluiten dat de Franse huizen die zich via een algemene clausule in de
standaardvoorwaarden desondanks toch trachten te exonereren voor hun aansprakelijkheid bij
inauthenticiteit, onvermijdelijk bot zullen vangen. De rechter dient conform artikel L. 321-17,
alinea 2 C.Com.3564 de exoneratie voor ongeschreven te beschouwen. Het veilinghuis kan
uitsluitend aansprakelijkheid vermijden door reserves te maken conform de
toeschrijvingssystematiek van het decreet van 3 maart 1981.
Wij menen echter dat ten aanzien van de staat van de ingebrachte goederen niet dezelfde
gestrengheid gelden moet, als wat betreft de attributie- en authenticiteitsproblematiek. Op dat
vlak bestaan er immers geen wettelijk vastgelegde reserveformules, zodat de recente
cassatierechtspraak zich niet zonder meer laat toepassen. Het pleidooi om hier wel exoneraties
mogelijk te achten, hoewel de aansprakelijkheid ook buitencontractueel van aard is, geeft
blijk van de onvrede met het algehele verbod op exoneraties voor buitencontractuele
aansprakelijkheid die in de Franse rechtsleer op brede schaal bestaat.3565 Men stelt dan ook
vast dat nagenoeg alle veilinghuizen terecht van de koper verlangen dat deze zich van de
bewaringstoestand van de te veilen goederen komt vergewissen. “Une exposition préalable
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.”3566 Anders dan bij de
toeschrijvingspraktijk is het immers niet zo eenvoudig de bewaringstoestand van
kunstvoorwerpen eenduidig te beschrijven. Wat betreft de bewaringstoestand maakt het feit
na de bezichtiging op de goederen een bod uit te brengen een vorm uit van risicoaanvaarding.
3561

3562
3563

3564

3565

3566

Cass. Fr. 1e civ., 22 april 1997, Juris-Data n° 001712; Cass. Fr. 1e civ., 15 november 2005, Juris-Data n° 2005-030716;
Cass. Fr. 1e civ., 7 april 2007, Juris-Data n° 2007-038234; Cass. Fr. 1e civ. 31 mei 2007, Juris-Data n° 2007-039248.
Cass. Fr. 1 civ. 31 mei 2007, Juris-Data n° 2007-039248.
F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français, 1997, o.c., 129133; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées: protection et valorisation des collections,
Parijs, C.N.R.S. Editions, 2004, 112-116; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 261-264; J.
GHESTIN, "Le droit interne français de la vente d'objets d'art et de collection", l.c., 133; S. LEQUETTE-DE
KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 444-445; N. FERRY-MACCARIO en O. SILHOL, Droit de l'art,
in Mise au point, Parijs, Ellipses, 2006, 81; H. MAHÉ DE BOISLANDELLE, Marché de l'Art et Gestion de Patrimoine, in
Y. SIMON (ed.), Connaissance de la Gestion, XX, Parijs, Economica, 2005, 304-305; S. VIGNERON, Etude comparative
des ventes aux enchères publiques mobilières, o.c., 109.
Art. L.321-17, al. 2 C.Com.: “Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées
non écrites.”
P. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 2005, o.c., 60; G. VINEY, "Les conventions d'irresponsabilité - Droit
français", l.c., 116; G. VINEY, Introduction à la responsabilité, o.c., 307.
Deze clausule vindt men letterlijk terug in de algemene veilingvoorwaarden van onder meer: Maison de ventes Cornette de
Saint Cyr (Parijs); Ader (Parijs); Couteau-Begarie (Parijs); Digart (Parijs); Perrin-Royere & Lajeunesse (Versailles); Piasa
(Parijs); S.V.V. Beaussant Lefèvre (Parijs); S.V.V. Lafon (Parijs); S.V.V. Millon & Associés (Parijs); Mercier & Cie.
(Lille); S.A.R.L. Neret-Minet (Parijs), S.V.V. Oger et Dumont (Parijs), S.V.V Lasseron & Associés (Parijs) en Maison de
ventes Kohn (Parijs).
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Anders dan de toeschrijving is de bewaringstoestand van een kunstwerk uiterlijk heel wat
makkelijker waarneembaar. In combinatie met de cassatierechtspraak beschouwd, menen wij
dat het exoneratieverbod uit art. L. 321-17 C.Com. beter uitsluitend in verband met de
toeschrijvingsproblematiek moet worden begrepen.
Het is onzes inziens eveneens aangewezen een zelfde soepelheid aan de dag te leggen voor
exoneraties voor de eventuele waardeschattingen, niettegenstaande deze specifiek geviseerd
worden door de regeling van artikel L. 321-17 C.Com. Ook dergelijke clausules zijn in de
praktijk een courant gegeven.3567 Als argument speelt hier in de eerste plaats de gedachte dat
elke schatting per definitie een grote mate van onzekerheid in zich draagt. Bovendien wordt
het effect van een exoneratie aanzienlijk getemperd doordat elke verkeerde schatting die een
gevolg is van een onzorgvuldige beoordeling van de authenticiteit van een werk, op die laatste
grond tot aansprakelijkheid kan leiden.
Hoewel exoneratie voor aansprakelijkheid in beide gevallen verdedigbaar en wenselijk lijkt,
kan wie de letter van de wet strikt volgt evenwel niet anders dan besluiten dat exoneratie over
de ganse lijn niet mogelijk is, ongeacht of de aansprakelijkheid met de
toeschrijvingsproblematiek gelieerd is, dan wel met een ander aspect van het
veilingmeesterschap.
595. Belgische veilinghuizen: alomtegenwoordige exoneratieclausules in de algemene
veilingvoorwaarden – Alle Belgische veilinghuizen hebben de gewoonte zich door middel
van een exoneratieclausule in de algemene voorwaarden te wapenen tegen eventuele
aansprakelijkheidsvorderingen van een gedupeerde koper.3568 De precieze bewoordingen van
3567

3568

Zo leest men bij Artcurial (Parijs) en Boisgirard & Associés in art. 1 de conditions générales de vente (2007): “c) Les
indications données par Artcurial-Briest-Le Fur-Poulain-F.Tajan sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout
défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.”
De algemene voorwaarden van Tajan (Parijs) stipuleren: “Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1
000 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être
communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Cellesci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de Tajan.”
Zeer kort, maar vergelijkbaar bij onder meer: Maison de ventes Cornette de Saint Cyr (Parijs), Ader (Parijs), CouteauBegarie (Parijs), Digart (Parijs), Perrin-Royere & Lajeunesse (Versailles), Piasa (Parijs), S.V.V. Beaussant Lefèvre
(Parijs), S.V.V. Lafon (Parijs), S.V.V. Millon & Associés (Parijs), Mercier & Cie. (Lille), S.A.R.L. Neret-Minet (Parijs),
S.V.V. Oger et Dumont (Parijs), S.V.V Lasseron & Associés (Parijs) en Maison de ventes Kohn (Parijs): “[…] les
estimations sont communiquées à titre indicatif.”
M. DAMBRE, "Informatieplicht en actiemogelijkheden van partijen bij de aankoop van kunstvoorwerpen", l.c., 43; E.
DIRIX, "Dwaling en bedrog bij koop van kunst en antiek", in K. RIMANQUE (ed.), Kunst en Recht, Antwerpen, Kluwer,
1985, (95) 105; M. FONTAINE, "Les aspects juridiques de la commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 441; J. LIMPENS,
La vente en droit belge, 1960, o.c., 270-271; B. TILLEMAN, "Dwaling bij de aan- en verkoop van kunst en antiek", Liber
Amicorum Jacques Herbots, Antwerpen, Kluwer, 2002, (443) 455; M. VON KUEGELGEN, "La responsabilité des
professionnels de la vente d'oeuvres d'art", l.c., 337.
In quasi alle authenticiteitsgeschillen waarin een Belgisch veilinghuis is betrokken draait het geschil grotendeels om de
precieze impact van de exoneratieclausule in de algemene veilingvoorwaarden. De praktijk is dan ook alomtegenwoordig
in het veilingwezen. Bij wijze van illustratie daarvan, zie: Brussel 14 september 2005, J.T. 2006, afl. 6212, 95; Brussel 20
juni 2007, onuitg.; Kh. Brussel 31 oktober 2005, onuitg. (Deze zaken betroffen de openbare verkoop door een Brussels
veilinghuis van een werk van de Oekraïns-Franse kunstenares Sonia Delaunay (1885-1979) dat naderhand echter onecht
bleek te zijn.); Brussel 23 november 1998, J.L.M.B. 2000, 910; Brussel 19 februari 1965, J.T. 1966, 12; Luik 28 juni 1994,
J.L.M.B. 1995, 398; Luik 6 november 2001, J.L.M.B. 2002, 1575; Brussel 17 april 1935, J.C.B. 1935, 283; Pand. pér.

774

die clausules durven evenwel danig te variëren.3569 DE PAGE was bij de redactie van zijn
Traité zelfs de mening toegedaan dat de organisatie van een openbare verkoop van

3569

1935, nr. 110, 714; Brussel 12 december 1888, Pas. 1889, II, 390; Kh. Antwerpen 7 juli 1905, J.T. 1905, nr. 1759 en J.P.A.
1905, I, 283; Kh. Brussel 6 juli 1931, J.C.B. 1931, 126; Kh. Brussel 6 februari 1947, J.C.B. 1948, 90; Kh Brussel 20
december 1954, J.C.B. 1955, 247; Kh. Brussel 13 september 1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT.
Hoewel elk van de huizen dergelijke exoneratieclausule opneemt, lopen de precieze bewoordingen ervan nogal uiteen, van
erg professioneel bij De Vuyst (Lokeren) en Bernaerts (Antwerpen), tot onbegrijpelijk kort bij Aberlé. Wat volgt wil die
variatie te illustreren.
Zo neemt Veilinghuis Bernaerts (Antwerpen) volgende clausules op in de algemene veilingvoorwaarden: “De toewijzing
zal geschieden zonder volstrekte waarborg - omtrent onder meer authenticiteit - vanwege de optredende veilingmeester en
de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. De goederen en kunstvoorwerpen worden verkocht in de staat waarin zij zich
bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg. De kopers worden geacht de goederen en
kunstvoorwerpen te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met kennis van zaken te hebben gedaan. De
schattingprijzen zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis enkel ten informatieve titel verstrekt. De
catalogus op papieren drager prevaleert op de elektronische. […].”
Artikel 7 van de veilingvoorwaarden van De Vuyst (Lokeren) stelt: “a. […] Elke verklaring in de catalogus, brochures of
publiciteit van Galerij De Vuyst is zonder verantwoordelijkheid vanwege de Galerij. Elke verklaring in de catalogus,
brochures of publiciteit van Galerij De Vuyst in verband met auteurschap, herkomst, ontstaan, ouderdom, toeschrijving,
kwaliteit en staat van om het even welk lot is slechts een opinie, geen feitelijkheid en mag ook niet als dusdanig worden
beschouwd. Galerij De Vuyst noch iemand in dienst van Galerij De Vuyst bezit de autoriteit tot het geven van enige
garantie in verband met een lot. Galerij De Vuyst geeft geen enkele garantie, ook geen stilzwijgende, ten aanzien van het
verkochte aan de koper; met betrekking tot de aansprakelijkheid van Galerij De Vuyst, zijn alle vorderingen die de koper
op Galerij De Vuyst zou kunnen verkrijgen steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het daadwerkelijk door de
koper aan Galerij De Vuyst betaalde bedrag.”
Bij Hôtel de ventes Vanderkindere (Brussel) leest men in artikel 6 van de algemene veilingvoorwaarden: “Les lots sont mis
en vente avec leurs imperfections, leur défauts et leurs erreurs éventuelles de description. L'HOTEL DE VENTES
VANDERKINDERE S.A. n'est pas responsable des erreurs éventuelles dans la description ou l’évaluation des lots, qui
sont données a titre indicatif. II en va de même en ce qui concerne l’auteur, la signature, la date, la provenance,
l’attribution, l’origine, l'authenticité, l’état des lots. L'acheteur se fera sa propre opinion sur le lot et il ne sera admis
aucune réclamation, de quelque nature qu'elle soit, même si elle a pour objet la description au catalogue, une fois
l'adjudication prononcée.”
Bij Pierre Bergé: “De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften
uitgaande van Pierre Bergé & Associés (Belgique) – Salle des Beaux-Arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden
beschouwd waarvoor de veilingszaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de
juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de toewijzing, de herkomst het
gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven.
Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.”
Artikel 3 van de Franstalige versie van de algemene voorwaarden van de veilinghuizen Servarts Beaux-Arts (Brussel) en
Rops (Namen) luidt: “Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de
la salle de ventes, doivent être considérées comme de simples indications qui n'engagent en aucun cas la responsabilité de
la salle [de ventes ROPS]. Celle-ci ne garantit ni l'exactitude d'une déclaration relative à l'auteur, ni l'origine, la date,
l'âge, l'attribution, la provenance, le poids ou l'état matériel du lot. Aucun employé de la salle de ventes ROPS n'est
autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent s'assurer eux-mêmes avant la vente, de
la nature des lots et de leur état matériel.” (Bij beide huizen vergeet de Nederlandstalige tekst door een slordigheid bij het
vertalen de ontkenning, waardoor er wellicht verkeerdelijk staat: “… De Veilingzaal waarborgt met de echtheid van een
verklaring m.b.t. de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de herkomst van het gewicht of de
staat van het lot. …” Wie slordig vertaalde en wie onaandachtig kopieerde is niet duidelijk…).
Vergelijkbaar bij het Brugse Bonte & Sioen of het Luikse Mosan: “Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk hetzij mondeling
door ons verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. Ze zijn enkel een opinie en worden naar beste weten en geweten
verstrekt. Van de koper/koopster wordt verondersteld dat hij/zij zich gedurende de tentoonstellingsdagen persoonlijk
vergewist van de staat, de aard, de datering, kortom de complete toestand van de goederen. Op verzoek worden alle
faciliteiten tot nadere expertise verstrekt zolang aan de goederen geen schade toegebracht wordt. Daarom zal na de
toeslag geen enkele klacht aanvaardt worden i.v.m. staat, aard, datering, enz., noch zal de koper/koopster zich kunnen
beroepen op zijn/haar vertrouwensrelatie met het veilinghuis. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich
bevinden op het ogenblik van de toeslag.”; of nog: “Les lots sont mis en vente avec leurs imperfections, leurs défauts et
leurs erreurs éventuelles de description. L'HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. n'est pas responsable des erreurs
éventuelles dans la description ou l'évaluation des lots, qui sont données à titre indicatif. Il en va de même en ce qui
concerne l'auteur, la signature, la date, la provenance, l'attribution, l'origine, l'authenticité, l'état des lots. L'acheteur se
fera sa propre opinion sur le lot et il ne sera admis aucune réclamation, de quelque nature qu'elle soit, même si elle a pour
objet la description au catalogue, une fois l'adjudication prononcée.”
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kunstvoorwerpen zonder dergelijke exoneratieclausules praktisch gezien onmogelijk zou
zijn.3570 Net zoals hun buitenlandse concurrenten benadrukken de Belgische veilinghuizen
immers dat het koperspubliek er zelf voor verantwoordelijk is zich een goed beeld van de
aangeboden kunst- en verzamelvoorwerpen te verschaffen.3571
596. Belgisch veilinghuis: geldigheid van de exoneratieclausules in de algemene
veilingvoorwaarden – Aangezien het Belgische veilinghuis ten aanzien van de koper
juridisch gezien de dubbele hoedanigheid heeft van zowel verkoper als professioneel
tussenpersoon, dient de studie van de exoneratiemogelijkheden van dezelfde tweeledigheid
blijk te geven.
De exoneraties die verband hielden met het kooprecht werden reeds uitvoerig bestudeerd.
Aangezien het Belgisch veilinghuis juridisch gezien de verkoper is, hoeft de analyse voor de
publieke en de private kunstkoop niet te verschillen. Bij de studie van het veilingwezen lieten
we het kooprecht precies om die reden grotendeels buiten beschouwing en spitsten we alle
aandacht toe op het aansprakelijkheidsrecht, gelet op de rol van het Belgische veilinghuis als
professioneel tussenpersoon. Niettemin brengen we hier wat betreft de bevrijdingsclausules
voor
de
vorderingen
gelieerd
aan
de
koopovereenkomst
(verborgen

3570

3571

Onbegrijpelijk kort bij Monsantic (Bergen) en het Brusselse Aberlé: “Aucune réclamation ne sera admise une fois
l'adjudication prononcée, même si elle a pour objet la description du catalogue, seule la description au moment de
l'enchère fait foi.”; of nog: “8. Les informations contenues dans le catalogue ne sont données qu'à titre indicatif.”
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 1972, 83, noot 4.
Herhaaldelijke bevestiging van DE PAGES stelling in de Belgische rechtspraak: Brussel 14 september 2005, J.T. 2006, afl.
6212, 95; Luik 28 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 398; Brussel 19 februari 1965, J.T. 1966, 12 en Pas. 1966, II, 50; Kh. Brussel
13 september 1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT; Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33.
Zo neemt Veilinghuis Bernaerts (Antwerpen) volgende clausules op in de algemene veilingvoorwaarden: “Daar de
goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden
gebracht, wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van
de goederen en de kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, de optredende
gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de
goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle
gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke
andere geschreven mededelingen van de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, en met name de beschrijving ervan, worden
slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, noch de
instrumenterende gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. De veiling wordt
voorafgegaan door een tentoonstelling gedurende dewelke KUNSTVEILINGEN BERNAERTS ter beschikking van het
publiek zullen staan om naar beste weten en kunnen inlichtingen te verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een
nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit van de goederen mogelijk te maken evenals een
toelichting over de eventuele gebreken of onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te geven. Daarenboven kan
het publiek een beroep doen op KUNSTVEILINGEN BERNAERTS of een deskundige door de liefhebber gekozen, met het
oog op een diepergaand onderzoek, gedurende de gehele duur van de tentoonstelling. KUNSTVEILINGEN BERNAERTS is
niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de nieuwe
omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt.”
Artikel 7 van de veilingvoorwaarden van De Vuyst (Lokeren) stelt: “a. De te veilen voorwerpen zijn gewoonlijk van enige
ouderdom. Alle loten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met hun fouten en onvolmaaktheden.
Illustraties in de catalogues zijn enkel bedoeld voor identificatie. De kopers moeten zich zelf vóór de veiling vergewissen
van de staat van elk lot, of het beschadigd is of hersteld, en voor zichzelf onderzoeken of het lot overeenstemt met de
beschrijving. […].”
Bij Hôtel de ventes Horta (Brussel) en DVC (Antwerpen/Gent): “La description des objets mis en vente et reprise dans le
catalogue doit être considérée comme purement indicative, le public étant mis à même de se rendre compte à l'exposition
préalable de la nature et de l'état des objets mobiliers présentés aux enchères. Aucune réclamation ne sera admise après
l'adjudication, même si elle a pour objet la description des lots au catalogue.”; of nog: “De liefhebbers worden geacht de
goederen voor de verkoop te hebben onderzocht en bekeken. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich
bevinden onafgezien de beschrijving in de catalogus. Ieder verschil qua aard, hoeveelheid en/of benaming na de verkoop
vastgesteld, brengt geen nietigheid van de verkoop met zich mee.”
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gebreken/leveringsplicht/conformiteit) enkele bijzondere aandachtspunten in herinnering,
specifiek toegespitst op het veilingwezen. Zij hebben immers een allesbepalende impact op de
exoneratiepolitiek van de Belgische veilinghuizen.
i) EXONERATIES

IN HET KOOPRECHT: ENKELE VERDUIDELIJKINGEN VOOR HET

BELGISCHE
– De keuze van de Belgische veilinghuizen hun dienstverlening op
commissionairsbasis te verstrekken impliceert dat de verkoop onder het monistische
regime van de consumentenkoop ressorteert telkens de particuliere koper, als consument,
geheel los van zijn beroepsbezigheden handelt. De wetgever liet immers na ten behoeve
van het veilingwezen gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheid die de Europese
richtlijn voor de handel in tweedehandsgoederen had voorzien. Dit heeft erg verregaande
gevolgen op het vlak van de exoneratiemogelijkheden, aangezien het regime van de
consumentenkoop dwingend is.3572 Artikel 1649 octies, eerste alinea B.W. bepaalt immers
duidelijk: “Zijn nietig, contractuele bedingen of afspraken overeengekomen vooraleer het
gebrek aan overeenstemming aan de verkoper door de consument ter kennis is gebracht,
en waardoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, de rechten die de consument uit deze afdeling
put, worden beperkt of uitgesloten. […]” Uit DEEL II onthouden we dat het dus niet is
toegestaan via exoneratieclausules in de algemene veilingvoorwaarden het wettelijke
beschermingsniveau te verminderen. Dergelijke exoneratieclausules zijn immers relatief
nietig.3573

VEILINGWEZEN

Het belang van deze exoneratiebeperking voor het veilingwezen behoeft geen betoog. De
koper-consument ziet zich in België op die basis immers verzekerd van het recht om van
de veilinghouder/verkoper een goed geleverd te krijgen dat overeenstemt met de

3572

3573

S. BEYAERT, "Consumentenkoop", l.c., 184-186; L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor
consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 454; I. SAMOY, "Commerciële garanties en het dwingend karakter van
de nieuwe regels", in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (103) 121; Y.
VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT e.a., De Consumentenkoop - De wet van 1 september 2004 betreffende
de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, in Cahiers Antwerpen, Brussel, Gent, 2005/3,
Gent, Larcier, 2005, 52.
Het dwingend karakter ervan blijkt ook al uit de Europese Richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999. Zie in dat verband: I.
DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 901; I. SAMOY, "Garantie op transparantie?
De conventionele garantie in het Wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn Consumentenkoop", T.B.H. 2003, (383) 389;
S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 30; S. STIJNS, "Les garanties commerciales et l'action
récursoire du vendeur final dans la directive sur la vente au consommateur", in J. LETE ACHIRICA (ed.), Les garanties
dans la vente des biens de consommation, Universidade de Santiago de Compostella, 2004, (101) 112-113; S. STIJNS en
W. VAN GERVEN, "Article 7: Binding Nature", in M. C. BIANCA en S. GRUNDMANN (eds.), EU Sales Directive
Commentary, Antwerpen, Intersentia, 2002, (235) 238-239.
L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 454; R. STEENNOT,
"Consumentenkoop en garanties: De bescherming van de consument bij aankoop van een roerend goed", in VLAAMSE
CONFEDERATIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 2006, (217) 254-255.
Een kritische stem: S. STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud B.W.? Sophie's choice", in E. DIRIX, W. PINTENS, P.
SENAEVE e.a. (eds.), Liber amicorum Jacques Herbots, Deurne, Kluwer, 2002, (389) 417.
De precieze sanctie voor dergelijke clausules is het voorwerp geworden van een hele doctrinaire polemiek (Voor een
virtuose weergave daarvan, zie: S. STIJNS, "Zijn onrechtmatige bedingen nietig?", Liber Amicorum Yvette Merchiers,
Brugge, Die Keure, 2001, (921) 926 et seq.), waarbij zowel STIJNS als VAN GERVEN ervoor hebben gepleit een nieuwe
sanctie in het privaatrecht toe te passen: de “onverbindendheid” (S. STIJNS, "Zijn onrechtmatige bedingen nietig?", l.c.,
945-946; W. VAN GERVEN, "Onverbindendheid: blokkendoos of grabbelton?", Liber Amicorum Jacques Herbots,
Deurne, Kluwer, 2002, (483) 491-493).

777

beschrijving in de catalogus.3574 Bovendien dient de verkoper daarvoor in te staan
gedurende een minimale garantietermijn.3575
Contractuele uitsluiting of vermindering van de verkopersaansprakelijkheid in
veilingcatalogi via “men koopt wat men ziet”-clausules (zelfs met de uitdrukkelijke
toestemming van de consument) behoort voortaan dus tot het verleden.3576 Alvast één
Belgisch veilinghuis geeft in zijn algemene veilingvoorwaarden te kennen zich de
verregaande impact van de wetgeving op de consumentenkoop ten volle te realiseren. Zo
stipuleert het Brusselse Pierre Bergé & Associés (Belgique) – Salle des Beaux-Arts:
“Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek is de
verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij
de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf
voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid
op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden
vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.”

We merken op dat het veilinghuis wel de wettelijke garantietermijn van twee jaar,
conform artikel 1649quater, § 1 van het Burgerlijk Wetboek. naar het minimum van één
jaar voor tweedehandsgoederen bracht, alsook, conform artikel 1649quater, § 2 van het
Burgerlijk Wetboek, een meldingstermijn oplegde.
Het is echter belangrijk voor ogen te houden dat exoneratieclausules voor de
verkopersaansprakelijkheid in de algemene veilingvoorwaarden hun belang behouden.
Dit is natuurlijk in de eerste plaats zo voor de gevallen waarin het bijzonder regime van de
consumentenkoop niet van toepassing is (omdat de koper geen consument is of het
veilinghuis ervoor zou kiezen zijn diensten te verlenen als lasthebber voor een nietprofessionele inbrenger/verkoper). In dat geval kunnen partijen overeenkomen de garantie
voor verborgen gebreken conventioneel uit te sluiten op grond van artikel 1643 van het
Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de verkoper te goeder trouw is, wat betekent dat
hij het gebrek ten tijde van de verkoop niet kende.3577 Dat het kennisvermoeden voor de
professionele koper exoneratie onmogelijk maakt, voegt maar weinig toe aan het verhaal,
aangezien de gehele veilingverkoop dan toch opnieuw onder het regime van de
consumentenkoop ressorteert. Enkel in de situatie dat daarenboven ook de koper een
professioneel is (zodat het bijzonder regime van de consumentenkoop niet meer van
toepassing is), zou de uitsluiting van de vrijwaringsgarantie problematisch worden, door
3574
3575

3576

3577

Y. VAN COUTER, E. KAIRIS, B. VANBRABANT e.a., De Consumentenkoop, o.c., 53.
Art. 1649quater BW: “§ 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat
bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf
voornoemde levering. […] In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de
consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.”
L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 454; I. SAMOY,
"Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels", l.c., 122.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 209 en 221-223; P.-A. FORIERS, "Conformité et
garantie dans la vente", in B. TILLEMAN en P.-A. FORIERS (eds.), De koop / La vente, Brugge, Die Keure, 2002, (17)
40; P.-A. FORIERS, "La garantie du vendeur professionnel et la Cour de Cassation de Belgique - Observations et
réflexions", in ULB - FACULTÉ DE DROIT (ed.), Les obligations en droit français et en droit belge: convergences et
divergences, Brussel, Bruylant, 1994, (247) 257; J. LIMPENS, La vente en droit belge, 1960, o.c., 164-169; A.
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1997, 305; C. PAUWELS,
"Exoneratie voor verborgen gebreken bij koop - gemeen recht", in J. HERBOTS (ed.), Exoneratiebedingen, Brugge, Die
Keure, 1993, (21) 24; S. STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud B.W.? Sophie's choice", l.c., 416; J. VAN RYN en J.
HEENEN, Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1981, 553.
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het vermoeden van kwade trouw van de beroepsverkoper op grond van artikel 1643 van
het Burgerlijk Wetboek. Deze laatste zou zich dan slechts op de exoneratieclausule met
betrekking tot de verborgen gebreken kunnen beroepen, indien hij zelf het tegenbewijs
levert van zijn onoverwinnelijke onwetendheid of van het onnaspeurbaar karakter van het
authenticiteitsgebrek.3578
Ten tweede wijzen we ook op de rol van artikel 1649 quater, § 5 van het Burgerlijk
Wetboek dat stelt: “De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor
de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de
termijn van twee jaar bedoeld in § 1.” Na het verstrijken van de wettelijke garantietermijn,
herleeft met andere woorden het gemeen recht. Het gevolg is dat als het veilinghuis een
exoneratieclausule in de algemene veilingvoorwaarden opnam, die clausule dan zelfs ten
aanzien van een consument-koper kan worden ingeroepen. Natuurlijk dient de
exoneratieclausule daarvoor wel te voldoen aan de gemeenrechtelijke
geldigheidsvereisten. Opnieuw komen we zo terecht bij de vraag naar de eerder reeds
omstandig bestudeerde exoneratiemogelijkheden van de beroepsverkoper in het
gemeenrechtelijk koopregime.
ii) EXONERATIES VOOR GEBREKKIGE DIENSTVERLENING: ENKELE VERDUIDELIJKINGEN VOOR
HET BELGISCHE VEILINGWEZEN – Het Belgische veilinghuis tracht zich niet alleen te
exonereren voor zijn aansprakelijkheid als verkoper, daarnaast wil het ook voor eventuele
aansprakelijkheid ten gevolge van zijn gebrekkige dienstverlening buiten schot blijven.3579
Inauthenticiteit zou er immers op kunnen wijzen dat het veilinghuis zich niet naar behoren
3578

3579

B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de garantie en droit belge", in P. WERY
(ed.), Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Die Keure, 2001, (33) 82-83; S.
STIJNS, "Nieuw kooprecht in oud B.W.? Sophie's choice", l.c., 416.
Zo leest men in de exoneratieclausule van VEILINGHUIS BERNAERTS (Antwerpen): “Daar de goederen en de
kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, wordt de
koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat van de goederen en de
kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, de optredende gerechtsdeurwaarder
of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen en de
kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle gegevens
betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke andere
geschreven mededelingen van de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, en met name de beschrijving ervan, worden slechts
als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch de KUNSTVEILINGEN BERNAERTS, noch de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. […]”
Artikel 3 van de Franstalige versie van de algemene voorwaarden van de veilinghuizen SERVARTS BEAUX-ARTS (Brussel)
en ROPS (Namen) luidt: “Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant
de la salle de ventes, doivent être considérées comme de simples indications qui n'engagent en aucun cas la responsabilité
de la salle […].”
Artikel 7 van de veilingvoorwaarden van DE VUYST (Lokeren) stelt: “a. […] Elke verklaring in de catalogus, brochures of
publiciteit van Galerij De Vuyst is zonder verantwoordelijkheid vanwege de Galerij. […] Galerij De Vuyst geeft geen
enkele garantie, ook geen stilzwijgende, ten aanzien van het verkochte aan de koper; met betrekking tot de
aansprakelijkheid van Galerij De Vuyst, zijn alle vorderingen die de koper op Galerij De Vuyst zou kunnen verkrijgen
steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het daadwerkelijk door de koper aan Galerij De Vuyst betaalde bedrag.”
Bij HÔTEL DE VENTES VANDERKINDERE (Brussel) leest men in artikel 6 van de algemene veilingvoorwaarden: “Les lots sont
mis en vente avec leurs imperfections, leur défauts et leurs erreurs éventuelles de description. L'HOTEL DE VENTES
VANDERKINDERE S.A. n'est pas responsable des erreurs éventuelles dans la description ou l’évaluation des lots, qui
sont données a titre indicatif.
Bij HÔTEL DE VENTES HORTA (Brussel): “La description des objets mis en vente et reprise dans le catalogue doit être
considérée comme purement indicative, le public étant mis à même de se rendre compte à l'exposition préalable de la
nature et de l'état des objets mobiliers présentés aux enchères.
of nog: “Les lots sont mis en vente avec leurs imperfections, leurs défauts et leurs erreurs éventuelles de description.
L'HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. n'est pas responsable des erreurs éventuelles dans la description ou l'évaluation des
lots, qui sont données à titre indicatif.
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heeft gekweten van zijn professionele informatieplicht, zodat het op die manier aan de
oorsprong lag van de vergissing – en dus ook van de schade – van de koper. Als
“veroorzaker” van de dwaling van de koper bleek het leerstuk van de culpa in
contrahendo voor het Belgisch veilinghuis van bijzonder belang.3580 Tot afsluiting volgen
nog enige beperkingen met betrekking tot de exoneratieregeling voor de
buitencontractuele aansprakelijkheid, specifiek toegespitst op de context van de
veilingkoop.
In principe staat het Belgisch recht toe zich te exonereren voor zowel de contractuele als
de buitencontractuele aansprakelijkheid.3581 Wat dat betreft bestaat er immers geen
onderscheid tussen beide aansprakelijkheidsorden, die elk als suppletief worden
beschouwd.3582 Vanouds bevestigt het Hof van Cassatie de principiële geldigheid van de
exoneratieclausules. De grondslag daarvoor zoekt het in de wilsautonomie, de
contractsvrijheid en het suppletief karakter van de wettelijke regelen.3583 Met die
stellingname onderscheidt het Belgisch recht zich inderdaad overduidelijk van het Franse
systeem waar het buitencontractueel aansprakelijkheidsregime nog steeds van openbare
is.3584 Aangezien de culpa in contrahendo zijn grondslag vindt in de buitencontractuele
foutaansprakelijkheid van artikel 1382 B.W. is dit onderscheid betekenisvol, aangezien in
3580

3581

3582

3583

3584

Zie daarover: A. DE BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten - Grondslagen,
draagwijdte en sancties, 2000, o.c., 174 et seq. en 222-223; A. DE BOECK, "De precontractuele aansprakelijkheid", l.c., 2
en 19; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a., "Overzicht van rechtspraak (1981-1992) - Verbintenissen", l.c., 278;
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 116-117; A. VAN OEVELEN, "Hoofdlijnen
in de ontwikkeling van het algemene verbintenissen- en overeenkomstenrecht 1964-2000", l.c., 327 et seq.; P. VAN
OMMESLAGHE, "Les grandes tendances de l'évolution du droit des obligations conventionnelles lors des trente-cinq
dernières années", l.c., 367.
N. CARETTE, "Exoneratiebedingen in het gemeen recht", Jura Falc. 2004-05, afl. 1, (63) 66; M. COIPEL, Eléments de
théorie générale des contrats, Brussel, Kluwer, 1999, 178; L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité
couvrant la faute personnelle et leur interprétation", R.C.J.B. 1981, (196) 200-201; L. CORNELIS, Algemene theorie van
de verbintenis, 2000, o.c., 594; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Brussel, Bruylant, 1967, 1106; E.
DIRIX, "Exoneratiebedingen", TPR 1988, (1171) 1185; B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité ou de garantie en droit belge", l.c., 51; J. H. HERBOTS, "De exoneratiebedingen in het gemeen recht", in J.
H. HERBOTS (ed.), Exoneratiebedingen, Brugge, Die Keure, 1993, (1) 6; R. KRUITHOF, "Les clauses d'exonération
totale ou partielle de responsabilité - Rapport belge", In memoriam Jean Limpens, Antwerpen, Kluwer, 1987, (165) 178; E.
MONTERO, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité - Rapport belge", in M. FONTAINE en G. VINEY
(eds.), Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles: études de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2001,
(393) 408-424; H. VANDENBERGHE, "Exoneratie- en vrijwaringsbeding bij onrechtmatige daad - Samenloop en
coëxistentie", in J. HERBOTS (ed.), Exoneratiebedingen, Brugge, Die Keure, 1993, (69) 88; O. VANDEN BERGHE,
"Exoneratiebedingen in het gemeen recht en in het consumentenrecht", in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.),
Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (41) 42;
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 177 et seq. en 376-377; A. VAN OEVELEN,
"Exoneratieclausules", in L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN, en F. WALSCHOT (eds.), Nuttige tips voor goede
contracten, Mechelen, Kluwer, 2003, (29) 37; P. VAN OMMESLAGHE, "Les clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité en droit belge", in ULB - FACULTÉ DE DROIT en UNIVERSITÉ DE PARIS - VAL DE MARNE (eds.),
Les obligations en droit français et en droit belge: convergences et divergences, Brussel, Bruylant, 1994, (181) 188-202.
N. CARETTE, "Exoneratiebedingen in het gemeen recht", l.c., 63; R. KRUITHOF, "Les clauses d'exonération totale ou
partielle de responsabilité", l.c., 178-179; P. VAN OMMESLAGHE, "Les clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité en droit belge", l.c., 184.
Cass. 4 januari 1993, Arr. Cass. 1993, 1; Cass. 23 november 1987, R.W. 1987-88, 1359; Cass. 10 februari 1981, Arr. Cass.
1980-81, 643; Cass. 28 juni 1973, Arr. Cass. 1973, 1063; Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 113, concl. P.
MAHAUX; Cass. 28 juni 1928, Pas. 1928, I, 211; Cass. 13 november 1924, Pas. 1925, I, 18; Cass. 21 februari 1907, Pas.
1907, I, 135. Voor een lange lijst bevestigende arresten uit de 19e eeuw, zie: L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de
responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation", l.c., 200-201, noot 17.
L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation", l.c., 202;
E. DIRIX, "Exoneratiebedingen", l.c., 1385; B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
ou de garantie en droit belge", l.c., 51; H. VANDENBERGHE, "Exoneratie- en vrijwaringsbeding bij onrechtmatige daad",
l.c., 77.
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Frankrijk exoneratie voor de miskenning van de precontractuele informatieplicht strikt
genomen niet voor exoneratie in aanmerking kan komen. In België is het onderscheid
tussen het contractuele en buitencontractuele regime wat dat betreft betekenisloos, zodat
ook de culpa in contrahendo voor exoneratie in aanmerking komt.
Sommige auteurs wijzen erop hoe de aanvaarding van de exoneratieclausule in een
buitencontractuele, en bij uitstek precontractuele context problemen kan doen rijzen.3585
Voor de exoneraties opgenomen in de algemene voorwaarden van de veilinghuizen lijkt
deze kwestie ons echter niet onoverkomelijk, aangezien het biederspubliek onvermijdelijk
met de clausules wordt geconfronteerd. Zo vindt hij ze niet alleen terug in de
veilingcatalogus, maar wordt er ook tijdens de bezichtigingsdagen en voor de veiling
uitdrukkelijk naar verwezen. Bovendien staan ze op de factuur afgedrukt. Tot slot dient de
koper bij de registratie doorgaans expliciet te verklaren van de algemene voorwaarden
kennis te hebben genomen. Dat alles laat besluiten dat niet zozeer de kennisname en
aanvaarding het probleemkind zijn, temeer daar men alom aanneemt dat de aanvaarding
niet per definitie uitdrukkelijk hoeft te zijn, maar ook stilzwijgend kan blijken.3586
Aangezien het Belgische recht voor de geldigheid van de exoneratieclausules geen
onderscheid meent te moeten maken tussen de contractuele en de buitencontractuele
aansprakelijkheid, kunnen we hier volstaan met een verwijzing naar de eerder bestudeerde
exoneratiebeperkingen die het cassatiearrest van 25 september 19593587 formuleerde. De
drie beperkingen die het Hof formuleerde, vormen tot op heden de gemeenrechtelijke
gedoogzone waarbinnen de exoneratieclausules voor contractuele én buitencontractuele
aansprakelijkheid op straffe van nietigheid kunnen gedijen. Zo mag de exoneratieclausule
(1) niet strijdig zijn met regels van dwingend recht of openbare orde, (2) niet bevrijden
voor eigen opzet en bedrog en (3) de overeenkomst niet geheel uithollen en alle zin
ontnemen.3588 Deze laatste rem is voor de aansprakelijkheid van het veilinghuis bij
authenticiteitsgeschillen betekenisloos, aangezien we daarvan eerder al aannamen dat die
buitencontractueel van aard is, want gebaseerd op de culpa in contrahendo. Wie
contractueel niets beloofd heeft, kan door exoneratie ook niet raken aan de essentie van
zijn verbintenis.
Uit de analyse van de grenzen die de cassatierechtspraak en de doctrine aan de geldigheid
van de exoneratieclausules stelde komt onmiskenbaar naar voor dat voornamelijk het
3585
3586

3587
3588

W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 376.
E. MONTERO, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité", l.c., 407; A. VAN OEVELEN,
"Exoneratieclausules", l.c., 33; P. VAN OMMESLAGHE, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en
droit belge", l.c., 211.
Cass. 25 september 1959, Pas. 1960, I, 113, concl. P. MAHAUX.
N. CARETTE, "Exoneratiebedingen in het gemeen recht", l.c., 68; M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats,
1999, o.c., 181-193; L. CORNELIS, "Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur
interprétation", l.c., 205-209; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 595-602; E. DIRIX,
"Exoneratiebedingen", l.c., 1186-1189; B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de
garantie en droit belge", l.c., 53-73; J. H. HERBOTS, "De exoneratiebedingen in het gemeen recht", l.c., 10-11; R.
KRUITHOF, "Les clauses d'exonération totale ou partielle de responsabilité", l.c., 181-190; E. MONTERO, "Les clauses
limitatives ou exonératoires de responsabilité", l.c., 408-424; H. VANDENBERGHE, "Exoneratie- en vrijwaringsbeding
bij onrechtmatige daad", l.c., 74; O. VANDEN BERGHE, "Exoneratiebedingen in het gemeen recht en in het
consumentenrecht", l.c., 43-44; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 180-182; A.
VAN OEVELEN, "Exoneratieclausules", l.c., 39; P. VAN OMMESLAGHE, "Les clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité en droit belge", l.c., 186 et seq.
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vereiste van goede trouw de exoneraties in het veilingwezen met nietigheid bedreigt. Dat
mag ook blijken uit de rechtspraak, die, alvorens een exoneratieclausule uit de algemene
veilingvoorwaarden toe te passen, onderzoekt of er geen bedrog in het spel is.3589 Wendt
het veilinghuis de exoneratieclausule aan om aansprakelijkheid te ontlopen ondanks de
opzettelijke miskenning van zijn professionele zorgvuldigheids- en informatieplicht, dan
gaat de rechter simpelweg aan de clausule voorbij. Bijzonder is dat de rechtspraak de
nodige welwillendheid aan de dag wil leggen wanneer de koper aantoont het slachtoffer te
zijn van vervalsingspraktijken, zelfs als die niet uitgaan van het veilinghuis dat zonder het
te beseffen een vervalsing veilde. Ook in dergelijke gevallen durft de recente rechtspraak
de exoneratieclausules alle effect te ontzeggen.3590
Desondanks stelt men vast dat dit slechts uitzonderlijk gebeurt. De principiële geldigheid
van de exoneratiebedingen blijft het uitgangspunt; een principe dat de Belgische hoven en
rechtbanken ook ten aanzien van de exoneratiebedingen in de algemene voorwaarden van
de veilinghuizen huldigen.3591
Tot slot wijzen wij ook hier op het belang van hoofdstuk V van de WHPC, dat ten dele
gewijd is aan onrechtmatige exoneratieclausules in contracten van verkoop of
dienstverlening aan een consument.3592 Artikel 31 WHPC maakt immers meteen duidelijk
dat, gelet op het erg ruim opgevatte verkopers- en productbegrip, de veilinghandel in
kunstvoorwerpen valt onder het beschermingsregime van de “onrechtmatige
bedingenregeling”.3593

3589

3590

3591

3592

3593

Brussel 14 september 2005, J.T. 2006, afl. 6212, 95; Luik 28 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 398; Luik 6 november 2001,
J.L.M.B. 2002, 1575; Kh. Antwerpen 7 juli 1905, J.T. 1905, nr. 1759 en J.P.A. 1905, I, 283; Brussel 17 april 1935, J.C.B.
1935, 283; Pand. pér. 1935, nr. 110, 714; Kh. Brussel 13 september 1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT; Brussel 19
februari 1965, J.T. 1966, 12. Het Hof van Beroep verwijst in zijn arrest naar de voormelde rechtspraak van het Hof van
Cassatie van 25 september 1959, en bevestigt dat het Romeinsrechtelijke adagium Culpa lata dolo aequiparatur niet
langer school maakt. Kh. Brussel 6 juli 1931, J.C.B. 1931, 126. In deze laatste zaak bleek de gedupeerde koper
aanvankelijk wel bedrog aan te voeren, maar beriep hij zich daar later niet meer zo, zodat de rechtbank daarop niet verder
hoefde in te gaan.
Rb. Brussel (11e kamer), 31 oktober 2005, (Blanpain/N.V. Hotel des Ventes Horta), RG 2000/3252/A, onuitg: “Si les
conditions générales de vente de la S.A. HORTA sont en principe opposables à [l’acquéreur], le tribunal estime que
l’interprétation qui doit être faite des acticles 3 et 4 de celles-ci ne permet pas de les appliquer à l’hypothèse d’une
falsification dolosive ayant entraîné une erreur substantielle permettant l’annulation de la vente. […] Les conditions
générales de la S.A. HORTA ne peuvent dès lors pas faire obstacle à l’annulation de la vente.”; Brussel 23 november
1998, J.L.M.B. 2000, 910.
Luik 28 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 398; Rb. Brussel 15 mei 1964, Pas. 1967, III, 33; Brussel 14 september 2005, J.T. 2006,
afl. 6212, 95; Brussel 19 februari 1965, J.T. 1966, 12; Luik 28 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 398; Luik 6 november 2001,
J.L.M.B. 2002, 1575; Brussel 17 april 1935, J.C.B. 1935, 283; Pand. pér. 1935, nr. 110, 714; Brussel 12 december 1888,
Pas. 1889, II, 390; Kh. Antwerpen 7 juli 1905, J.T. 1905, nr. 1759 en J.P.A. 1905, I, 283; Kh. Brussel 6 juli 1931, J.C.B.
1931, 126; Kh. Brussel 6 februari 1947, J.C.B. 1948, 90; Kh Brussel 20 december 1954, J.C.B. 1955, 247; Kh. Brussel 13
september 1978, J.T. 1979, 165, noot J. EECKHOUT; Brussel (16e aanvullende kamer) 20 juni 2007, (Blanpain/Platteau &
S.A. Hotel des Ventes Horta) R.G. nr. 2005/AR/3334, onuitg.
Bijzonder duidelijk daaromtrent: E. MONTERO, "Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité", l.c., 425429; A. VAN OEVELEN, "Exoneratieclausules", l.c., 45-50.
Art. 31, § 2 WHPC: “Voor de toepassing van deze afdeling moet worden verstaan onder: 1° producten: niet enkel de
lichamelijke roerende zaken, maar ook de onroerende zaken, de rechten en de verplichtingen; 2° verkoper: niet enkel de
personen bedoeld in artikel 1,6, maar ook iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, uitgezonderd de titularissen
van een vrij beroep zoals bepaald in artikel 2,1°, van de wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in
overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten, die bij een overeenkomst afgesloten met
een consument handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit.” Art. 1, 7 WHPC definieert de consument als: “iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte
producten of diensten verwerft of gebruikt.”
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597. Belgisch veilinghuis: beperkte garanties in algemene veilingvoorwaarden – Naar
het voorbeeld van de grote Angelsaksische auctioneers bieden enkele Belgische veilinghuizen
de koper ook beperkte garanties. Deze staan ook in het Belgisch veilingwezen in de algemene
veilingvoorwaarden ingeschreven. Het kan dan gaan om een zogenaamde
“antivervalsingsclausule”, op grond waarvan het veilinghuis bereid is gedurende een bepaalde
periode het geveilde goed terug te nemen, op voorwaarde dat de koper bewijst dat het werk
een vervalsing is.3594 Andere veilinghuizen bieden in navolging van Christie’s of Sotheby’s
een werkelijke authenticiteitsgarantie.3595 Eerlijkheid gebiedt echter te benadrukken dat
dergelijke bijzondere garanties, zowel voor authenticiteit of tegen vervalsingen in België een
echte zeldzaamheid blijven. Bovendien valt het op dat, zo er al een garantie wordt geboden,
de garantietermijnen bij de Belgische veilinghuizen (acht tot 21 dagen) in vergelijking met de
vijfjarige termijn bij Angelsaksische huizen uitermate kort zijn. Wel wijzen we nogmaals op
de soepelheid van de Brusselse hoven die recent bij vervalsingen de exoneratieclausules in de
algemene veilingvoorwaarden hun effect ontzegden, zodat men van een prille(?)
jurisprudentiële antivervalsingsgarantie kan gewagen.3596

§ III. RECHTSVERGELIJKENDE CONCLUSIE
598. Dubbele onderzoeksfocus - geïntegreerde conclusie met twee analyseniveaus – Het
onderzoek naar de betekenis van de consignatieovereenkomst en de algemene
veilingvoorwaarden voor de authenticiteitsproblematiek viel in twee delen uiteen. Eerst
focuste het onderzoek zich op de rechtspositie van de inbrenger waarbij de impact van de
consignatieovereenkomst centraal stond. In het tweede luik moest de inbrenger als protagonist

3594

3595

3596

Veilinghuis Bernaerts (Antwerpen) biedt dergelijke antivervalsingsgarantie. In de algemene voorwaarden staat te lezen:
“In uitzonderlijke geval kan de verkoop van een kunstvoorwerp geannuleerd worden en de toewijzingsprijs aan de koper
worden terugbetaald als hij het aangekocht voorwerp binnen de drie weken retourneert met het bewijs dat het een
vervalsing is, en voor zover dat het voorwerp nog steeds in dezelfde staat en toestand verkeert als op het ogenblik van de
veiling.”
Zo biedt Mosan (Luik) een erg kortstondige authenticiteitsgarantie: “L’HOTEL DE VENTES MOSAN S.A. se réserve
toutefois le droit d’annuler la vente d’un lot adjugé à la condition que celui-ci soit à nouveau en sa possession au plus tard
8 jours après la vente et qu’il soit établi que le lot n’est pas authentique. Elle remboursera à l’acheteur le prix payé, à
l’exception de toute perte, dommage ou frais quelconque subis par l’acheteur.”
Artikel 7 van de veilingvoorwaarden van De Vuyst (Lokeren) stelt: “b. Indien Galerij De Vuyst binnen de 21 dagen
volgend op de veiling bericht ontvangt van de koper dat de authenticiteit van een lot wordt betwist, zal Galerij De Vuyst,
indien zij overtuigd is dat de aanklacht gerechtvaardigd is, contact opnemen met de verkoper en zo nodig handelen
overeenkomstig artikel 13 van de verkoopsvoorwaarden, waarbij de koper hiervoor volmacht geeft aan Galerij De Vuyst.”
In het artikel 13 (waarnaar artikel 7 verwees) staat te lezen: “De verkoper draagt persoonlijk de verantwoordelijkheid
betreffende de juistheid van de gegevens, de authenticiteit, de aard en de staat van elk lot zoals het is ingevuld op het door
hem ondertekende inbrengbewijs. Indien de verkoper hiervoor in gebreke blijft heeft Galerij De Vuyst een eigen recht om
ten allen tijde de verkoop te ontbinden of deze ontbinding in rechte te vorderen, waarbij het reeds uitbetaalde bedrag door
de verkoper dient te worden terugbetaald en gebeurlijke onkosten, gemaakt door de andere partijen, dienen te worden
vergoed. Galerij De Vuyst heeft dit eigen recht tegenover de verkoper, afgezien van het feit of een zelfde vordering al dan
niet door de koper werd ingesteld. De verkoper erkent Galerij De Vuyst integraal te vrijwaren voor elke vordering die de
koper en/of elke derde tegen haar zou stellen naar aanleiding van de verkoop van de goederen van de verkoper.”
Rb. Brussel (11e kamer), 31 oktober 2005, (Blanpain/N.V. Hotel des Ventes Horta), RG 2000/3252/A, onuitg; Brussel 23
november 1998, J.L.M.B. 2000, 910.
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plaats ruimen voor de koper, wiens rechtspositie aansluitend werd geduid op basis van de
algemene veilingvoorwaarden.
Ondanks die dubbele onderzoeksfocus is het niettemin mogelijk tot een enkele conclusie te
komen, waarin beide delen geïntegreerd zijn. Enkele constante tegenstellingen laten immers
toe over gans de lijn twee systemen te onderscheiden: de Angelsaksische veilinghandel
enerzijds, en het Frans-Belgische veilingwezen anderzijds. Die opdeling is het resultaat van
tweevoudige analyse.
De macro-analyse beschouwt de rol van de contractuele regelingen als geheel, zonder in te
gaan op de precieze clausules ervan, of het niveau van rechtsbescherming dat ze bieden. De
macro-analyse kijkt naar de omvang van de contractuele regelingen en, daaraan gekoppeld,
hun aandeel in de uiteindelijke beslechting van eventuele geschillen.
De micro-analyse bestudeert de concrete inhoud en de rechtsgevolgen van singuliere
contractuele clausules, waarbij de vraag naar geboden rechtsbescherming centraal staat.
599. Macro-analyse – Wie de consignatieovereenkomsten en algemene voorwaarden van
de leidinggevende veilinghuizen in de onderzochte jurisdicties bestudeert merkt meteen op dat
de veilinghandel in Engeland en New York op basis van erg omvangrijke contractuele
regelingen verloopt, terwijl zij in de Franse en Belgische veilinghandel doorgaans precies
(erg) summier zijn. Dat heeft voor gevolg dat men in Engeland en New York voor de
beslechting van geschillen tussen inbrengers/kopers en de veilinghuizen veel sterker dan in
Frankrijk en België is aangewezen op de contractuele regelingen in de
consignatieovereenkomst en de algemene veilingvoorwaarden. Deze vaststelling betreft niet
alleen het authenticiteitscontentieux, maar geldt ook vooral voor alle overige geschillen
inzake consignatie of veiling. In België en Frankrijk blijft men daarvoor veel meer op de
wetgeving en de algemene principes van de commissie en de lastgeving aangewezen. Waar
het formuleren van een oplossing zonder de contractuele regelingen te hebben bestudeerd
voor Engeland en New York eenvoudigweg ondenkbaar is, vormt dat voor de Belgische
veilinghandel en vooral voor het Franse veilingwezen veel minder een probleem. Het
onderzoek wees uit dat contractuele afspraken daar vaak ontbreken, zodat de rechter in die
jurisdicties doorgaans toch op basis van bijzondere wetgeving of de algemene figuren uit het
distributierecht dient te trancheren.
Wat betreft de Franse situatie, lijkt de verklaring voor de beperkte contractuele regelingen
voor de hand te liggen. Gelet op het bestaan van een ruim wettelijk kader heeft het Franse
maison de ventes in vergelijking met zijn Angelsaksische beroepsgenoten veel minder sterk
de noodzaak gevoeld de algemene principes uit de lastgevingsrelatie contractueel af te
stemmen op de specificiteit van de veilinghandel in kunstvoorwerpen. Eerder gaf dit
proefschrift inderdaad al aan dat Frankrijk een georganiseerd veilingsysteem kent, aangezien
de wetgever daar heel wat aspecten van de zorgvuldigheidsgedachte (ten dele) een wettelijke
invulling gaf.3597 Door de stand van de wetgeving behoefde het veilingbedrijf minder
contractuele aanvullingen om een sluitend en rechtszeker regime tot stand te brengen. Een
gelijkaardig, zij het ietwat beperkter regelgevend kader vinden we ook terug in de New
Yorkse veilinghandel. Het stadsreglement en de Arts and Cultural Affairs Law leggen
bepaalde misleidende praktijken immers aan banden en expliciteren op diverse punten de
3597

Voor meer over die tegenstelling, zie: D. VAN KIRK REEVES en J. M. BOLL, "General Report", l.c., 353-354.
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informatieverplichting die op de auctioneer rust. Niettemin zijn de algemene
veilingvoorwaarden bij de New Yorkse auctioneers merkelijk omvangrijker. Zodoende kan
het ruime wetgevende kader in Frankrijk hoogstens gedeeltelijk een verklaring betekenen.
Wellicht belangrijker is dat de organisatie van het Franse maison de ventes lange tijd vooral
op de nationale markt georiënteerd was. Door het beschermende comfort van het monopolie
kon het zich een wervingspolitiek aanmeten die men eerder passief kan noemen. De
Angelsaksische veilingwereld opereert al enkele decennia op actieve wijze in een
geglobaliseerde, hoogst competitieve markt, waarbij de noodzaak de diensten juridisch
sluitend te kaderen zich objectief gezien ook veel sterker laat gevoelen.3598 Zo heeft de
Angelsaksische veilingwereld om commerciële redenen een uitgebreid dienstenpakket voor de
verkopers uitgewerkt, dat zijn fundering ook in uitvoerige contractuele clausules vindt.3599 Dat
verklaart waarom ook het New Yorkse veilingwezen handelt op basis van uitgebreide
contractuele regelingen, hoewel daar toch een zeker regelgevend kader bestaat. Bovendien
brachten Christie’s en Sotheby’s die zich in de tweede helft van de ’70 in New York
vestigden hun sterk uitgewerkte Engelse contracten met zich mee. In dat verband stellen we
dan ook vast dat sinds 2000 de voornaamste en meest competitieve van de Franse huizen er in
hun algemene voorwaarden ook al blijk van geven de overstap naar de geglobaliseerde markt
te hebben gemaakt.3600 De ruimere dienstverlening, onder meer op het vlak van
financieringsmogelijkheden, noopt tot een meer omstandige contractuele kadering, wat we
overigens ook al in de New Yorkse handel vaststelden. Toch biedt de sterkere staatsregulering
van de Franse markt voor een aantal kwesties automatisch een steviger juridisch kader, wat in
meer beknopte clausules blijft resulteren.
In België daarentegen vallen de algemene voorwaarden en consignatieovereenkomsten ook op
in bondigheid. Anders dan in Frankrijk gaat dit evenwel niet gepaard met een sterk
gereguleerde markt. De schaal waarop de voornaamste Belgische veilinghuizen in de regel
opereren, verschilt echter ook van de Angelsaksische, zodat hierin weer een deel van de
verklaring ligt. Anderzijds lijkt een stuk van de verklaring jammer genoeg ook te liggen in de
onwetendheid of de minder doorgedreven professionalisering van de Belgische
veilinghuizen.3601 Door het gebrek aan regulering laat de bondigheid van de contractuele
clausules zich in België nog extra gevoelen.
Desalniettemin blijkt de authenticiteitskwestie, niet alleen in de Angelsaksische
veilingwereld, maar zelfs ook in Frankrijk en België tot menige bijzondere clausule
aanleiding te geven. Bijgevolg kan men in geen van de onderzochte jurisdicties de
authenticiteitsproblematiek los van de consignatieovereenkomst en de algemene
verkoopsvoorwaarden doorgronden, wat de invalshoek vormt van de micro-analyse.
600. Micro-analyse – Contractuele clausules die in de rechtsverhouding van het
veilinghuis tot de inbrenger het scenario voor gebeurlijke inauthenticiteit vastleggen blijken
een nagenoeg exclusief Angelsaksisch verhaal. De Engelse en New Yorkse auctioneers
3598
3599
3600

3601

D. VAN KIRK REEVES en J. M. BOLL, "General Report", l.c., 354.
D. VAN KIRK REEVES en J. M. BOLL, "General Report", l.c., 357-358.
Wie de algemene voorwaarden van de absolute toppers van de Franse markt (Tajan en Artcurial) erop naslaat, ontkomt niet
aan die vaststelling.
Het Antwerpse veilinghuis Bernaerts en De Vuyst in Lokeren zijn vanuit juridisch oogpunt zonder twijfel de meest
professionele actoren op de Belgische markt.
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verzekeren zich contractueel immers van de vrijheid naar eigen goeddunken de catalogus te
kunnen redigeren. Daarnaast voorzien ze contractueel ook in de mogelijkheid de ingebrachte
werken uit de veiling terug te trekken indien er de minste betwisting zou ontstaan over de
authenticiteit van een van de ingebrachte loten. De mogelijkheid na de veiling de
koopovereenkomst alsnog binnen bepaalde grenzen te ontbinden vormt het sluitstuk van het
streven naar grotere rechtszekerheid. Hoewel deze afspraken soms tegen de belangen van de
inbrenger kunnen ingaan, laat de rechtspraak ze terecht primeren op de fiduciaire
verplichtingen eigen aan de lastgevingsrelatie. De Franse en Belgische veilinghuizen
verzekeren zich slechts zelden en fragmentarisch van dezelfde vrijheden, wat de
rechtszekerheid bij inauthenticiteit geenszins ten goede komt.
De clausules die het scenario voor inauthenticiteit uittekenen voor de rechtsverhouding tussen
het veilinghuis en de koper komen daarentegen in de vier onderzochte jurisdicties voor. Zij
bestaan in twee vormen: bevrijdingsbedingen, en garantiebedingen anderzijds. Ook hier
tekent zich voor de inauthenticiteit dezelfde tweedeling af, tussen de intermediaire
Angelsaksische systemen enerzijds en de extreme systemen in Frankrijk en België. In
Engeland en New York gaan belangrijke exoneraties gepaard met aanzienlijke garanties. Het
resultaat is een gematigd systeem dat, zolang de garantietermijn loopt de koper een
aanzienlijke bescherming kan bieden, maar daarna, eens die garantie verlopen is, de
auctioneer in verregaande mate afschermt van eventuele authenticiteitsgeschillen. Frankrijk
en België zijn wat de contractuele mogelijkheden betreft extreme systemen, zij het dat elk
zich aan het tegenovergestelde uiterste van het spectrum bevindt. In Frankrijk is contractuele
exoneratie voor inauthenticiteit onmogelijk, zodat de catalogusvermeldingen effectieve
garanties inhouden. Aan het andere einde van het spectrum staat het Belgische
exoneratiesysteem, dat vanouds slechts een erg beperkte rem plaatste op de
exoneratiemogelijkheden, zodat het veilinghuis in het verleden nagenoeg nooit aansprakelijk
kon worden gesteld. Het is belangrijk vast te stellen dat de wetgeving op de consumentenkoop
België op slag naar de andere kant van het spectrum heeft geslingerd, waar exoneratie (ten
minste gedurende de wettelijke garantietermijn) als onaanvaardbaar wordt ervaren. Dit
proefschrift wees er al op dat de overstap naar een lastgevingsrol op dat vlak interessante
perspectieven biedt, al blijft de vraag welke prijs de Belgische veilinghuizen daar onder meer
fiscaal gezien voor veil hebben…
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HOOFDSTUK III. AUTHENTICITEITSCERTIFICAAT

- - - “Si j’aime la toile, je la
dis authentique. Si je ne l’aime
pas, je la dis apocryphe.” 3602 - -

Afdeling 1. Certificaat: begrip en belang
601. Certificaat: begrip – Transacties op certificaat kennen een ruim toepassingsgebied.
Men hoeft certificaten immers niet per definitie in de kunsthandel te zoeken, maar kan
daarnaast onder meer denken aan de verhandeling van juwelen, edelmetalen, edelstenen,
ertsen, tapijten, rasdieren… Bovendien duiken ze recent ook steeds vaker op onder de vorm
van keurmerken of in een normalisatiecontext. Het certificaat wijst dan op de conformiteit van
een product of bedrijfsvoering aan een vooropgezette normenapparaat.3603
Hoewel alomtegenwoordig in bepaalde middens moet men vaststellen dat de figuur van het
certificaat in een commerciële context3604 juridisch nagenoeg niet is ontwikkeld. Zelfs een
definitie blijkt niet eens voor de hand te liggen. Volgens VAN DALE is het certificaat een

3602
3603

3604

P. PICASSO, Sunday Times, 2 april 1967.
Zie hiervoor onder meer: M. V. EIGENMANN, La responsabilité civile pour la certification de produits et d'entreprises
en droit suisse - Contribution à l'étude de la responsabilité des experts et autres professionnels à la lumière de droits
européens et américains, in P. GAUCH (ed.), Travaux de la Faculté de Droit de l'université de Fribourg, CCXLII, Zürich,
Schulthess, 2005, 384 p.; J.-M. PONTIER, "La certification, outil de la modernité normative", D. 1996, afl. 41, Chr., (355)
355-360; J. MCMILLAN, "La "certification", la reconnaissance mutuelle et le marché unique", R.M.U.E. 1991, afl. 2,
(181) 181-209.
Bij de bespreking in de zeldzame (oude) rechtsleer van de rechtsfiguur ging men tot nog toe grotendeels voorbij aan de
privaatrechtelijke, commerciële context. De doctrine focuste steevast op eerder publiekrechtelijke aspecten van bepaalde
varianten van certificaten, zoals de bewijzen van goed gedrag en zeden, de getuigschriften van onvermogen, de certificats
de milice, certificats de coutumes, certificats de vie, certificats de propriété, certificats de capacités, certificats de
fréquentation scolaire, certificats de maladie … (zie daarover: Pand. b., v° Certificat; R.P.D.B., v° Certificat de coutumes,
Certificat de propriété en Certificat de vie).
Het is de bedoeling in wat volgt precies die privaatrechtelijke, commerciële context uit te diepen. Zeer recent beschreef
EIGENMANN uitvoerig de werking van deze rechtsfiguur in een commercieel kader. Zij bespreekt echter in hoofdzaak de
rol van het certificaat in een normalisatiecontext, waardoor er steeds een zekere band met het publiekrechtelijke blijft
bestaan. Niettemin kan men de grondinzichten uit haar analyse mutatis mutandis transponeren naar een zuiver
privaatrechtelijke context. (M. V. EIGENMANN, La responsabilité civile pour la certification de produits et d'entreprises
en droit suisse, o.c., 384 p.)
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“(officiële) schriftelijke verklaring” of “een attest”.3605 Black’s Law Dictionary definieert het
certificaat als “a document in which a fact is formally attested.”3606 De Pandectes belges
schuiven als algemene definitie volgende omschrijving naar voor: “une attestation donnée par
écrit, ayant pour but de constater la vérité d’une chose ou d’un fait, et qui n’intéresse pas à la
personne qui la donne”.3607 De Franse juridische encyclopedieën geven een gelijkaardige
definitie. Zo leest men in de Dalloz – Répertoire pratique: “Le certificat est, en général, un
acte écrit par lequel une personne, simple particulier, fonctionnaire ou représentant d’un
corps constitué, rend témoignage d’un fait qui est à sa connaissance.”3608
Uit voorgaande omschrijvingen komen twee constanten duidelijk naar voor.
i) ATTESTEREN VAN EEN BEPAALD FEITELIJK GEGEVEN - Zo blijkt het certificaat in de eerste
plaats een belangwekkend feitelijk gegeven te attesteren (i.e. schriftelijk).3609 Het
document poneert met andere woorden naar waarheid een stelling aangaande een bepaalde
feitelijke toestand. Die toestand kan de meest diverse aangelegenheden betreffen (medisch
certificaat, geboortecertificaat, certificaat van oorsprong…). Gelet op het ruime
toepassingsgebied dient men bijgevolg volledigheidshalve aan te geven welk element het
certificaat viseert, en welke hoedanigheid precies wordt geattesteerd. De term “feitelijk”
wijst er in dit verband op dat het vast te stellen gegeven in principe subjectonafhankelijk
is, daar het gebaseerd is op gebeurtenissen uit het verleden of een objectieve realiteit
(zoals het feit daadwerkelijk aan een bepaalde ziekte te lijden, een bepaalde opleiding te
hebben genoten, vrij te zijn van strafrechtelijke veroordelingen, bepaalde controle te
hebben doorstaan, de auteur te zijn van een bepaald kunstwerk…). De certificerende
instantie wil de realiteit van een dergelijk appreciatieonafhankelijk gegeven attesteren.
Toch zal ook dit proces vaak niet elke subjectieve appreciatie volledig uitsluiten.3610
ii) NEUTRALITEIT CERTIFICERENDE INSTANTIE - Een tweede wezenstrek lijkt te liggen in de
neutraliteit van de certificerende instantie, die te beschouwen is als een onafhankelijke3611
3605
3606
3607
3608

3609

3610

3611

VAN DALE, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1995, v° certificaat, 526.
B. A. GARNER, Black's Law Dictionary, 2004, o.c., 239.
Pand. b., v° Certificat, nr. 1.
G. GRIOLET, L. ROBINET, en C. VERGÉ, Répertoire pratique de législation de doctrine et de jurisprudence, II, Parijs,
Dalloz, 1911, v° certificat, 290.
Een vergelijkbare omschrijving vindt men in de Dictionnaire général de droit et de jurisprudence: “Ecrit par lequel un
individu, un fonctionnaire, un corps constitué rendent témoignage d’un fait qui est à leur connaissance, sans les intéresser
personnellement.” (H. BERTHEAU, Dictionnaire général de droit et de jurisprudence: répertoire raisonné de la pratique
des affaires à l'usage des notaires de France, d'Algérie et des colonies, II, Parijs, Delamotte, 1891, v° Certificat, 458).
H. BERTHEAU, Dictionnaire général de droit et de jurisprudence, II, 1891, o.c., v° Certificat, 458; Pand. b., v°
Certificat, nr. 1; M. V. EIGENMANN, La responsabilité civile pour la certification de produits et d'entreprises en droit
suisse, o.c., 13-15; B. A. GARNER, Black's Law Dictionary, 2004, o.c., 239; G. GRIOLET, L. ROBINET, en C. VERGÉ,
Répertoire pratique de législation de doctrine et de jurisprudence, II, 1911, o.c., v° certificat, 290.
Zo ligt er immers nog een persoonlijke, of ruimer, maatschappelijke (en dus tijdsgebonden) inbreng in de precieze
invulling van de concepten die als maatstaf dienen voor wat men feitelijk wil vaststellen. Bijgevolg zal een
authenticiteitscertificaat niet louter neerkomen op een objectief, tijdsonafhankelijk attesteren van een verleden feitelijke
gebeurtenis (namelijk het feit dat op een bepaald moment in het verleden de kunstenaar een zekere creatie schiep), maar
ook een kwalificatieproces volgens een subjectief, maatschappij- en tijdsgebonden begrippenapparaat. (Wat men precies
onder noties als authenticiteit en scheppen verstaat, is een evolutief gegeven: volstaat 1 pennentrek van de meester om een
atelierstuk tot een meesterwerk te maken?) Het is belangrijk te beseffen dat de objectieve vaststelling van feitelijkheden
vaak in zekere mate een subjectief (begripsafhankelijk) proces blijft. Deze wetenschap maakt het authenticiteitsbegrip
mede tot een erg problematisch concept.
De certificerende expert heeft in principe uitsluitend belang bij een waarheidsgetrouwe verklaring, temeer daar hij zich
anders blootstelt aan aansprakelijkheidsclaims.

788

registrator van de feitelijkheden.3612 Gespeend van elke betrokkenheid weegt zijn
beoordeling dan ook zwaar door, zodat het certificaat enige geloofwaardigheid kan
claimen. Het certificaat wil immers een juridisch antwoord bieden op het menselijke
streven naar zekerheid.3613 In zijn essentie stelt het vast dat de dingen daadwerkelijk zijn,
zoals ze lijken te zijn of zoals men ze verwacht. Dit staat de mens toe de uitkomst van
transacties te voorzien en zijn handelen in functie daarvan te bepalen. Neutraliteit is hierbij
van primordiaal belang.
602. Private of publieke certificaten – De certificerende instantie kan zowel een
particulier, als een publiek persoon betreffen. In het eerste geval spreekt men van private
certificaten, in het tweede van publieke.3614 In wat volgt gaat de aandacht enkel uit naar de
private vorm, die ertoe strekt van een goed, systeem of dienst te bevestigen dat zij zich in een
bepaald opzicht onderscheiden van het banale alledaagse.
603. Gelieerd aan verhandeling unieke producten – Aangezien zij precies het voorwerp
kunnen uitmaken van allerhande transacties, ligt de rol van het certificaat in het
handelsverkeer voor de hand. Zo is het opvallend hoe sterk ze verbonden zijn met de handel
in unieke of in zekere mate exclusieve of bijzondere producten. We denken dus niet alleen
aan de aankoop van een Van Gogh op certificaat, maar evenzeer aan de handel in diamant,
hoogkaraats juwelen, Perzische tapijten, designerstukken van mode en meubilair, tot zelfs het
bio-label bij voedsel of andere keurmerken. Telkens vertaalt de mate van exclusiviteit of
uniciteit zich in de hogere waarde of prijs. De functie van het certificaat bestaat er precies in
doorheen de schriftelijke verklaring van een bevoorrecht spreker te verzekeren dat het goed
voldoet aan specifieke vereisten om alzo het bijzondere ervan in de verf te zetten.
De synthese van het voorgaande en de toespitsing op zijn privaatrechtelijke
verschijningsvorm van de algemene ISO-definitie resulteert in volgende omschrijving, die
voor de verdere studie het uitgangspunt vormt: “Het private certificaat is een document
waarmee een private (derde) partij schriftelijk verzekert dat een product, systeem of dienst
voldoet aan specifieke vereisten.”3615 Het zijn precies dergelijke certificaten die in de
kunsthandel een belangrijke toepassing vinden.
604. Certificaten in de kunsthandel – Authenticiteit, oorsprong3616, waarde3617 en
bewaringstoestand3618 zijn bepalend voor een kunstvoorwerp, maar zijn voor de leek erg
3612

3613

3614
3615

3616

H. BERTHEAU, Dictionnaire général de droit et de jurisprudence, II, 1891, o.c., v° Certificat, 458; M. V. EIGENMANN,
La responsabilité civile pour la certification de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 13-15; Pand. b., v° Certificat,
nr. 1.
Het woord “certificaat” is gaat terug op het Latijnse “certificare” wat “zeker-maken” betekent. Deze band met de idee van
zekerheid mag overigens ook blijken in het Frans en het Engels, waar “certifier” en “to certify” immers “waarborgen” of
“verzekeren” betekenen.
Pand. b., v° Certificat, nr. 2.
De definitie van de International Organisation for Standardisation (ISO) wordt geciteerd door EIGENMANN (M. V.
EIGENMANN, La responsabilité civile pour la certification de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 15 en 358).
Certificaten van oorsprong en authenticiteitscertificaten zijn in wezen erg verwant. Voor bepaalde goederen zullen zij
immers nagenoeg dezelfde lading dekken. Voor vaatwerk vergezeld van een certificaat van oorsprong dat zijn Delftse
afkomst constateert, had een authenticiteitscertificaat dezelfde zekerheid kunnen bieden. Het zou hier dan authentiek Delfts
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moeilijk te achterhalen gegevens. Aan elk van deze factoren kan een kunstvoorwerp echter
een mate van uniciteit ontlenen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat al deze hoedanigheden
bij wege van certificaat kunnen worden vastgesteld. Hoewel vaak nauw verweven, merken we
duidelijkheidshalve niettemin op dat het om onderscheiden realiteiten gaat.
Certificaat van oorsprong geeft de voorgaande eigenaars van het kunstvoorwerp aan. Dit gegeven is in
de handel van groot belang, gelet op de eigendomsdiscussies naar aanleiding van de illegale export, de
Nazi-looting, de oorlogsplundering en de kunstdiefstal.3619
Certificaat van waarde kent men normaal onder de noemer waardeschatting. Ze spelen voornamelijk
een rol in het kader van verzekeringspolissen en fiscale aangelegenheden.3620
Certificaten van bewaringstoestand geven de wijze aan waarop het kunstvoorwerp is geconserveerd.3621

Certificaten van waarde en van bewaringstoestand gaan echter verder dan de vaststelling van
zuiver feitelijk gegeven, zoals de authenticiteit van het kwestieuze kunstwerk of de keten van
opeenvolgende eigenaars. De appreciatie laat meer ruimte voor subjectiviteit dan de
bevestiging of ontkenning van een feitelijk element.3622 In die zin zijn ze niet ten volle als

3617

3618

3619

3620

3621
3622

vaatwerk betreffen. Voor wat volgt wordt in die context steeds van authenticiteitscertificaten gesproken. Onder oorsprong
verstaan wij de zogenaamde “provenance”, i.e. de opeenvolging van eigenaars van het werk.
De notie “waarde” is meerduidig van aard. Zo maakt men het onderscheid tussen diverse waardeconcepten, zoals onder
meer de venale waarde en de vervangingswaarde (zie: H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 322-323; L.
DUBOFF, The antique and Art Collector's Legal Guide, 1997, o.c., 57 en 107-109; D. B. HOMER, "Fine Art Appraisers:
the art, the craft and the legal design - Proposed Model Fine Art Appraiser Act", Colum.-VLA Art & L. 1983-84, (457) 484486; R. S. KAUFMAN, Art Law Handbook, 2000, o.c., 859-861).
L. F. PINKERTON, "Expert certificates from the art collector's point of view", in M. BRIAT en J. A. FREEDBERG (eds.),
International Art Trade and Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit, IV, Deventer, Kluwer, 1993, (365) 366.
Meer hierover, zie onder meer: E. BRUYNINCX, "Roofkunst uit WO II: To Return or Not to Return? - Een internationaal
privaat- en publiekrechtelijke beschouwing rond de Hermitage controverse", Jura Falc. 2000-01, afl. 1, (47) 47-85; G.
CARDUCCI, La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art volés ou illicitement exportés, Parijs,
L.G.D.J., 1997, 491 p. (zie in het bijzonder over kunstdiefstal 241-270); M. H. CARL, H. GÜTTER, en K. SIEHR,
Kunstdiebstahl vor Gericht, Berlijn, Walter de Gruyter, 2001, 246 p.; S. CREVEL, "La question de la provenance",
Enchères mode d'emploi, Parijs, La Gazette de l'Hôtel Drouot, 30 januari 2004, (21) 21; R. DIETRICH, "Cultural Property
on the move - Legally, Illegally", Int. J. Cult. Prop. 2002, afl. 2, (294) 294-304; S. M. LEVY, "Authentication and
Appraisal of Artwork", l.c., 833-834; P. O'KEEFE, "Conference Report - Thirtieth Anniversary of UNESCO Convention
on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property", Int.
J. Cult. Prop. 2001, afl. 10, (326) 326-330; N. PALMER (ed.), The recovery of stolen art, Londen, Kluwer Law
International, 1998, 244-245.
J. N. ADAMS, "Insurance of works of art: principles, practice and problems", in N. PALMER (ed.), The recovery of stolen
art, Kluwer, 1998, (163) 164 en 167-168; L. DUBOFF, The antique and Art Collector's Legal Guide, 1997, o.c., 57 en
107-109; L. DUBOFF en C. KING, Art Law in a nutshell, o.c., 95 en 108; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art,
2004, o.c., 364-365 en 381; L. F. PINKERTON, "Expert certificates from the art collector's point of view", l.c., 366.
De aansprakelijkheid van waardeschatters blijkt voornamelijk een Amerikaanse aangelegenheid te zijn. Aansprakelijkheid
stelt zich daar in het kader van belastingskwesties. Schenkingen van kunstvoorwerpen geven immers recht op
belastingverminderingen, in functie van de geschatte waarde van de geschonken werken.
Zie in het bijzonder daarover; A. ELSEN en J. H. MERRYMAN, Law, Ethics and the Visual Arts, 2002, o.c., 994-1018; F.
FELDMAN, S. E. WEIL, en S. D. BIEDERMAN, Art Law, II, 1986, o.c., 552-573; D. B. HOMER, "Fine Art Appraisers:
the art, the craft and the legal design", l.c., 486-506 (voor voorbeelden van de betrokkenheid van schatters van
kunstvoorwerpen in juridische prodecures); P. H. KARLEN, "Appraiser's Responsiblility for Determining Fair Market
Value: A Question of Economics, Aesthetics and Ethics", in M. BRIAT (ed.), International Sales of Works of Art - La
Vente Internationale d'Oeuvres d'Art, II, Deventer, Kluwer, 1990, (667) 671-705; R. LERNER en J. BRESLER, Art law, I,
2005, o.c., 557-573; S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 834-835 en 853-868; X, "Your Word
Against Mine - Expert Testimony in the Valuation of Fine Art", Art & L. 1979-80, (69) 69.
L. F. PINKERTON, "Expert certificates from the art collector's point of view", l.c., 366.
De authenticiteitsvraag peilt naar een feitelijk, objectief gegeven. De bewaringstoestand doet dat veel minder. Hoe goed
iets bewaard is, kan men immers vaak moeilijk objectief vatten, daar de appreciatie een element van subjectiviteit
impliceert. Het loutere antwoord dat het werk zich niet in goede staat bevindt, brengt immers weinig bij, omdat het nuance
mist.
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“certificaten” te beschouwen. Wat volgt richt zich dan ook op de (zuivere)
authenticiteitscertificaten.
605. Certificaat: resultaat van contractuele dienstverlening – Naast de veilingcatalogus
is het authenticiteitscertificaat een tweede typevorm van ‘handelsgerichte expertise’. Beide
documenten zijn het resultaat van een contractuele dienstverlening. Bij het certificaat is het
contract uitsluitend op het leveren van de expertiseprestatie gericht, in tegenstelling tot de
veilingcatalogus die als facet van de organisatie van de openbare verkoop deel uitmaakt van
een ruimere dienstverlening.
606. Certificaat: een eerder recent en continentaal-Europees fenomeen – Hoewel hun
algemene verspreiding het tegendeel laat vermoeden, zijn authenticiteitscertificaten een eerder
recent fenomeen in de kunsthandel. Sterk tegenvallende oogsten en zware fiscale druk dreven
de oude Europese landadel aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw aan
lager wal. De puinhoop van de Eerste Wereldoorlog versterkte dat proces nog en liet hen
berooid achter. Velen onder hen zagen zich uit schaarste genoodzaakt hun inboedel en
kunstverzamelingen te verkopen aan bankiers, ondernemers en filantropen die in het jonge
Amerika naam en fortuin hadden gemaakt.3623 De belangrijkste van die privé-collecties
zouden in de eerste decennia van de 20e eeuw overigens tot de vooraanstaande 20e-eeuwse
Amerikaanse musea uitgroeien.3624 Bovendien was er (ook in de eerste plaats in de Verenigde
Staten) een onuitputtelijke vraag naar Europese Oude Meesters voor het vullen van de
nationale musea die aan het eind van de 19e eeuw waren opgericht.3625 Voor deze exodus van
Europese topwerken (voornamelijk Oude Meesters) sloegen de toenmalige toonaangevende
kunsthandelaars3626 en de kunsthistorici3627 de handen in elkaar. Deze laatste voorzagen de
werken van een geschreven certificaat, op grond waarvan ze (als investering) konden worden
verkocht.3628 Deze economische situatie, gecombineerd met de armzalige lonen van de
Europese academici tijdens het interbellum verklaren de introductie van het certificaat en zijn
opgang in de kunsthandel.3629 Voor de academici groeide de praktijk immers uit tot een
welgekomen bijverdienste.
3623

3624

3625

3626
3627

3628

3629

B. TATTERSALL: "Art market, § IV: 1851-1945" Grove Art Online, Oxford University Press, [Accessed 08 augustus
2007], http://www.groveart.com/ .
In 1903 stichtte Isabelle Stewart Gardner in Boston haar gelijknamig museum. Uit de collectie van J. Pierpont Morgan
ontstond in 1924 de J. P .Morgan Library (tegenwoordig Morgan Library & Museum). De verzameling van Henri Clay
Frick vormt nog steeds de kern van de sinds 1935 publieke Frick Collection. In 1937 maakte Andrew Mellon zijn enorm
kunstbezit publiek, waarmee de nieuw gebouwde National Gallery of Art (Washington D.C.) onmiddellijk kon worden
gestoffeerd. Tot op heden vormt de verzameling van Mellon naast die van Samuel Kress de ruggengraat van dit museum.
De families Rockefeller en de Sachs stonden in 1929 aan de wieg van het MoMa en in 1931 riep Gertrude Vanderbilt
Whitney het Whitney Museum in het leven. In 1937 zag de Solomon R. Guggenheim Foundation het licht, al wijdt dit
laatste drietal zich niet aan Europese Oude Meesters.
Zo werd in 1870 het Metropolitan Museum of Art in New York gesticht, net als het Boston Museum of Fine Arts. In 1876
volgde het Philadelphia Museum of Art en in 1879 het Art Institute of Chicago.
E.g. Joseph Duveen, Georges Wildenstein, M. Knoedler & Co., Paul Durand-Ruel.
Het meest beruchte voorbeeld is de tandem Joseph DUVEEN en Bernard BERENSON, die samen ontelbare renaissancewerken
met certificaat naar de Verenigde Staten versluisden.
B. TATTERSALL: "Art market, § IV: 1851-1945" Grove Art Online, Oxford University Press, [Accessed 08 augustus
2007], http://www.groveart.com/ .
R. D. SPENCER, The expert versus the object - Judging fakes and False Attributions in the visual arts, Oxford, University
Press, 2004, ix; B. TATTERSALL: "Art market, § IV: 1851-1945" Grove Art Online, Oxford University Press, [Accessed
08 augustus 2007], http://www.groveart.com/ ; E. V. THAW, "The Authentic Will Win Out", in R. D. SPENCER (ed.),
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Authenticiteitscertificaten mogen weliswaar een courant gegeven zijn in de kunsthandel, toch
tekenen zich wat betreft hun gebruik en verspreiding inmiddels belangrijke geografische
verschillen af. Zo blijkt het certificaat tegenwoordig voornamelijk een continentaal-Europees
verhaal te zijn. In de Angelsaksische handel heerst een veel grotere scepsis ten aanzien van de
praktijk die daar in professionele middens nagenoeg geheel in onbruik is geraakt.3630 In België
en vooral in Frankrijk zijn ze daarentegen schering en inslag.3631 De leer van de droits moraux
is hierin wellicht niet zonder belang.3632 In Japan lijkt elke handel zonder certificaat zelfs
uitgesloten.
607. Overzicht en methode – Dit hoofdstuk wil ingaan op de deskundige oordeelsvorming
die de gedaante aanneemt van een certificaat. Het onderzoekt de juridische verhoudingen
waartoe het in de kunsthandel aanleiding geeft. Als aanloop staan we stil bij de werking en de
wezenskenmerken van het certificaat (Afdeling 2). In een tweede fase volgt de analyse van de
rechtspositie van de certificerende expert ten aanzien van zijn opdrachtgever en zijn eventuele
aansprakelijkheid bij inauthenticiteit (Afdeling 3). Een laatste deel betreft de
rechtsverhouding van de certificerende expert ten aanzien van eventuele verdere verkrijgers
(Afdeling 4). Tot slot volgen enkele conclusies (Afdeling 5).
Voor een goed begrip merken we wel meteen op dat het in dit hoofdstuk uitsluitend de
bedoeling is na te gaan welke de impact van het certificaat is op de expertiseverhouding, i.e.
de relatie tussen de marktspelers in de handel (opdrachtgever, opeenvolgende eigenaars…)
enerzijds, en de certificerende expert anderzijds. De rol die het certificaat daarentegen op
directe wijze te vervullen heeft tussen de verschillende actoren in het commerciële veld,
binnen de zogenaamde koopverhouding, komt hier als dusdanig niet meer aan bod.3633 Deze
analyse kreeg eerder al haar plaats binnen het onderzoek van de verhaalsmiddelen van de
gedupeerde koper ten aanzien van zijn verkoper bij inauthenticiteit (DEEL II).

3630

3631

3632

3633

The expert versus the object - Judging fakes and False Attributions in the visual arts, Oxford, University Press, 2004, (73)
75.
L. F. PINKERTON, "Expert certificates from the art collector's point of view", l.c., 365; J. TANCOCK, "Issues of
Authenticity in the Auction House", in R. D. SPENCER (ed.), The expert versus the object - Judging fakes and False
Attributions in the visual arts, Oxford, University Press, 2004, (45) 51; K. M. THOMPSON, "Regulation of Fine Art
Multiples - A Valiant but Ineffective Attempt to Quell the Market of Fraud", Ent. & Sports Law 1992-93, afl. 2, (8) 12.
THOMPSON schrijft zelfs, refererend aan de handel in Californië en New York: “Certificates of authenticity as such are
generally distrusted in the art world and thus many reputable dealers are wary of issuing them to their patrons. Evidence
of this apprehension regarding the certificates can be seen in the attitudes of appraisers, “The very existence of a
certificate is a red flag that something may be amiss and makes me check the source even more carefully.” “Most
reputable art dealers disregard it, in favour of their own business practices, while disreputable ones cling to it in an
attempt to gain credibility.”
R. H. MARIJNISSEN, Schilderijen: Echt-fraude-vals - Moderne onderzoekingsmethoden van de schilderijenexpertise,
Elsevier, Brussel, 1985, 13.
Dat mag onder meer blijken uit: M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 109111; F. DUPUIS-TOUBOL en S. BENGANA, "France - Rapport national sur le sujet 3. Les certificats d'experts et
d'authentification", in M. BRIAT en J. A. FREEDBERG (eds.), International Art Trade and Law - Le Commerce
International de l'Art et le Droit, IV, Deventer, Kluwer, 1993, (379) 381-382; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de
l'art, 2004, o.c., 223; F.B., "Les sources de l'authenticité", Enchères mode d'emploi, Parijs, La Gazette de l'Hôtel Drouot,
30 januari 2004, (16) 16; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art, o.c., 203 et seq.
Enkele voorbeelden: Brussel (16e aanvullende kamer) 20 juni 2007, (Blanpain/Platteau & S.A. Hotel des Ventes Horta)
R.G. nr. 2005/AR/3334, onuitg.; Luik 28 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 398; Brussel 29 januari 1987, J.L.M.B. 1987, 420, noot
J.H.; Antwerpen 20 januari 1988, T.B.B.R.. 1990, 33, noot M. DAMBRE; Antwerpen 3 januari 1990, T.B.B.R. 1993, noot
W. DE BONDT; Rb. Antwerpen 29 mei 1974, R.W. 1974-75, 679. Zie daarover onder meer: M. FONTAINE, "Les aspects
juridiques de la commercialisation des oeuvres d'art", l.c., 409-411.
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Geheel in lijn met het initiële opzet van dit doctoraatsonderzoek en de eerder gevolgde
methodologie bestuderen we in dit hoofdstuk het Engelse, het New Yorkse, het Franse en het
Belgische rechtsstelsel. Niettemin wijzen we er uitdrukkelijk op dat het Frans-Belgische luik
ontegensprekelijk meer op het voorplan zal treden, gelet op het grotere belang van het
certificaat in die jurisdicties. Datzelfde overwicht blijkt ook uit de bestudeerde rechtspraak,
die, specifiek wat betreft de aansprakelijkheid voor certificaten nagenoeg geheel van Franse
en Belgische oorsprong is. Bijgevolg zal de analyse op bepaalde punten quasi uitsluitend
Frans-Belgisch zijn, omdat het binnen het beperkte bestek van dit proefschrift niet de
bedoeling kan zijn voor de Anglo-Amerikaanse jurisdicties een louter hypothetische
juridische analyse te maken, waaraan evenwel geen commerciële realiteit beantwoordt.
Niettemin beoogt het onderzoek van het certificaat toch een volwaardige geïntegreerde
comparatieve studie te zijn. Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt gaat immers bijzondere
aandacht uit naar het laatste onderdeel (Afdeling 4), over de rechtsverhouding van de
certificerende expert ten aanzien van eventuele verdere verkrijgers. Hierin krijgt de
basisanalyse van het floodgates-probleem en de vergoedbaarheid van zuivere
vermogensschade immers verdere uitdieping door de contractuele en de buitencontractuele
aansprakelijkheid meer op elkaar te betrekken. In tegenstelling tot het onderzoek van de
aansprakelijkheid voor de veilingcatalogus, dat zich perfect leende voor een analyse van de
uitbreidingsmogelijkheden van het buitencontractueel verhaal naar de contractuele context (de
cumulatieproblematiek), bestudeert het laatste luik van dit hoofdstuk het precies omgekeerde
fenomeen, namelijk de uitbreiding van het contractuele verhaal naar buitencontractuele
verhoudingen.

Afdeling 2. Verzekerende werking van het certificaat
608. Certificaat: een gematerialiseerde dienstenprestatie – De initiële vaststelling dat
het private certificaat in een commerciële context juridisch slechts een bijzonder
oppervlakkige ontwikkeling kreeg, is het scherpst voelbaar in het gebrek aan inzicht in de
precieze werking van de rechtsfiguur en de adequate juridische kwalificatie van de
rechtsverhoudingen waaraan het ontstaan geeft.
In tegenstelling tot wat men doorgaans lijkt te vermoeden, is het certificaat niet zozeer de
bron van een juridische gebondenheid onder de vorm van één of andere garantieverbintenis,
maar veeleer het eindproduct of de materialisatie3634 van een dienstenverhouding. Het staat
als het ware niet vooraan in de verbintenisrechtelijke keten, maar vormt eerder het eindpunt
van een meer oorspronkelijke contractuele relatie tussen de certificerende expert en zijn
opdrachtgever.

3634

De dienstenprestatie die de expertise uitmaakt krijgt met het certificaat immers een materiële, tastbare vorm.
EIGENMANN spreekt dan ook van een gematerialiseerde dienstenprestatie (M. V. EIGENMANN, La responsabilité
civile pour la certification de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 288-290).
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609. Certificaat als eenzijdig minnelijk deskundigenonderzoek – Een expert stelt niet
uit eigen beweging certificaten op, maar gaat hiertoe slechts over op contractuele basis, op
verzoek van een opdrachtgever. Het certificaat ontstaat bijgevolg in het kader van de
uitvoering van een minnelijke expertiseovereenkomst, waarvan het de schriftelijke neerslag
vormt. Minnelijke expertise kan men omschrijven als “het beroep van één of meer partijen,
zonder noodzakelijk met elkaar in geding te zijn, op één of meerdere personen die geacht
worden over een bepaalde vakkennis te beschikken, om feiten vast te stellen of een technisch
advies te geven, teneinde hen toe te laten hun toekomstige wijze van handelen te bepalen.”3635
Dergelijk deskundigenonderzoek kan eenzijdig, dan wel tegensprekelijk verlopen.3636 In het
eerste geval gebeurt de contractuele aanstelling van de deskundige op initiatief van een enkele
partij, meestal zelfs buiten elke litigieuze context. Bij de tegensprekelijke minnelijke expertise
gaat die aanstelling daarentegen uit van twee of meerdere partijen. In beide gevallen gebeurt
de aanstelling van de expert echter zonder enige formaliteit en vindt het contractenrecht
eenvoudigweg zijn toepassing.3637 De contractuele dienstverlening van de kunstexpert op
verzoek van een partij is dus meestal niets anders dan een eenzijdig minnelijk
deskundigenonderzoek, daar de expert voor het uitschrijven van het certificaat doorgaans
slechts door één enkele partij wordt aangesteld.
Bepaalde Belgische rechtsleer stelt ten onrechte dat er enkel sprake kan zijn van een
deskundigenonderzoek wanneer het oordeel van de deskundige een nauwe band vertoont met een
hangend of toekomstig geschil, zodat het beroep op een expert voor advies, schatting of certificering
buiten een litigieuze context geen deskundigenonderzoek zou kunnen worden genoemd.3638 Het
merendeel van de rechtsleer volgt deze opvatting niet.3639 De notie geschil wordt thans in het recht (o.a.
als constitutief bestanddeel van de dadingsovereenkomst) immers steeds ruimer gedefinieerd, als elke
vorm van (potentiële) tegenstrijdige aanspraken, zodat zij in wezen quasi geen beperking vormt.3640
Bijgevolg zien wij niet in waarom het oordeel van een deskundige om in een precontractuele context
onzekerheid bij een transactie weg te nemen (en dus eigenlijk om een toekomstig geschil te vermijden),
in beginsel niet aan hetzelfde juridisch statuut mag worden onderworpen.
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P. VANHELMONT, "Bedenkingen bij het deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht", l.c., 249.
M. BEERENS en L. CORNELIS, "De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen", l.c., 154-157;
R. BOURSEAU, "Questions diverses liées a l'expertise", Ann. dr. Louvain 2000, (331) 343; A. CLOQUET, Het
deskundigenonderzoek in zaken van privaat recht, o.c., 19-23; H. COUSY, "Aansprakelijkheid van de (gerechts)deskundige", in G. DE LEVAL en B. TILLEMAN (eds.), Gerechtelijk deskundigenonderzoek - De rol van de accountant
en de belastingconsulent, Brugge, Die Keure, 2003, (199) 203; P. LURQUIN, Traité de l'expertise, I, 1985, o.c., 8.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 102; T. LYSENS en L. NAUDTS,
Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, in Recht en Praktijk, XL, Mechelen, Kluwer, 2005, 18-29; R. STEWART en
J. R. POWELL, Jackson and Powell on Professional Negligence, o.c., 507.
Dat de expert eenvoudigweg op contractuele basis wordt aangesteld, mag blijken uit: J.-L. DELVOLVÉ, "Aspects
juridiques du commerce internationale de l'art: quelques positions du droit français", in M. BRIAT (ed.), International
Sales of Works of Art - La Vente Internationale d'Oeuvres d'Art, II, Deventer, Kluwer, 1990, (725) 728; S. M. LEVY,
"Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 859; O. SANDROCK, "General Report: Appraisal", in M. BRIAT (ed.),
International Sales of Works of Art - La Vente Internationale d'Oeuvres d'Art, II, Deventer, Kluwer, 1990, (611) 636.
T. LYSENS en L. NAUDTS, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, o.c., 18-19.
LURQUIN geeft aan dat het deskundigenonderzoek tot doel heeft “de donner un avis aux particuliers et aux tribunaux sur
des questions de fait, techniques ou scientifiques, qui échappent à leur compétence, en vue de leur permettre de résoudre
ou de prévenir un litige” (P. LURQUIN, Traité de l'expertise, I, 1985, o.c., 5). Zich voor een transactie informeren om de
ware aard van de te verhandelen goederen te kennen, moet ertoe bijdragen latere juridische verwikkelingen te voorkomen.
In die zin is het louter inwinnen van advies ook op te vatten als een (eenzijdig minnelijk) deskundigenonderzoek (A.
CLOQUET, Het deskundigenonderzoek in zaken van privaat recht, o.c., 19; P. LURQUIN, Traité de l'expertise, I, 1985,
o.c., 29-30; P. VANHELMONT, "Bedenkingen bij het deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht", l.c., 250).
Zie over die tendens: B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON e.a., Dading, in Algemene Praktische
Rechtsverzameling, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 25-28.
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610. Expertiseovereenkomst als dienstencontract – Anders dan voor de AngloAmerikaanse rechtsstelsels is het in continentaal-Europese jurisdicties als België en Frankrijk
gebruikelijk contractuele verhoudingen zoals dienstovereenkomsten precies te herleiden tot
één van de benoemde overeenkomsten. Hierbij stoot men naar Frans-Belgisch recht op de
historisch gegroeide maar onlogische tweedeling in overeenkomsten van lastgeving en
aanneming, waarbij het decisieve criterium is of het karakteristieke voorwerp van de
overeenkomst het stellen van een rechtshandeling dan wel een materiële handeling is.3641
Daarbij komt nog dat naar Frans-Belgisch recht de aannemingsovereenkomst in feite juridisch
quasi niet geregeld is, zodat sommigen aanneming als een quasi-onbenoemde overeenkomst
kwalificeren. Hierop zouden de algemene regels van het verbintenissenrecht van toepassing
zijn, alsook per analogiam de specifieke regels die gelden voor gelijkaardige benoemde
contracten. Dit complex van regels wordt ten slotte in overeenstemming met artikel 1135
B.W. aangevuld met de sectoriële gewoonten en billijkheidsoverwegingen.3642 Dat verklaart
waarom bij gemengde overeenkomsten soms voor de residuaire kwalificatie van de lastgeving
wordt geopteerd, wat veel uitvoeriger is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.3643 Anderen
blijven aanneming van werk daarentegen als de residuaire dienstenovereenkomst
beschouwen, zodat niet alleen overeenkomsten tot levering van stoffelijke prestaties maar ook
van intellectuele prestaties als aanneming zijn te beschouwen.3644
3641

3642

3643

3644

Vooraleer de arbeidsovereenkomst met de komst van de sociale verzorgingsstaat met een eigen regime buiten het
Burgerlijk Wetboek werd bedacht, bracht dit laatste onder het derde hoofdstuk van de titel Huur alle mogelijke
verhuringen van werk en diensten samen. De actuele onduidelijkheid is een rechtstreeks gevolg van de uitbouw van het
arbeidsrecht en het feit dat de wetgever parallel aan deze evolutie heeft nagelaten de zelfstandige dienstverlening
omstandig te regelen. (G. BAERT, Aanneming van werk, in A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 2001, 9-19; F.
GLANSDORFF, "Les contrats de service: notion et qualifications", in F. GLANSDORFF en P.-A. FORIERS (eds.), Les
contracts de service, Brussel, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1994, (1) 8-20; W. GOOSSENS, Aanneming van
werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, in B. TILLEMAN (ed.), Recht en Onderneming, VII, Brugge, Die Keure,
2003, 18-21) De dienstenovereenkomst vertoeft als restcategorie sindsdien in een juridisch obscurum. Beide kwalificaties
pogen een antwoord te bieden voor de contracten die zich in deze grijze zone bevinden.
Zie daarover in Frankrijk: J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, in J. GHESTIN (ed.), Traité de droit civil, Parijs,
L.G.D.J., 2001, 1051-1054, 1071-1073, 1231-1234 en 1262-1264; P. DELEBECQUE, Le contrat d'entreprise, in
Connaissance du droit, Parijs, Dalloz, 1993, 1-4 en 9-11; P. PUIG, La qualification du contrat d’entreprise, Parijs,
Editions Panthéon-Assas, 2002, 11 et seq. en 200-202; P. TRISSON-COLLARD, "Tentative de distinction des contrats
d'entreprise et de mandat fondée sur l'objet du contrat", PA 7 februari 2001, (4) 4-6.
G. BAERT, Aanneming van werk, o.c., 20; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 983-989.
Zie daarover in Frankrijk: P. DELEBECQUE, Le contrat d'entreprise, o.c., 44-45.
F. GLANSDORFF, "Les contrats de service: notion et qualifications", l.c., 20. Op dezelfde manier als de aanneming moet
de lastgeving fungeren als een soort ‘cover-it-all’-contract, wanneer het gaat om het verstrekken van diensten. Zodoende
zouden deze twee polen het gehele spectrum van de contractuele dienstverlening beslaan. Soms wordt er nog een derde
pool onderscheiden, namelijk de bewaargeving, die verschilt van de twee andere door het eerder passief karakter van de te
verstekken dienst, bestaande uit het louter bij zich houden van een bepaalde zaak (P.-A. FORIERS, "Le contrat de
prestation de services: obligations des parties et responsabilité contractuelle", in F. GLANSDORFF en P.-A. FORIERS
(eds.), Les contracts d'entreprise, Brussel, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1994, (121) 122; F. GLANSDORFF,
"Les contrats de service: notion et qualifications", l.c., 6-7). In de gevallen een partij zich ertoe verbindt een bepaalde
prestatie te leveren tegen de betaling van een overeengekomen prijs zou het om aanneming gaan, terwijl er in principe
sprake zou zijn van lastgeving telkens er rechtshandelingen worden gesteld in naam en voor rekening van de opdrachtgever
(cfr. art. 1710 en 1984 B.W.).
G. BAERT, Aanneming van werk, o.c., 14-16; F. GLANSDORFF, "Les contrats de service: notion et qualifications", l.c.,
9; W. GOOSSENS, Aanneming van werk, o.c., 1185. Deze kwalificatie gaat slechts ten dele op, aangezien zij op het
niveau van de toepasselijke rechtsregels tot inconsequenties leidt. Meer hierover, zie: H. DE PAGE, Traité élémentaire de
droit civil belge, IV, 1972, o.c., 978 et seq. en 983; M.-A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d'entreprise, Brussel,
Bruylant, 1966, 31 et seq.
Zie in de Franse doctrine over het kwalificatiedilemma bij lastgeving en aanneming: P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y.
GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 401 en 408; N. REBOUL en P. DELEBECQUE, Les contracts de conseil,
Aix-en-Provence, PUAM, 1999, nr. 97 et seq.; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et
commerciaux, Parijs, Dalloz, 2004, 618. Deze auteurs verduidelijken dat intellectuele dienstverlening (zonder
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In feite behoren beide kwalificaties tot de mogelijkheden, afhankelijk van de precieze
draagwijdte van de opdracht van de expert.3645 Wanneer de expertise uitsluitend vragen van
zuiver technische aard aansnijdt, zodat op strikt technisch-wetenschappelijke gronden een
dwingend antwoord tot de mogelijkheden behoort, gaat het zeker om aanneming van werk.
Legt men daarentegen de nadruk op de intellectuele aard van de te leveren prestatie en de rol
van de expert als vrije beroeper, dan zou volgens sommigen de kwalificatie als lastgeving veel
meer op zijn plaats zijn. De duidelijkheid lijkt ons niettemin gebaat met een strikte opdeling
op basis van effectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid. Teneinde een oeverloze
kwalificatiediscussie te vermijden, lijkt het ons meer aangewezen ook voor Frankrijk en
België te poneren dat de contractuele relatie die aan de oorsprong ligt aan het certificaat in elk
geval een dienstenovereenkomst (verhuring van diensten/contrat de services)3646 is, naar het
voorbeeld van de Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels die ook gemeenzaam van “supply of
services” spreken.3647
611. Certificaat certificeert niet – Wie “certificeren” zegt, denkt steevast aan
“garanderen” of “verzekeren”. Bijgevolg zou men intuïtief verwachten dat het certificaat een
bepaald resultaat, een zekere kwaliteit of een element uit een partijenverhouding (e.g. dat een
product, systeem of dienst voldoet aan specifieke vereisten3648) certificeert/garandeert, zoals
dat het geval is bij persoonlijke zekerheidsrechten of commerciële koopgaranties. Toch kan
het certificaat geenszins vereenzelvigd worden met één van beide rechtsfiguren. Wat betreft
de persoonlijke zekerheidsrechten ligt dat voor de hand.

3645

3646

3647

3648

vertegenwoordiging) als aanneming van werk moet worden beschouwd. Het intellectueel karakter van de prestaties van de
expert verandert daar niets aan. Ook het Franse Hof van Cassatie benadrukte dat (Cass. Fr. 3e civ. 28 februari 1984, Bull.
civ. ). In dezelfde zin, zie: J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 1070-1073 en 1262-1264; P. TRISSONCOLLARD, "Tentative de distinction des contrats d'entreprise et de mandat fondée sur l'objet du contrat", l.c., 4 et seq.
Dat mag blijken uit: G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, in J. GHESTIN (ed.), Traité de
droit civil, Parijs, L.G.D.J., 2006, 486-487.
Zijn voorstanders van de kwalificatie als aannemingscontract: M. BEERENS en L. CORNELIS, "De aansprakelijkheid van
de deskundige in privaatrechtelijke geschillen", l.c., 155-156; C. PAULUS en R. BOES, Lastgeving, o.c., 8 en 15; H.
BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 327; A. CLOQUET, Het deskundigenonderzoek in zaken van privaat
recht, o.c., 5-6; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 974-975 en 978; H. DE PAGE en R.
DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, V, 1975, o.c., 361-364; P.-H. DELVAUX, "La responsabilité de
l'expert", l.c., 231; J.-L. DELVOLVÉ, "Aspects juridiques du commerce internationale de l'art", l.c., 728; F. DUPUISTOUBOL en S. BENGANA, "France - Rapport national", l.c., 382; J. L. FAGNART, noot onder Kh. Luik 27 november
1979, R.G.A.R. 1982, (10496) nr. 7-9; F. COLLART DUTILLEUL en P. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux,
2004, o.c., 711 et seq.; P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 425-426; W.
GOOSSENS, Aanneming van werk, o.c., 160 (naar analogie van de aannemingsovereenkomst van de revisor die
contractueel belast werd met het verstrekken van informatie of het voeren van een deskundigenonderzoek). G. BAERT,
Aanneming van werk, o.c., 14-16; P. DEPUYDT, "De aansprakelijkheid van de advocaat als dienstverlener: de plicht tot
bijstand, voorlichting en advies onder de loep genomen", in ORDE VAN ADVOCATEN KORTRIJK (ed.), Huur van
diensten - Aanneming van werk, Brussel, Larcier, 2007, (375) 377 (Deze laatste auteurs zijn van mening dat zelfs de
advocaat optreedt op grond van aanneming van werk wanneer hij louter advies geeft. Dat lijkt ons dan a fortiori op te gaan
voor de expert die een privaat deskundigenonderzoek doet.).
Voor een terechte relativerende opmerking bij heel deze kwalificatiepolemiek, zie: B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 11.
Zie eveneens: A. CLOQUET, Het deskundigenonderzoek in zaken van privaat recht, o.c., 4; P. LURQUIN, Traité de
l'expertise, I, 1985, o.c., 10-11; T. LYSSENS en L. NAUDTS, “Eenzijdig deskundigenonderzoek”, in Bestendig Handboek
Deskundigenonderzoek, Antwerpen, Kluwer, II.2-3; P. VANHELMONT, "Bedenkingen bij het deskundigenonderzoek in
zaken van privaatrecht", l.c., 250 en 254.
Voor Frankrijk, zie: P. MALAURIE, L. AYNES, en P.-Y. GAUTIER, Les contrats spéciaux, 2005, o.c., 269.
M. BARENDRECHT, C. JANSEN, M. LOOS e.a., PEL SC, 2006, o.c., 135 en 149; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty
on contracts 1 - General Principles, o.c., 789.
We brengen de definitie van het private certificaat in herinnering.
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CERTIFICAAT V. PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN – Vooreerst beoogt een persoonlijke zekerheid aan de
hoofdschuldenaar een extra debiteur toe te voegen, zodat de schuldeiser de samenloop die op het vermogen
van de initiële debiteur ontstaat, kan ontlopen.3649 Anders dan de persoonlijke zekerheden garandeert het
certificaat helemaal niet de (al dan niet subsidiaire3650) uitvoering van de hoofdverbintenis, teneinde de
samenloop te ontspringen in geval van wanprestatie door de hoofddebiteur.3651 Integendeel, de certificerende
expert verbindt zijn gezag (en zijn vermogen) aan de correctheid van zijn analyse, onafhankelijk van een
bepaalde transactionele context of valutaverhouding. De expertiseverhouding is van autonome aard,
exclusief gericht op een waarheidsgetrouwe authenticiteitsanalyse, los van de eventuele verdere
verhandeling van het (kunst)voorwerp. Wat er verder met het gecertificeerde voorwerp gebeurt, belangt de
expert niet aan en is hem bovendien veelal onbekend. De expert gaat een persoonlijk autonoom engagement
aan dat volledig los staat van enige andere verbintenis, laat staan daartoe tot zekerheid moet strekken.
Daarenboven bestaat het opzet van de persoonlijke zekerheid erin een bijkomende partij te verbinden tot de
betaling van een schuld onder de vorm van een geldsom3652, zo de initiële schuldenaar in gebreke blijft. Dat
is bij het certificaat evenwel niet het geval. De aanleiding tot de verwarring is het feit dat het certificaat ten
aanzien van een transactie echter wel een garanderend effect kan hebben en wel aanleiding kan geven tot de
betaling van een geldsom. Deze betalingen passen echter niet in een zekerheidsrechtelijk kader waarbij men
andermans schuld betaalt, maar binnen een logica van schadevergoeding op grond van contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen. Menig auteur wees in dit opzicht al op het
belangwekkende onderscheid tussen zekerheden en garanties.3653 Zekerheden strekken uitsluitend en
doelbewust tot het verzekeren van de betaling van een schuldvordering. Daarboven staan de garanties als
geheel van regels, technieken en mechanismen die ditzelfde resultaat kunnen teweeg brengen, naast andere,
zonder dat ze er echter noodzakelijkerwijs uitsluitend of doelbewust op gericht zijn. Ze hebben een
verzekerend effect, wat evenwel niet steeds de essentie is van hun bestaan.3654 Ze zijn het gevolg van een
bepaalde (feitelijke) situatie, van het geheel van verbintenissen, de aard ervan en de wisselwerking ertussen.
MALAURIE en AYNES vatten dit mooi samen waar ze stellen: “La sûreté est donc une garantie. Mais toute
garantie n’est pas une sûreté”.3655 Hoe dit garanderende effect in het geval van het certificaat precies wordt
gerealiseerd, komt dadelijk meer uitvoerig aan bod.

Minder duidelijk is het onderscheid tussen het certificaat en de commerciële koopgaranties of
de warranties uit het Anglo-Amerikaanse kooprecht.3656 Toch zijn beide niet te
vereenzelvigen, al lijkt dit soms een hardnekkig misverstand te zijn.
CERTIFICAAT V. COMMERCIËLE GARANTIES/WARRANTIES – Elke koopovereenkomst brengt
de plicht met zich mee – volgens de overeengekomen modaliteiten en binnen de
afgesproken termijn – kwaliteitsvolle goederen te leveren.3657 Dit is zo in alle onderzochte
3649

3650

3651

3652
3653

3654
3655
3656

3657

E. DIRIX, I. PEETERS, S. STIJNS e.a., Borgtocht & garantie - Persoonlijke zekerheden - Actualia, in Voorrechten en
hypotheken - Grondige studies, III, Antwerpen, Kluwer, 1997, 3; E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, in W.
DILLEMANS en W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII, Antwerpen, Story-Scientia, 2006,
235; M. CABRILLAC en C. MOULY, Droit des sûretés, Parijs, Litec, 2002, 32; P. MALAURIE en L. AYNES, Les
sûretés, Parijs, Editions Cujas, 1986, 9.
E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, o.c., 236; M. E. STORME, Zekerheden- en insolventierecht, III, Gent,
2005, 307-315.
Over het accassoir karakter, zie: M. CABRILLAC en C. MOULY, Droit des sûretés, 2002, o.c., 36; E. DIRIX en R. DE
CORTE, Zekerheidsrechten, o.c., 236 en 247-248; P. MALAURIE en L. AYNES, Les sûretés, 1986, o.c., 100.
Uitzondering op dit afhankelijkheidsprincipe zijn de zogenaamde abstracte zekerheden.
“Betalen” wordt hier in enge zin begrepen, namelijk het betalen van een som geld.
P. MALAURIE en L. AYNES, Les sûretés, 1986, o.c., 7-8.
Zie in dat opzicht ook: M. CABRILLAC en C. MOULY, Droit des sûretés, 2002, o.c., 4-5 en E. DIRIX en R. DE CORTE,
Zekerheidsrechten, o.c., 3-4.
M. CABRILLAC en C. MOULY, Droit des sûretés, 2002, o.c., 5.
P. MALAURIE en L. AYNES, Les sûretés, 1986, o.c., 7-8.
L. F. PINKERTON, "Expert certificates from the art collector's point of view", l.c., 365. PINKERTON benadrukt terecht dat
certificaten en express warranties of authenticity onderscheiden rechtsfiguren zijn.
P. S. ATIYAH, J. N. ADAMS, en H. MACQUEEN, The sale of goods, 2000, o.c., 137 et seq.; M. G. BRIDGE, The sale of
goods, Oxford, Clarendon Press, 1997, 272 et seq.; P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 21; J.
GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, Parijs, L.G.D.J, 1983, 5; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c.,
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koopregimes en in elk van de onderzochte jurisdicties. Toegespitst op de Frans-Belgische
situatie bewerkstelligt de wet, zowel in het (dualistische) gemene kooprecht3658, als in de
monistische regimes van de consumentenkoop3659 en de internationale goederenkoop3660
dat de verkoper een product levert dat aan de verwachtingen van de koper beantwoordt.
Het Anglo-Amerikaanse kooprecht kent op dat vlak de implied warranties: verplichtingen
van de verkoper die de wet afleidt uit de begeleidende omstandigheden. Wanneer de
verkoper geen uitdrukkelijke belofte deed of representation maakte, dienen de geleverde
goederen (behoudens andersluidende afspraak) nog steeds te beantwoorden aan de implied
warranties, aangezien die door de wet zijn opgelegd.3661

3658

3659

3660

3661

411 iuncto 471 et seq.; A. VAN OEVELEN, "Het nieuwe begrip 'conformiteit'", in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het
nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (29) 29.
Binnen het gemene kooprecht ligt deze leveringsplicht wettelijk enerzijds vervat in de conformiteitsregeling van artikel
1604 et seq. B.W., en anderzijds in het vrijwaringsregime voor verborgen gebreken van artikel 1641 et seq.. De geleverde
goederen moeten in de eerste plaats overeenstemmen met wat werd verkocht. Hoewel deze verplichting tot levering van
een conforme zaak niet uitdrukkelijk wettelijk werd verwoord, wordt ze toch algemeen aanvaard.
Zie hiervoor in België onder meer: H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 131-133; P.-A.
FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 30-41; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de
droit civil belge, I, 1997, o.c., 181-182; V. PIRSON, "Les sanctions de la garantie des vices cachés en matière de vente",
T.B.B.R. 2001, (416) 416-441.
Art. 2 van de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van
consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 kwam deze conformiteitsplicht wettelijk verankeren in art. 1604, lid 1 B.W.
Gelijkaardig gevolg in Frankrijk, zie: S. PELET, "L'impact de la directive 99/44/CE relative a certains aspects de la vente
et des garanties des biens de consommation sur le droit français", R.E.D.C. 2000, (41) 45.
Meer over de Franse situatie, zie: J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 13-48 en 133-137; J.
HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Parijs, Litec, 1987, 39-48.
In de consumentenkoop vertaalt deze gehoudenheid van de verkoper zich uitsluitend doorheen de unieke verplichting van
conforme levering. Sinds 1 januari 2005 is in het Belgische kooprecht het onderscheid van kracht tussen de
consumentenkoop en de gemene koop. Dit werd ingevoerd door de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming
van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004. Deze realiseerde de omzetting van de
Richtlijn 1999/44/CE van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de
verkoop en de garanties voor consumptiegoederen, PB. 1999, L 171/12. (zie: S. GRUNDMANN, "Article 2: Conformity
with the contract", in M. C. BIANCA en S. GRUNDMANN (eds.), The EU Sales Directive Commentary, Antwerpen,
Intersentia, 2002, (117) 119).
Voor verdere duiding bij en een bespreking van de Richtlijn 1999/44/CE, zie: M. C. BIANCA en S. GRUNDMANN
(eds.), The EU Sales Directive Commentary, Antwerpen, Intersentia, 2002, 386 p.; M. TENREIRO en GÓMEZ, "La
directive 99/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation", R.E.D.C. 2000, (5) 9-39.
Voor de historiek van de omzettingswet, zie onder meer: S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 45; J. STUYCK, "Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en van de omzettingswet", l.c., 18-27.
De conformiteitsnotie heeft in de monistische regimes een omvattende betekenis. In deze koopregimes heeft men met
andere woorden het duaal systeem van de verplichting tot conforme levering en de vrijwaring voor verborgen gebreken
ingeruild voor een monistische regime met de unieke verplichting van de verkoper tot levering van zaken, “in
overeenstemming met de overeenkomst”. Voor de internationale goederenkoop vindt men die regeling terug in artikel 35,
2° van het Weens Koopverdrag.
Meer daarover, zie: M. FALLON en D. PHILIPPE, "La convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de
marchandises", J.T. 1998, (17) 25-26; V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, in J. GHESTIN (ed.), Traité
des contrats, Parijs, L.G.D.J, 2000, 248 et seq.; H. VAN HOUTTE, J. ERAUW en P. WAUTELET (eds.), Het Weens
Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 1997, 118-146.
Het Weens Koopverdrag vormde één van de uitgangspunten voor de Europese regelgeving, zie hiervoor: S.
GRUNDMANN, F. GÓMEZ, M. BRIDGE e.a., "Introduction", in M. C. BIANCA en S. GRUNDMANN (eds.), EU Sales
Directive Commentary, Antwerpen, Intersentia, 2002, (13) 15-22.
M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997, o.c., 272; B. A. GARNER, Black's Law Dictionary, 2004, o.c., 1619. Deel II
maakte duidelijk dat men in het Anglo-Amerikaanse kooprecht diverse implied warranties onderscheidt: de implied
warranty of merchantability, de implied warranty of fitness for a particular purpose en de implied warranty of
correspondence with contractual description. Deze kregen in Engeland een wettelijke verankering in § 13 en 14 van de
Sale of Goods Act 1979 (meer daarover, zie: A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 471 et seq.; M. G. BRIDGE,
The sale of goods, 1997, o.c., 274 et seq.). Hetzelfde gebeurde in de Verenigde Staten in § 2-314 en § 2-315 UCC (meer
daarover, zie: J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 360 et seq.).
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Vaak zal de verkoper echter zijn service (en omzet) trachten te verhogen door in
aanvulling op de voormelde wettelijke garanties3662 (implied warranties), uitdrukkelijk
bijkomende commerciële garanties3663 te bieden.3664 Het nieuwe artikel 1649bis B.W.
omschrijft dergelijke commerciële garantie als “elke door een verkoper of producent
tegenover de consument aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of
om de consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om er zich op enigerlei wijze
om te bekommeren, indien de goederen niet overeenstemmen met de beschrijving in het
garantiebewijs of in de desbetreffende reclame.”3665 De garantie wil zo extra
kwaliteitswaarborgen voor de eigenschappen van de verkochte zaak bieden door
schriftelijk te verzekeren dat het product voldoet aan specifieke vereisten. Dat is mogelijk,
zowel bij een gemeenrechtelijke koop, als binnen de bijzondere regimes van de
consumentenkoop en de Weense koop.3666 Het Anglo-Amerikaanse kooprecht kent
eveneens dergelijke commercial guarantees, wat ook al uit de Europese richtlijn mag
blijken.3667 In de regel nemen ze in die jurisdicties de vorm aan van express warranties.3668

3662

3663

3664

3665

3666
3667

3668

J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 373.
Dat de conventionele regeling geen afbreuk kan doen aan het wettelijke beschermingsniveau, maar dit slechts kan
versterken, is een van de uitgangspunten van de richtlijn. Artikel 7 voorziet immers uitdrukkelijk in de vrijwaring van de
wettelijke bescherming (I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 895; S. STIJNS en
W. VAN GERVEN, "Article 7: Binding Nature", l.c., 241-254, in bijzonder 252-253). Ook dient de garantie duidelijk aan
te geven dat dit geen afbreuk doet aan het wettelijk beschermingsniveau (I. SAMOY, "Commerciële garanties en het
dwingend karakter van de nieuwe regels", l.c., 113-116).
Het merendeel van de Europese rechtsstelsels kent het onderscheid tussen wettelijke en commerciële garanties. Voor een
omstandige bespreking hiervan, zie: Annex I van het Groenboek betreffende de garanties op consumptiegoederen en
service na verkoop, DOC COM (93) 509, 15 december 1993; R. H. C. JONGENEEL, "Naar een Europees Garantiebewijs?
Het Groenboek garanties en after-sale service", T.v.C. 1995, afl. 1, (5) 5-14.
P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière",
RTD com. 1979, afl. 2, (203) 203; I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 900; E.
H. HONDIUS, "De consumentenkoop in Europees perspectief / naar een Richtlijn en consumentengaranties", T.v.C. 1996,
(245) 253; M. B. M. LOOS, Consumentenkoop, Deventer, Kluwer, 2004, 36; P. MALINVAUD, "Article 6: Guarantees",
in M. C. BIANCA en S. GRUNDMANN (eds.), EU Sales Directive Commentary, Antwerpen, Intersentia, 2002, (219)
221-222; I. SAMOY, "Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels", l.c., 105-106.
Dit artikel is een quasi letterlijke omzetting van het artikel 1, e) van de Europese Richtlijn 1999/44/CE.
Zie daarover: A. LUNA SERRANO, "Article 1: Scope and definitions", in S. GRUNDMANN en M. C. BIANCA (eds.),
EU Sales Directive Commentary, Antwerpen, Intersentia, 2002, (91) 99-102; M. TROCHU, "Vente et garanties des biens
de consommation: Directive CE n° 1999-44 du 25 mai 1999", D. 2000, Chr., (119) 123.
ANCEL, HUET en GHESTIN geven een minder ruime definitie aan de commerciële garantie door er schijnbaar steeds van
uit te gaan dat het geboden rechtsherstel de vorm aanneemt van een gratis reparatie van de goederen, de zogenaamde dienst
na verkoop (P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière
mobilière", l.c., 213-215; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 312-314; J. HUET,
Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 430-431). De definitie van de richtlijn voorziet
veel meer vormen van rechtsherstel en lijkt ons daarom dan ook aangewezen. De commerciële garantie heeft immers een
conventionele basis, wat grote diversiteit toestaat. Bovendien heeft ze een wettelijke grondslag. Ook in het Engelse recht
heeft de Europese Richtlijn 1999/44/CE zich laten gevoelen. Zie over de verhouding tussen het Engelse kooprecht en de
Europese richtlijn: A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 665 et seq.
J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 417, nr. 600.
Art 1, e) van de Europese Richtlijn 1999/44/CE: “guarantee: shall mean any undertaking by a seller or producer to the
consumer, given without extra charge, to reimburse the price paid or to replace, repair or handle consumer goods in any
way if they do not meet the specifications set out in the guarantee statement or in the relevant advertising.”
WILLISTON definieerde de express warranties in § 12 van de American Uniform Sales Act 1906 (een voorloper van de
UCC) als volgt: “Any affirmation of fact or any promise by the seller relating to the goods is an express warranty if the
natural tendency of such affirmation or promise is to induce the buyer to purchase the goods, and if the buyer purchases
the goods relying thereon.”
J. J. WHITE en R. S. SUMMERS, Uniform Commercial Code, o.c., 345-360; M. G. BRIDGE, The sale of goods, 1997,
o.c., 351 et seq., in in het bijzonder ook 374. Voor verdere detail over de express warranty-regeling in Engeland en New
York verwijzen we u graag naar DEEL II.
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Certificaten hebben met dergelijke commerciële garanties (commercial guarantees)
gemeen dat zij uiteindelijk op dezelfde finaliteit zijn gericht. Beide willen immers
fungeren als instrumenten van kwaliteitsbewaking3669, door schriftelijk de bijzonderheden
van het goed te verduidelijken of vast te stellen.
Niettemin zijn de certificaten en de commerciële garanties duidelijk onderscheiden
rechtsfiguren qua context, juridische basis, voorwerp, draagwijdte en betrokken partijen.
CONTEXT – Commerciële koopgaranties kaderen logischerwijze in een koopcontext, waar ze aanvullend
op de wettelijke regeling een bepaalde kwaliteit garanderen.3670 Van de warranties in de zin van §§ 13
en 14 van de Sale of Goods Act 1979 en §§ 2-313, 2-314 en 2-315 van de Uniform Commercial Code
gaven we eerder al aan dat zij ook alle waarborgen uit het kooprecht zijn. Het certificaat is niet ipso
facto beperkt tot een (koop)context. Zo heeft het evenzeer een rol te spelen in financierings-,
verzekerings- of expositiecontracten. Het certificaat viseert immers niet de kwaliteit van het object
binnen een welbepaalde overeenkomst (i.c. koop), maar spreekt zich veeleer uit over de kwaliteit van
dat object op zich. Aangezien het gecertificeerde object het voorwerp kan uitmaken van de meest
diverse contracten hoeft de invloed van het certificaat niet tot de kooprelatie beperkt te blijven.
JURIDISCHE BASIS – Commerciële garanties en certificaten organiseren zich op een verschillende
juridische basis. Bij de garanties is het de verkoper (of zijn fabrikant3671) die vrijwillig3672 en op eigen
initiatief waarborgen biedt, als een extra verkoopsargument3673 bij de hoofdverbintenis van de
koopovereenkomst, i.e. de levering van het verkochte product. De garanties zijn als het ware op te vatten
als een vrijwillige en bijkomende verbintenis in een groter geheel.3674 Het certificaat is daarentegen de
neerslag (materialisatie) van een op contractuele basis gevoerde deskundigenanalyse.3675 Deze gebeurt
op verzoek van een opdrachtgever.3676 Het certificaat is zodoende het resultaat van een eigen, autonome
contractuele relatie tussen de expert en de opdrachtgever van de expertise. Deze laatste hoeft niet
eveneens de verkoper van het product te zijn, hoewel dat in principe niet ondenkbaar is.3677
VOORWERP – Het certificaat en de commerciële garanties viseren elementen van een andere orde. “Het
private certificaat is een document waarmee een private derde partij schriftelijk verklaart dat een
product, systeem of dienst voldoet aan specifieke vereisten.” Het wil een neutrale vaststelling zijn van
deze realiteit als feitelijk (subjectonafhankelijk)3678 gegeven. Deze vaststelling is as such niet
onderhevig aan evolutie of degradatie. De reden voor deze stabiliteit ligt in de aard van de
3669
3670

3671

3672

3673

3674
3675

3676

3677

3678

M. V. EIGENMANN, La responsabilité civile pour la certification de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 29-44.
P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 29-30 en 40; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la
vente, 1983, o.c., 308 et seq.; J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 373-377
en 417 et seq.
Voor de fabrieksgarantie, zie onder meer: A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 687-691; I. SAMOY,
"Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels", l.c., 126-127.
L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., 445; I. SAMOY,
"Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels", l.c., 104.
Zie ook: Wetsontwerp van 31 maart 2004 houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake
verkoop teneinde de consumenten te beschermen, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 982/1, p. 4 en nr. 982/4, p. 4 en Parl St.
Senaat, 2003-04, nr. 3-722/3, p. 2.
We brengen de warranty-definitie van WILLISTON in noot 54 in herinnering. Hij benadrukte dat de express warranties
inderdaad een verkoopsargument uitmaken.
I. SAMOY, "Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels", l.c., 110.
EIGENMANN spreekt van een gematerialiseerde dienst. Zie daarvoor: M. V. EIGENMANN, La responsabilité civile pour
la certification de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 288 et seq.
M. V. EIGENMANN, La responsabilité civile pour la certification de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 106108.
In dergelijk geval spreekt men van autocertificering. Zie daarvoor: M. V. EIGENMANN, La responsabilité civile pour la
certification de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 13-14.
Bovendien kan de oordeelsvorming door de vooruitgang van de wetenschap soms ingrijpend wijzigen. Toch doet deze
vaststelling geen afbreuk aan het principe dat het certificaat een objectief, subjectonafhankelijk feit attesteren wil. Het is
niet zo dat het certificaat per definitie de waarheid in pacht heeft. Wel is het zo dat de waarachtige vaststelling van een feit
(i.e. dat een bepaalde kunstenaar het werk in kwestie geschapen heeft) zijn enige ambitie uitmaakt. Of het daar ook steeds
in slaag in een andere kwestie.
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‘gecertificeerde’ kwaliteit. Zo doet het een uitspraak over het wezen zelf van het gecertificeerde
voorwerp.
De commerciële garantie is daarentegen een “door een verkoper of producent tegenover de consument
aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de consumptiegoederen te vervangen
of te herstellen, of om er zich op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de goederen niet
overeenstemmen met de beschrijving.”3679 De commerciële garantie behelst bijgevolg een verbintenis tot
het leveren van een bepaalde prestatie, mocht het verkochte goed niet conform zijn aan de beschrijving.
De commerciële garantie is zodoende niets anders dan de conventionele verhoging van het
beschermingsniveau van de wettelijke garantie door de mogelijkheden van rechtsherstel te verruimen3680
en/of het conformiteitsbegrip van de wettelijke garantie (verborgen gebreken en nietconformiteit/implied warranties) te verbreden.3681
Dit fundamentele verschil laat zich vooral gevoelen op het vlak van de rechtsgevolgen van beide
figuren. De garantie fungeert als zekerheid door bepaalde prestaties als rechtsherstel te garanderen, zo
de levering niet conform is. In zijn essentie regelt een commerciële garantie dus het rechtsherstel voor
de gevallen de geleverde goederen niet voldoen. In principe zal ze betrekking hebben op herstelbare
kwaliteiten, of zelfs serieproducten, wat integrale vervanging mogelijk maakt. De vervangings- of
reparatieregeling van de conventionele garantie sluit echter niet uit dat de gedupeerde koper steeds nog
een schadevergoeding kan claimen voor de geleden schade.3682
Het certificaat, daarentegen, draait per definitie uit op een schadevergoeding wanneer aan de vaststelling
van de expert geen waarheid beantwoordt. Een bewering laat zich immers niet in natura vervangen of
herstellen. Bovendien valt het op dat het certificaat vaak betrekking heeft op een goed dat door zijn
bijzondere kwaliteiten in zekere mate uniek is. In die gevallen laat de aard van het voorwerp uitsluitend
een pecuniair herstel toe. Als het doek geen Rafaël blijkt te zijn, kan de expert dit immers niet verhelpen
door herstellingswerken of door alsnog een authentiek werk te bezorgen. Het gaat immers om een
realiteit waarop hij geen vat heeft.
Hieruit mag blijken dat het voorwerp van een certificaat de vaststelling is van een bijzondere
hoedanigheid waardoor een goed een zekere graad van uniciteit of exclusiviteit verkrijgt. Het ontleent
zijn garanderende werking aan de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht, zoals dit proefschrift
verderop zal aantonen.

3679

3680

3681

3682

Art 1649 B.W. - Art 1, e) van de Europese Richtlijn 1999/44/CE: “guarantee: shall mean any undertaking by a seller or
producer to the consumer, given without extra charge, to reimburse the price paid or to replace, repair or handle
consumer goods in any way if they do not meet the specifications set out in the guarantee statement or in the relevant
advertising.”
P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière",
l.c., 214 et seq.; A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 688.
P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière",
l.c., 210-212; J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 428 et seq.; A. G.
GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 687-688 en 690; I. SAMOY, "Commerciële garanties en het dwingend karakter
van de nieuwe regels", l.c., 125.
J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 437-438. Let wel, aanvullende
schadevergoeding bij verborgen gebreken in geval van een gemeenrechtelijke koop, is onderworpen aan het kennisvereiste
van art. 1644 B.W. Vaste cassatierechtspraak vermoedt kwade trouw bij beroepsverkopers (zie o.m. Cass. 19 september
1997, Arr.Cass. 1997, 840 en Cass. 15 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1233). STIJNS beschrijft hoe het regime van de
consumentenkoop in art. 1649quinquies, § 1 B.W. ook principieel de mogelijkheid van schadevergoeding naast de
wettelijk voorziene remedies - en dus ook naast de aanvullende conventionele regeling – bevestigt. De grondslag is er,
terwijl het regime van deze schadevergoeding echter wel onzeker blijft. STIJNS suggereert de verdere toepassing van de
regels van art. 1645 B.W. en de vaste cassatierechtspraak daarbij (S. STIJNS, "De remedies van de koper bij nietconformiteit", in S. STIJNS en J. STUYCK (eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (53) 71-74). Deze
zienswijze kunnen wij bijtreden om de eenvoudige reden dat dit het gemeen recht uitmaakt voor het kooprecht. Naar
Anglo-Amerikaans recht vormt het recht op schadevergoeding het normale wettelijke verhaal in geval van contractbreuk.
Aangezien de guarantees bijkomende verhaalsmiddelen opleveren, is dit voor Engeland geen bijzonderheid (A. G.
GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 687).
Zie evenwel contra: L. PEETERS, "De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop...(eindelijk) in het B.W.", l.c., nr. 27.
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Het voorwerp van de commerciële garantie betreft daarentegen de regeling van het rechtsherstel voor
het geval de geleverde herstelbare (in principe serie)goederen niet voldoen. De commerciële garantie
ontleent haar garanderende werking zodoende aan de bindende kracht van de garantieclausule.3683
DRAAGWIJDTE – Uit dit verschil in voorwerp vloeit ook een onderscheid in draagwijdte voort. De
commerciële garanties verzekeren het normaal functioneren van het koopwaar door rechtsherstel te
garanderen in geval de goederen niet conform hun beschrijving zijn of naar behoren functioneren.
Rekening houdend met de normale levensduur van het product wordt voor een welbepaalde termijn na
de aankoop een waarborg verleend. De commerciële garantie is zodoende slechts van betekenis
gedurende de aangegeven garantietermijn.3684
Het authenticiteitscertificaat is niet aan dergelijke garantietermijn gebonden, omdat het tracht naar
waarheid een realiteit vast te stellen. Een bronswerk van Rodin was 50 jaar geleden ook al van zijn hand
en zou dat in principe over 100 jaar nog steeds moeten zijn. Op dezelfde manier blijft het gecertificeerd
handgeknoopt Perzisch tapijt een gegeven, of verliest een laatzestiende-eeuws schilderij door het
verglijden van de tijd niets van zijn laatzestiende-eeuws karakter. De verzekerde kwaliteit bij een
certificaat betreft een feitelijk gegeven en is zodoende principieel tijdsonafhankelijk. Authenticiteit is
echter ook tijdsgebonden, onder meer ten gevolge van de vooruitgang van de wetenschap. Aangezien
het certificaat echter een bepaald element naar waarheid tracht vast te stellen, kan men toch volhouden
dat de bewering tenminste ambieert voor de eeuwigheid te zijn.
BETROKKEN PARTIJEN – De vraag naar de overdraagbaarheid van de waarborg maakt een laatste
interessant vergelijkingspunt uit. Hoewel men naar Frans en Belgisch recht lijkt aan te nemen dat de
conventionele garantie mee overgaat op de verdere verkrijgers van het verkochte product – zoals dit
alom aanvaard is voor de wettelijke bescherming voor verborgen gebreken3685 - blijkt dat in de praktijk
niet zo eenvoudig te liggen.3686 Zo is het praktisch niet zo vanzelfsprekend het correcte gebruik van het
product aan te tonen, wanneer dit aan verscheidene eigenaars heeft toebehoord. Daarom is het
gebruikelijk de commerciële garantie conventioneel uitdrukkelijk een intuitu personae-karakter toe te
meten, wat perfect mogelijk is, gelet op de contractsvrijheid.3687 Bij afwezigheid van dergelijke
beperking gaat men er echter wel van uit dat de commerciële garantie mee overgaat op verdere
verkrijgers.3688 Het principe van overdracht lijkt sterk gevestigd, de precieze verantwoording is echter

3683

3684

3685

3686

3687

3688

Art 1134 B.W. Zelfde artikel in Franse Code civil. Volgens de Anglo-Amerikaanse benadering kan de garantieclausule
(warranty) besloten liggen in het hoofdcontract of in een bijkomende overeenkomst (collateral warranty) Meer daarover,
zie: A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 687 en vooral 673.
P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière",
l.c., 207; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 311; J. HUET, Responsabilité du vendeur et
garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 432. De vermelding van de duur is evenzeer essentieel in het regime van de
consumentenkoop. Zie daarvoor: I. SAMOY, "Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels",
l.c., 116; I. DEMUYNCK, "De nieuwe garantieregeling voor consumptiegoederen", l.c., 895-896. Dat commercial
guarantees gekoppeld zijn aan een termijn, mag ook blijken uit: A. G. GUEST, Benjamin's sale of goods, o.c., 688.
Zie verder ook: art. 1649septies § 1 B.W. of art. 6.2 Richtlijn 99/44/EG.
P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière",
l.c., 215; P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 39-40; J. GHESTIN, "La transmission des
obligations en droit positif français", in CENTRE DE DROIT DES OBLIGATIONS (ed.), La transmission des
obligations, Brussel, Bruylant, 1980, (3) 339 et seq.; S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la vente", l.c., 29; P.
VAN OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", in CENTRE DE DROIT DES
OBLIGATIONS (ed.), La transmission des obligations, Brussel, Bruylant, 1980, (81) 125-126; A. VERHOEVEN, "De
juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", Jura Falc. 1988-89, (143) 145.
De wettelijke vrijwaring voor verborgen gebreken wordt alom beschouwd als een kwalitatief recht. De conventionele
uitbreiding ervan laat daarentegen perfect een intuitu personae-beperking toe.
P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière",
l.c., 215 et seq.; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 315 en 341-349; J. HUET, Responsabilité
du vendeur et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 450-451.
Art. 1134 B.W.; J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 315; J. HUET, Responsabilité du vendeur
et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 450-451; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht,
Leuven, Acco, 2001, 26 et seq.
P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière mobilière",
l.c., 215-216; J. HUET, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, 1987, o.c., 450-451, noot 652.
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een heikel punt.3689 Voor de warranties ligt dit evenwel anders. Zij gelden tussen de partijen die het
contract sloten, gelet op de strenge privity-politiek uit het Engelse recht. Belangrijk is evenwel nogmaals
duidelijk te stellen dat warranties uitgaan van de verkoper en certificaten van een expert die geen partij
is bij de koopovereenkomst.3690
Als product van een autonome contractuele relatie tussen een expert en zijn opdrachtgever lijkt ook de
overdracht voor het certificaat niet voor de hand te liggen, gelet op het principe van de relativiteit van de
overeenkomst. De vaststelling van een waarheid wordt door het latere gebruik van het goed echter
geenszins beïnvloed. Dit zou er kunnen voor pleiten de werking van het certificaat toch niet te beperken
tot de initiële tegenpartij. De overdracht verzwaart de verbintenis van de expert immers niet. 3691 De
gevallen waarin de opeenvolgende verkrijgers de expert die het certificaat heeft verleend aansprakelijk
stellen, zijn legio, zij het dat dit op buitencontractuele gronden gebeurt. De vraag naar
overdraagbaarheid en de (contractuele of buitencontractuele) aard van de certificaatsvordering, komt
later nog uitvoerig aan bod (Afdeling 4)

612. Paradox van het certificaat – De voorgaande analyse maakte duidelijk dat het
certificaat als rechtsfiguur onderscheiden dient te worden van de traditionele zekerheden of
commerciële garanties bij kooptransacties. Uit de definitie onthielden we evenwel dat de
economische finaliteit van het certificaat niettemin ligt in het bieden van zekerheid. Geheel
paradoxaal stelden we zonet echter vast dat het certificaat op zich juridisch gezien helemaal
niets blijkt te garanderen. Merkwaardig is echter dat het certificaat er desondanks toch in
slaagt de beoogde economische finaliteit afdoende te realiseren, zij het op indirecte wijze. De
verklaring hiervoor ligt in het essentiële onderscheid tussen de expertiseverhouding en de
koopverhouding en de samenhang tussen beide.
613. De facto verzekerend effect van het certificaat – De vaststelling dat het certificaat
niet garandeert, doch slechts constateert, hoeft inderdaad niet te betekenen dat de
onfortuinlijke opdrachtgever de expert niet kan aanspreken, wanneer de verhandeling van het
kunstvoorwerp niet op het verwachte resultaat zou blijken uit te draaien. Het certificaat mag
dan wel geen juridische zekerheid bieden, de facto kan het deze rol wel vervullen. Ofschoon
de expert strikt genomen niet de realiteit van een feitelijk element garandeerde, heeft hij op
verzoek van zijn opdrachtgever niettemin op contractuele basis een expertise uitgevoerd, die
resulteerde in een bepaalde geschreven oordeelsvorming: het certificaat. De beslissende
invloed van dit geschrift op de totstandkoming van alle latere transacties die met het goed
worden gesloten, samen met de aan de expertise verbonden zorgvuldigheidsverwachting
verlenen het certificaat alsnog een verzekerend effect. Dit verzekerend effect is echter niet
alleen indirect, maar bovendien voorwaardelijk van aard.

3689

3690
3691

ANCEL en GHESTIN (P. ANCEL, "La garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente
en matière mobilière", l.c., 215-216 en J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983, o.c., 341-354) geven de
drie zienswijzen die in de doctrine hierover bestaan kort aan. De accessorium-theorie van AUBRY en RAU (C. AUBRY,
C. RAU, en P. ESMEIN, Droit civil français, V, Parijs, Librairies techniques, 1947, 88, §355bis), de zienswijze van het
derdenbeding van SAVATIER (R. SAVATIER, "Le prétendu principe de l'effet relatif des contrats", RTD civ. 1934, (525)
525) en de verklaring van RODIERE op grond van de stilzwijgende cessie van schuldvordering (R. RODIÈRE, (noot
onder CA Aix 5 oktober 1954), JCP 1955, II, n° 8548 8548).
L. F. PINKERTON, "Expert certificates from the art collector's point of view", l.c., 365.
Ook EIGENMANN maakt dergelijke bedenking, zie: M. V. EIGENMANN, La responsabilité civile pour la certification
de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 279 et seq.
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614. Samenhang tussen overeenkomsten verleent het certificaat op indirecte wijze een
de facto verzekerend effect – De zekerheid die het certificaat weet te bieden, ontstaat op
indirecte wijze, door de samenhang tussen onderscheiden autonome verbintenisrechtelijke
verhoudingen. Het certificaat mag dan misschien wel uitsluitend de ambitie hebben te
constateren, het moet dat echter vooral zorgvuldig en omzichtig doen. Aan de contractuele
dienstenprestatie van de expert zijn immers zekere kwaliteitsvereisten verbonden. Schiet de
expert op dat vlak tekort, dan brengt hij zijn aansprakelijkheid in het gedrang en is hij
aansprakelijk voor de schade die uit zijn tekortkoming voortvloeit.3692 Op die manier
verzekert de expert weliswaar geen bijzondere kwaliteit van het kunstvoorwerp. Toch heeft
het certificaat een verzekerend effect. Het brengt namelijk zijn aansprakelijkheid in het
gedrang, indien de expert zou zijn tekortgeschoten bij de nakoming van de
expertiseovereenkomst. De expert staat met andere woorden niet onmiddellijk garant voor de
effectieve realiteit van het ‘gecertificeerde’, doch wel indirect voor de zorgvuldigheid van het
doorgevoerde onderzoek en zijn vaststellingen.
Het certificaat speelt nadien vaak een beslissende rol bij het sluiten van transacties met
betrekking tot het gecertificeerde goed. Indien het ten onrechte werd opgesteld, bracht het de
verdere verkrijger eveneens ten onrechte tot de aankoop van het goed, zodat deze door de
vergissing van de expert indirect schade kan leiden. De onfortuinlijke koper zal zijn verkoper
aanspreken, die als opdrachtgever van de expertise op zijn beurt de expert in vrijwaring zal
roepen. Door aan de analyse van de expert inherent een gerede kwaliteitsverwachting te
verbinden, kan het certificaat aldus bij het afwikkelen van transacties op indirecte wijze aan
de opdrachtgever een bijkomende zekerheid bieden, in de persoon van de certificerende
expert. Op die manier zal het certificaat in de praktijk kunnen fungeren als de facto garantie
voor een singuliere transactie.
De verklaring voor dit verzekerend effect ligt in de identiteit van het object van de eigenlijke
transactie met het goed en de voorafgaande expertiseovereenkomst. In beide gevallen gaat het
immers om hetzelfde kunstwerk dat nu eens het voorwerp uitmaakt van een
koopovereenkomst en dan weer van het minnelijk deskundigenonderzoek. De identiteit van
object zorgt voor een samenhang tussen op zich twee autonome en onderscheiden
contractuele relaties.3693 Op grond van die samenhang kan wat in origine juridisch gezien
geen garantie uitmaakte, maar een eigen autonome contractuele expertiseverhouding, de facto
3692

3693

A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 261 en 268; HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, Halsbury's Laws of
England, IL, Londen, Butterworths, 1984, 10; R. STEWART en J. R. POWELL, Jackson and Powell on Professional
Negligence, o.c., 507; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, in Précis Dalloz - Droit
privé, Parijs, Dalloz, 2005, 557-558; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 166-167
en 185-188.
M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, in J. GHESTIN (ed.), Bibliothèque de
droit privé, CCLXVIII, Parijs, L.G.D.J., 1996, 29-31; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid,
2003, o.c., 414 et seq.; P.-A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels: quelques observations en droit
positif, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Contrats & patrimoine, IV, Brussel, Larcier, 2006, 53 (FORIERS merkt
op hoe samenhang ontstaat doordat meerdere contracten betrekking hebben op hetzelfde voorwerp of oorzaak. Ook bij
certificaten is dat het geval. De samenhang bestaat immers doordat zowel de koopovereenkomst als de voorafgaande
expertiseovereenkomst betrekking hebben op hetzelfde kunstvoorwerp en de expertiseovereenkomst een bepalende rol
speelt bij de totstandkoming van de koopovereenkomst.); G. TEUBNER, "Expertise as Social Institution: Internalising
Third Parties into the Contract", in D. CAMPBELL, H. COLLINS, en J. WIGHTMAN (eds.), Implicit Dimensions of
Contract - Discrete, Relational and Network Contracts, Oxford, Hart Publishing, 2003, (333) 354-355. TEUBNER
overweegt in verband met de aansprakelijkheid voor gebrekkige expertise immers: “The key concept to the understanding
of third party liability is the interdependence of the two contracts […].”
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een garantiekarakter verkrijgen voor een tweede overeenkomst die dezelfde roerende zaak
betreft. Deze garantie wordt echter slechts op indirecte wijze gegenereerd door de samenhang
van twee autonome contractuele relaties. Het garanderend effect is de resultante van de
wisselwerking van contractuele aansprakelijkheid enerzijds en de impact van
contractsgroepen op de relativiteit van de overeenkomsten anderzijds.
In dat verband wijzen we erop dat men traditioneel aanneemt dat verdere verkrijgers niet over een
contractuele, maar een buitencontractuele vordering tegen de expert beschikken. Het resultaat is het
binnendringen van het buitencontractueel regime binnen bestaande contractuele verhoudingen.3694 Dit
heeft evenwel geleid tot een aanzienlijke verruiming van de kring van personen die de oorspronkelijke
debiteur aansprakelijk kunnen stellen en resulteert in een scheefgetrokken initiële contractuele
verhouding, of zoals BACACHE-GIBEILI dat treffend beschrijft: “le jeu de la responsabilité délictuelle
aboutit à aggraver la situation du débiteur qui va se trouver ’plus responsable qu’il ne croyait’ en
devant réparation dans des conditions plus sévères que si l’on avait appliqué la responsabilité
contractuelle.”3695 Om dergelijke ongewenste effecten te vermijden, ontwikkelden de rechtsstelsels
diverse beperkingsmechanismen. Niettemin stelt zich de vraag in hoeverre het slachtoffer dat
contracteerde met de cocontractant van de initiële debiteur een “werkelijke derde”3696 was met
betrekking tot de gebrekkig geleverde dienstenprestatie. Hier onderzoekt men dus in hoeverre derden
zich op andermans contractuele vorderingsmogelijkheden kunnen beroepen .

615. De facto verzekerend effect is voorwaardelijk van aard – De certificerende werking
van de met de koopovereenkomst samenhangende expertiseovereenkomst is echter niet
onvoorwaardelijk van aard. Het verzekerend effect is immers een indirect gevolg van de
samenhang tussen een koopovereenkomst en een verhouding van contractuele
dienstverlening. Aangezien het in werkelijkheid gaat om twee met elkaar samenhangende
volwaardige, maar autonome contractuele relaties, zal de expert louter aansprakelijk kunnen
worden gesteld met betrekking tot de door hem geleverde prestatie in het kader van zijn
autonome expertiserelatie. Zoals hiervoor mocht blijken komt het verzekerende effect dus op
indirecte wijze voort uit het aansprakelijkheidsrecht. Meteen wordt ook duidelijk dat het
slechts voorwaardelijk van aard is. Aansprakelijkheid vereist immers dat aan de voorwaarden
daartoe is voldaan. Dat betekent dat die aansprakelijkheid zich slechts zal stellen, op
voorwaarde dat de expert zich in de uitvoering van zijn contractuele verbintenissen aan
wanprestatie of een onrechtmatige daad schuldig maakte.

3694
3695

3696

M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 29-30.
M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 30. Zie in dat verband ook: M. V.
EIGENMANN, La responsabilité civile pour la certification de produits et d'entreprises en droit suisse, o.c., 222 et seq.;
L. THÉVENOZ, "La responsabilité de l'expert en objets d'art selon le droit suisse", in Q. BYRNE-SUTTON en M.-A.
RENOLD (eds.), L'expertise dans la vente d'objets d'art - Aspects juridiques et pratiques, I, Zürich, Schulthess
Polygraphischer Verlag, 1992, (37) 47-51.
Zie TEUBNER, voor een gelijkaardige bezorgdheid bij contractuele ketens: “If the risk involved in the subsequent
transactions is identical, then expert liability applies. If the risk is increased, then the expert is not liable to the subsequent
buyers.” (G. TEUBNER, "Expertise as Social Institution", l.c., 360).
Deze term is de vondst van DURRY (G. DURRY, La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité
délictuelle, in Mc Gill Comparative Law Series, IV, Montreal, Québec research centre of private and comparative law,
1986, nr. 120 et seq.).
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Afdeling 3. Certificaat:
opdrachtgever

aansprakelijkheid

ten

aanzien

van

de

616. Aansprakelijkheid ten aanzien van de opdrachtgever: een eerder uitzonderlijk
fenomeen – Een expert die een certificaat uitschreef zal bij gebrek aan schade slechts zelden
aansprakelijk zijn ten aanzien van zijn opdrachtgever, die (zoals dat meestal het geval is)
reeds eigenaar is van het werk.3697 De verklaring daarvoor ligt voor de hand. Het certificaat
voorziet kunstwerken immers van een toeschrijving. In het bestek van het onderzoek van de
veilingcatalogus gaven we al aan dat de eigenaar/verkoper de grootste schade dreigt te lijden
wanneer de expert voorbijgaat aan het potentieel van een werk en een waardevol stuk als
betekenisloos en alledaags afdoet. Welnu, aangezien het certificaat in principe precies de
waarde van een werk door middel van een gepaste toeschrijving wil vaststellen en bevestigen,
dient de voormelde schade zich slechts uiterst zelden aan. Door de neiging van eigenaars en
experten de goederen eerder te hoog dan te laag in te schatten, geeft de verkeerde
toeschrijving in een certificaat doorgaans geen aanleiding tot schade. Wanneer de expert
immers verkeerdelijk meende dat het kunstwerk niet van de hand van een meester was en hij
het dus ten onrechte als onbetekenend afdeed, dan resulteert dat normalerwijze niet in een
certificaat.3698 Dat document wil immers precies een zekere waarde bevestigen, niet
ontkennen. Certificaten zullen zodoende veelal schade berokkenen aan derden die erop
vertrouwden, maar door de vergissing van de expert “te weinig waar voor hun geld” kregen.
De eigenaar van een werk dat de expert in het certificaat ten onrechte aan Ensor toeschreef,
lijdt veelal geen schade wanneer het kunstwerk naderhand niet authentiek blijkt te zijn. Het
feit niet over een Ensor te beschikken is geen schade die te wijten is aan de vergissing van de
expert, maar is het gevolg van de ware aard van het werk. Had de expert zijn onderzoek
zorgvuldig gevoerd, dan zou het werk die flatterende toeschrijving aan Ensor nooit hebben
gekregen. De enige schade die de eigenaar kan lijden, is dan indirect van aard en vloeit voort
uit eventuele financiële moeilijkheden die hij ondervindt of kosten die hij maakt ten gevolge
van de annulatie van de overeenkomst en de bijhorende juridische procedures.
Vanzelfsprekend maakt ook de kostprijs van het waardeloze certificaat schade uit.
Aansprakelijkheid ten aanzien van de opdrachtgever is daarentegen veel meer reëel wanneer
de expert zijn onderzoek verricht op verzoek van een potentiële koper of een derde (zoals een
bank of andersoortige geldschieter) die zijn eigen handelen bepaalt in functie van de
oordeelsvorming van de expert. De opdrachtgever is (nog) niet de eigenaar. Dergelijke
situatie komt in de praktijk evenwel minder frequent voor. Immers, voor een werk dat (nog)
niet het zijne is, zal slechts een enkeling bereid zijn de kosten van een vaak dure expertise te
betalen…
617. Contractuele aansprakelijkheid voor gebrekkige contractuele dienstverlening –
Dit proefschrift kwam zopas tot het besluit dat de contractuele dienstverlening in het
certificaat gematerialiseerd wordt. Het certificaat kent immers een contractuele oorsprong.
3697

3698

Zo vonden wij slechts enkele voorbeelden in de rechtspraak: Cass. Fr. 1e civ., 7 november 1995, Juris-Data nr. 1995002888; CA Paris, 1e ch., sect. G, aud. sol., 18 februari 1998, Juris-Data nr. 1998-020318; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19
november 1992, Juris-Data nr. 1992-024415.
Dat belet niet dat de oordeelsvorming van de expert een invloed kan hebben gehad op de beslissing van de eigenaar het
werk voor te weinig geld te verkopen. Bij gebrek aan een geschreven document wordt het welslagen van een
aansprakelijkheidsvordering tegen de expert er echter niet gemakkelijker op.
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Op een gegeven moment benaderde de opdrachtgever (doorgaans de eigenaar van het
kunstvoorwerp) de expert met het verzoek het voorwerp te authentificeren.3699 Wanneer de
expert het naderhand bij het verkeerde eind zou hebben en het kunstvoorwerp niet authentiek
blijkt, dan ligt het voor de hand dat de opdrachtgever zich voor de vergoeding van zijn schade
vóór alles beroept op het dienstencontract dat hem met de expert bindt.3700
618. Certificaat: formeel verslag van een materieel deskundigenonderzoek – Nu het
duidelijk is dat het certificaat als zelfstandige dienstenprestatie op grond van samenhang met
een naderhand gesloten koopovereenkomst ten aanzien daarvan een verzekerend effect kan
hebben, is het van fundamenteel belang uit te klaren aan welke vereisten de oordeelsvorming
van de expert moet beantwoorden, wil die finaal als certificaat kunnen worden beschouwd en
tot aansprakelijkheid aanleiding kunnen geven. Niet iedere vluchtige aantekening, simpele
opinie of eerder toevallige appreciatie van een kunstwerk kan juridisch beschouwd immers
voor een certificaat doorgaan. Gelet op de grondslag en werking van het certificaat moet men
vooropstellen dat het, om überhaupt tot aansprakelijkheid van de expert aanleiding te kunnen
geven, een formeel verslag van een materieel deskundigenonderzoek moet uitmaken.
619. Een certificaat veronderstelt een materiële expertise – Het certificaat onderscheidt
zich precies van andere, eerder ongelukkige of onhandige vormen van oordeelsvorming,
doordat het de vrucht is van een waarachtige missie van expertise.3701 Dergelijke opdracht
vereist een duidelijke aanstelling als certificerend deskundige. De opdrachtgever beoogt
immers voor alles rechtsgevolgen te verlenen aan de oordeelsvorming door de expert en deze
niet louter als informatief en vrijblijvend te beschouwen. Opdat de oordeelsvorming van de
expert juridisch van betekenis zou zijn, dient zij dan ook uit te gaan van de gezamenlijke wil
van beide partijen om rechtsgevolgen in het leven te roepen.3702 De oordeelsvorming in
kwestie dient dan ook een voldoende mate van nauwkeurigheid en specificiteit te vertonen.
Het stuk moet immers blijk geven van de wil van de expert de sfeer van vrijblijvendheid in te

3699
3700

3701

3702

M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 99 en 102.
H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 327; Q. BYRNE-SUTTON en M.-A. RENOLD, "Suisse - Rapport
national sur le sujet 3. Les certificats d'experts et d'authentification", in M. BRIAT en J. A. FREEDBERG (eds.),
International Art Trade and Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit, IV, Deventer, Kluwer, 1993, (391) 391;
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 102; J.-L. DELVOLVÉ, "Aspects
juridiques du commerce internationale de l'art", l.c., 728; F. DUPUIS-TOUBOL en S. BENGANA, "France - Rapport
national", l.c., 380; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 188 en 194; C. SARCIA-ROCHE,
"L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c.,, 16; O. SANDROCK, "General Report: Appraisal",
l.c., 632 en 636.
M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 102-103. Een interessant voorbeeld
daarvan: CA Parijs, 1e ch., 27 mei 1977, Journ. des C.-P. 1978, 110 (“Attendu que cette opinion, certes autorisée, ne
saurait être assimilée à une garantie formelle d’authenticité du dessin en cause. […] qu’aucun certificat d’authenticité n’a
été délivré […] qu’il appartient à ce dernier de réclamer à son vendeur un tel certificat, dont la délivrance pouvait alors
engager la responsabilité [de l’expert].”).
Artikel 1156 B.W. geeft immers duidelijk aan dat men zowel in Frankrijk als in België de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen voor ogen moet houden bij de interpretatie van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst (W.
VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 96; J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU,
Les effets du contrat, in J. GHESTIN (ed.), Traité de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 2001, 44).
Gelijkaardig in de Ango-Amerikaanse benadering: P. H. KARLEN, "Fakes, Forgeries and Expert Opinions", in P.
LALIVE (ed.), International Sales of Works of Art - La Vente Internationale d'Oeuvres d'Art, I, Genève, Institute of
International Business Law and Practise, 1988, (219) 231.
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ruilen voor juridisch afdwingbare engagementen door een duidelijk geformuleerde stelling
naar voren te schuiven.3703
Bij de interpretatie van de gemeenschappelijke bedoeling van de expert en zijn opdrachtgever
is men vaak genoodzaakt aan te knopen bij het geschreven stuk waarin de appreciatie van de
expert vervat ligt. Aangezien de expertiseovereenkomst vaak alleen in ongeschreven vorm
bestaat, is men inderdaad doorgaans vooral op de vorm en de bewoordingen van het
certificaat zelf aangewezen om de draagwijdte van de overeenkomst eruit af te leiden. Strikt
genomen maakt het certificaat echter de gematerialiseerde dienstenprestatie uit en niet het
geschreven contract dat eraan ten grondslag lag.
620. Certificaat: formeel deskundigenverslag – De geschetste interpretatieoefening zal in
principe niet het minste probleem stellen, wanneer de oordeelsvorming van de expert, zowel
vormelijk, als in zijn formuleringen ontegensprekelijk als een daadwerkelijk certificaat kan
beschouwd worden. Dit veronderstelt dat de certificerende expert in heldere bewoordingen
aangeeft dat hij de authenticiteit van het werk heeft vastgesteld. Hierbij geeft hij eveneens
duidelijk de titel en de afmetingen van het werk aan, waar mogelijk ook een precieze datering.
Bovendien wordt de nodige aandacht besteed aan de materieel-technische kenmerken van het
werk, zoals onder meer de drager of de picturale laag. Bij het geheel wordt een afbeelding van
het kunstwerk in kwestie gevoegd, teneinde duidelijk te maken om welk werk het precies
gaat. Deze afbeelding moet toelaten bij betwisting het gecertificeerde kunstwerk te
identificeren. Zoniet kan de expert immers opwerpen – al dan niet ten onrechte – dat het
kwestieuze werk niet overeenstemt met wat hij eertijds bestudeerde en waarvan hij de
authenticiteit certificeerde.3704 Teneinde dergelijke discussies te vermijden is het aangewezen
in het certificaat hierop te anticiperen, door aan te sturen op een zo hoog mogelijke graad van
identificeerbaarheid. Soms voegt de expert nog gegevens toe over tentoonstellingen of
collecties waarvan het gecertificeerde werk deel uitmaakte of wordt de pedigree3705 van het
werk opgesteld.
621. Certificaat, een ambigue praktijk: enkele aanknopingspunten – De praktijk is
helaas een stuk complexer, daar er nogal wat “slordig” opgestelde certificaten circuleren, wat
de voormelde appreciatie dan ook aanzienlijk bemoeilijkt. De vraag of een bepaalde
oordeelsvorming ten volle als certificaat kan worden beschouwd, is immers een feitenkwestie.
Natuurlijk speelt de formulering van de voormelde elementen een doorslaggevende rol.
Daarnaast zijn evenwel bijkomende aanwijzingen betekenisvol.
3703

3704
3705

Immers, op grond van de interpretatieregel van artikel 1162 B.W. moet men bij twijfel ervan uitgaan dat de expert zich met
zijn oordeelsvorming niet wou verbinden.
Zie onder meer: CA Parijs, 1e ch., sect. A, 8 december 2003, Juris-Data nr. 2003-228773.
De pedigree is de lijst van vroegere eigenaars van het kunstwerk. Hoe vollediger deze lijst, hoe meer zekerheid er bestaat
over de afkomst en de authenticiteit van het kunstwerk. Indien men immers zonder lacunes de keten kan reconstrueren tot
het moment van de eerste verkoop door de kunstenaar, kan men de toeschrijving van het werk quasi met zekerheid
bewijzen. Het gaat hier om de historische analyse van het werk, één van de vier methodes van het authenticiteitsonderzoek
(Zie daarover: F. CHATELAIN, C. PATTYN, en J. CHATELAIN, Oeuvres d'art et objets de collection en droit français,
1997, o.c., 138; F. DAULTE, "Les éléments de l'expertise", in M. BRIAT (ed.), International Sales of Works of Art - La
Vente Internationale d'Oeuvres d'Art, II, Deventer, Kluwer, 1990, (719) 719-720; F. DAULTE, "Rapport Général - Les
certificats d'experts et leur valaur internationale", in M. BRIAT en J. A. FREEDBERG (eds.), International Art Trade and
Law - Le Commerce International de l'Art et le Droit, IV, Deventer, Kluwer, 1993, (353) 356; S. LEMOINE, "Le rôle de
l'expert dans la pratique", l.c., 70-71).
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In dat verband wijst de rechtspraak in de eerste plaats op het belang van het gebruik van een
bepaalde titulatuur. Wanneer de expert uitdrukkelijk zijn specialisme en titulatuur vermeldt,
wijst dat op een zekere vertrouwdheid met de handel, wat een bewust en omzichtig gebruik
van bepaalde formuleringen laat veronderstellen.3706 De grens tussen een daadwerkelijk
certificaat en een eenvoudige opinie of vrijblijvende aantekening blijft evenwel zeer vaag en
afhankelijk van de globale beoordeling van een brede waaier van feitelijke elementen. De
Franse rechtspraak geeft inderdaad blijk van het sterk feitelijk en singulier karakter van deze
appreciatie.3707
Daarnaast werd overigens herhaaldelijk geopperd dat de betaling van een honorarium aan de
expert ipso facto zou wijzen op diens wil tot gebondenheid. Zijn oordeelsvorming zou, gelet
op de financiële vergoeding die hij ervoor ontving, dan ook als certificaat mogen worden
beschouwd. Omgekeerd houdt men soms voor dat het kosteloos karakter van de prestatie elke
gehoudenheid zou uitsluiten.3708 Toch maakt het al dan niet vrijblijvend karakter van de
prestatie van de deskundige in de appreciatie van de draagwijdte van diens gebondenheid
onzes inziens slechts een factor uit die in het licht van de gehele feitelijke context dient te
worden beschouwd. De Franse rechtspraak inzake authenticiteitscertificaten heeft terecht
hierop reeds meermaals gewezen.3709 Hetzelfde geldt echter ook voor New York en
Engeland.3710 In Glanzer v. Shepard overwoog de New York Court of Appeal immers:
“It is ancient learning that one who assumes to act, even though gratuitously, may thereby become
subject to the duty of acting carefully, if he acts at all.”3711

Lord DENNING verduidelijkte op zijn beurt in Esso Petroleum Co. v. Mardon dezelfde
gedachte:
“A professional man may give advice under a contract for reward; or without a contract, in pursuance
of a voluntary assumption of responsibility, gratuitously without reward. In either case he is under one
and the same duty to use reasonable care.”3712

3706

3707

3708

3709

3710
3711
3712

CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 februari 1999, Juris-Data nr. 1999-020387: “Considérant que […] ont établi leurs certificats
en rapellant leurs qualités “d’expert national près de la Cour de cassation et les douanes françaises” pour le premier, et
“d’experts agrées en meubles et objets d’art” pour les deux autres qui ont qualifié le document qu’ils ont délivré de
“certificat d’expertise”; qu’ils ne sauraient minimiser la portée d’avis données dans l’exercice de leur profession.”; TGI
Parijs, 1e ch., 12 september 1990, Juris-Data nr. 1990-049063. In deze zaak leed het geen twijfel dat er daadwerkelijk een
certificaat voorlag.
Zo werd de aantekening op de keerzijde van een foto van het kunstwerk in casu door de Cour d’Appel niet als certificaat
aanvaard. CA Paris, 1e ch., sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data nr. 1997-020811: “Si la redaction de cette mention est
maladroite à raison de l’utilisation qui pouvait en être faite, elle ne formule qu’une opinion et ne comporte aucun des
éléments précis permettant de l’assimiler à un certificat d’authenticité. […] Que la mention manuscrite portée sur cette
photographie ne pouvant s'analyser comme un certificat d'authenticité, la responsabilité de son auteur n'est pas engagée
du fait de la vente litigieuse.”; M. CORNU en N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d'art et musées, 2004, o.c., 102-103.
H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 328-329; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 3 november 1988, Juris-Data
nr. 1988-026274
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 5 februari 1999, Juris-Data nr. 1999-020387: “Le fait qu’ils aient été ou non rémunérés à cette
fin n’ayant pas d’incidence sur le présent litige.”; TGI Parijs, 4e ch., 15 mei 1991, onuitg., geciteerd in F. DURETROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 188. In deze zaak liet het kosteloze karakter (samen met andere feitelijke
elementen) toe te besluiten tot de afwezigheid van een certificaat. “Le demandeur ne rapportait pas la preuve de ce qu’une
veritable mission d’expertise avait été confiée à l’expert qui n’avait delivré aucun certificat et n’avait touché aucun
honoraire. En ne donnant qu’un simple avis, au surplus dubitatif, et assorti de precautions, sans examen approfondi ni
rémunération, l’expert n’avait pu engager sa responsabilité, de sorte que les réclamations formées contre lui n’étaient pas
fondées.”
O. SANDROCK, "General Report: Appraisal", l.c., 640-643.
Glanzer v. Shepard (1922) 135 N.E. 275, p. 276.
Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon, [1976] 1 Q.B. 801, p. 820.
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Natuurlijk wijst de betaling van een aanzienlijke som geld door de opdrachtgever aan de
expert eerder op een verder reikend engagement dan een loutere vrijblijvende opinie. Dat
maakt de betaling van een honorarium evenwel nog geen voldoende of noodzakelijke
voorwaarde voor het bestaan van een certificaat. De sleutelvraag blijft immer of in het
singuliere voorliggende geval de oordeelsvorming een voldoende mate van specificiteit,
nauwkeurigheid en engagement vertoont om als certificaat te worden beschouwd3713, met
andere woorden, of er, gelet op alle feitelijke elementen sprake kan zijn van een
daadwerkelijke, materiële expertise die de vorm aannam van een formeel deskundigenverslag:
het certificaat.
622. Certificaat: voorwaarden voor contractuele aansprakelijkheid – Het inleidende
hoofdstuk van DEEL III verduidelijkte in globo de voorwaarden van contractuele
aansprakelijkheid. Besluitend stelden we dat de zuiver vermogensrechtelijke aard van de
schade in principe in geen enkel van de onderzochte jurisdicties enige aanleiding vormt om af
te wijken van de normale regels van de contractuele aansprakelijkheid.
We brengen in herinnering dat intellectuele dienstverlening op contractuele basis in elk van de
onderzochte jurisdicties als meest kenmerkende eigenschap in zich draagt de verplichting van
de dienstverlener bij het leveren van zijn prestatie de zorgvuldigheid aan de dag te leggen die
men van een professioneel dienstverlener redelijkerwijze gerechtigd is te verwachten.3714
Hierbij dient men wel de specialisatiegraad in de vergelijking op te nemen, opdat de
dienstverlening door de kunstexpert-generalist niet aan die door de specialist in Franse
meubelkunst zou worden afgemeten.3715 Aansprakelijkheid veronderstelt zodus een
aanwijsbare fout van de dienstverlener.
Hoofdstuk I argumenteerde echter dat de referentie aan de foutnotie in een contractuele
context voor de Anglo-Amerikaanse jurist op het eerste gezicht bevreemdend is.3716 Het
Engelse3717
en
Amerikaanse
contractenrecht
vult
de
contractuele
aansprakelijkheidsstandaard in beginsel immers strikt in, abstractie makend van elke
zorgvuldigheidsgedachte.3718 Dit proefschrift verduidelijkte evenwel dat de contractuele
3713

3714

3715

3716
3717

3718

TGI Parijs, 4e ch., 15 mei 1991: “Le demandeur ne rapportait pas la preuve de ce qu’une veritable mission d’expertise
avait été confiée à l’expert qui n’avait delivré aucun certificat et n’avait touché aucun honoraire. En ne donnant qu’un
simple avis, au surplus dubitatif, et assorti de precautions, sans examen approfondi ni rémunération, l’expert n’avait pu
engager sa responsabilité, de sorte que les réclamations formées contre lui n’étaient pas fondées.”
O. SANDROCK, "General Report: Appraisal", l.c., 632.
Treffend in dat verband: Artikel 1:107 PEL SC: “General Standard of Care for Services – (1) The service provider must
perform the service: (a) with the care and skill that a reasonable service provider would exercise under the circumstances;
and (b) in conformity with any statutory or other binding legal rules that are applicable to the service.”
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 789; R. O. DALCQ, Traité de la
responsabilité civile - I: Les causes de responsabilité, in Les Novelles, V, Brussel, Larcier, 1967, 345; P.-H. DELVAUX,
"La responsabilité de l'expert", l.c., 247; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 362; B. W. HARVEY
en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 107; N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser
or attributer of works of art under English domestic law", l.c., 28.
B. NICHOLAS, "Fault and Breach of Contract", l.c., 337 en 340.
Rainerie v. Miles [1981] AC 1050, p. 1086: “In relation to a claim for damages for breach of contract, it is, in general,
immaterial why the defendant failed to fulfil his obligations and certainly no defence to plead that he had done his best.”
H. BEALE, A. HARTKAMP, H. KÖTZ e.a., Cases, Materials and Text on Contract Law, o.c., 665.
RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS (1981), Ch. 11, Introductory Note bij § 261: “Contract liability is strict
liability. […] The obligor is therefore liable in damages for breach of contract even if he is without fault and even if
circumstances have made the contract more burdensome or less desirable than he had anticipated.”
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dienstverlening door professionals één van de uitzonderingen vormt op de stelregel van
strikte contractuele aansprakelijkheid. De duty of reasonable care and skill is de grondslag
van de contractuele aansprakelijkheid van de professionele dienstverlener3719, zo ook van
de certificerende expert.3720 Die regel van common law werd in Engeland overigens met de
Supply of Goods and Services Act 1982 wettelijk verankerd.3721 Section 13 stelt immers:
“In a contract for the supply of a service where the supplier is acting in the course of a business, there
is an implied term that the supplier will carry out the service with reasonable care and skill.”3722

Aangezien artikel 12.1 de wet van toepassing verklaart op alle contracten “under which a
person (“the supplier”) agrees to carry out a service”3723, lijdt het inderdaad geen twijfel
dat de dienstverlening van de certificerende expert aan die zorgvuldigheidsstandaard dient
te beantwoorden, zelfs wanneer dit niet uitdrukkelijk contractueel werd vastgelegd.
De Frans-Belgische contractuele aansprakelijkheid redeneert niet louter in termen van
“niet-nakoming”, maar koppelt daar onmiddellijk een morele beoordeling aan vast. Dat
contractuele aansprakelijkheid een fout vereist, lijkt in de doctrine inderdaad een evidentie
te zijn.3724 Het Frans-Belgische recht beroept zich voor het bewijs van die fout op het
gekende
begrippenpaar
resultaatsverbintenis
(obligation
de
résultat)
en
middelenverbintenis (obligation de moyens).3725 Door de band neemt men in Frankrijk en
3719

3720

3721

3722
3723
3724

3725

Lord TEMPLEMAN overwoog in Smith v. Eric S Bush: “The common law imposes on a person who contracts to carry out an
operation an obligation to exercise reasonable care and skill. A plumber who mends a burst pipe is liable for his
incompetence or negligence whether or not he has been expressly required to be careful. The law implies a term which
requires the plumber to exercise reasonable skill and care in his calling.” (Smith v. Eric S Bush [1989] 2 All ER 514, p.
519-520.) De wet geeft dit ruime toepassingsgebied zelf ook al aan. § 18, 1 stelt immers dat: “business” includes a
profession and the activities of any government department or local or public authority.”
Zie in dat verband: M. BARENDRECHT, C. JANSEN, M. LOOS e.a., PEL SC, 2006, o.c., 224; J. CHITTY en H. G.
BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 789; R. M. JACKSON en J. L. POWELL, Professional
Negligence, o.c., nr. 2-007 en 2-008; S. M. LEVY, "Liability of the art expert for professional malpractice", l.c., 605; S. M.
LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 871; P. D. V. MARSH, Comparative contract law, 1994, o.c.,
140; B. NICHOLAS, "Fault and Breach of Contract", l.c., 341; N. PALMER, "The civil liability of the professional
appraiser or attributer of works of art under English domestic law", l.c., 27-28
HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, Halsbury's Laws of England, IL, 1984, o.c., 9; N. PALMER, "The civil liability of
the professional appraiser or attributer of works of art under English domestic law", l.c., 28; S. M. LEVY, "Authentication
and Appraisal of Artwork", l.c., 871.
Het principe was al vanouds een regel van common law. Zo overwoog TINDAL C.J. in 1838 in de zaak Lanphier v. Phipos
immers reeds dat: “Every person who enter[s] into a learned profession undertakes to bring to the exercise of it a
reasonable degree of care and skill. He does not undertake, if he is an attorney, that at all events you shall gain your case,
nor does a surgeon undertake that he will perform a cure, nor does he undertake to use the highest possible degree of care
and skill.” (Lanphier v. Phipos (1838) 8 C. & P. 475).
Zie ook Denew v. Daverell (1813) 3 Camp 451, p. 452-453. Daaruit blijkt eveneens dat deze zorgvuldigheidsidee een vaste
stelregel van common law uitmaakte vóór hij in 1982 in de wet zijn neerslag vond.
Voor uitgebreide duiding bij deze zaken, zie: B. NICHOLAS, "Fault and Breach of Contract", l.c., 343-346; B. W.
HARVEY en F. MEISEL, Auctions Law and Practice, 2006, o.c., 106.
Supply of Goods and Services Act 1982, § 13.
Supply of Goods and Services Act 1982, § 12.1.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 491; L. CORNELIS, Algemene
theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 556 et seq.; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, en A. TUNC, Traité théorique et
pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, I, 1965, o.c., 659-664; B. NICHOLAS, "Rules and Terms",
l.c., 952; R. RODIÈRE en D. TALLON, Les effets du contract dans les pays du marché commun, 1985, o.c.,;R. RODIÈRE
en D. TALLON, Les effets du contract dans les pays du marché commun, 1985, o.c., 46-48 en 80; W. VAN GERVEN en
S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 166; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la
responsabilité, o.c., 317 en 326.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 491-493; L. CORNELIS, Algemene
theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 556-561; P. D. V. MARSH, Comparative contract law, 1994, o.c., 155; B.
NICHOLAS, "Rules and Terms", l.c., 952; P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats,
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België aan dat dienstencontracten voor intellectuele prestaties in het algemeen, en
informatieverstrekking in het bijzonder een middelenverbintenis in het leven roepen.3726
Net als in het Anglo-Amerikaanse recht dient de eiser, opdat van aansprakelijkheid sprake
kan zijn aan te tonen dat de expert zich niet conformeerde aan de
zorgvuldigheidsstandaard die men van een professionele expert redelijkerwijze mag
verwachten.3727
Wie de traditionele rechtsleer op het vlak van het certificaat erop naslaat, stelt inderdaad
vast dat de expertiseovereenkomst in Frankrijk en in België in de regel steevast als
middelenverbintenis wordt aangemerkt. Dat betekent dus dat de expert slechts
aansprakelijk is op voorwaarde dat zijn opdrachtgever erin slaagt aan te tonen dat hij niet
de nodige zorgvuldigheid aan de dag legde bij zijn onderzoek.3728
Niettemin brengen we de aansprakelijkheidsanalyse van hoofdstuk I in herinnering die
aangaf dat daar althans wat betreft Frankrijk aanzienlijk wat onzekerheid over bestaat,
aangezien de recente cassatierechtspraak3729 het roer in de richting van de
resultaatsverbintenis lijkt om te gooien.
Wat betreft de contractuele aansprakelijkheid blijkt de analyse voor de diverse rechtsstelsels
grotendeels gelijklopend te zijn. De kaarten liggen echter anders voor de buitencontractuele
aansprakelijkheid.
623. Certificaat: voorwaarden voor buitencontractuele aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever – De analyse van de aansprakelijkheid van het veilinghuis jegens de inbrenger
maakte reeds duidelijk dat, ondanks het bestaan van een contractuele band tussen de
schadelijder en de professional, het aansprakelijkheidsvraagstuk ook buitencontractueel moet
worden onderzocht. Dat onderzoek bracht een opvallende tegenstelling aan het licht tussen de
Frans-Belgische aversie van gecumuleerde aansprakelijkheden en de Anglo-Amerikaanse
openheid op dat vlak. Om de redenen die daar werden uiteengezet, lijkt de buitencontractuele
aansprakelijkheid van de certificerende expert ten aanzien van zijn contractuele opdrachtgever
buiten de gevallen van bedrieglijk handelen vooralsnog geen optie te zijn. Dat is zeker zo in
Frankrijk, maar onzes inziens ook in België, aangezien het cassatiearrest van 29 september

3726

3727

3728

3729

2006, o.c., 733-738; R. RODIÈRE en D. TALLON, Les effets du contract dans les pays du marché commun, 1985, o.c.,
47-48; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law, o.c., 664; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 166 en 169; G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la
responsabilité, o.c., 441 et seq.
M. BARENDRECHT, C. JANSEN, M. LOOS e.a., PEL SC, 2006, o.c., 734-736; P. D. V. MARSH, Comparative contract
law, 1994, o.c., 158.
Op bepaalde vlakken zal die zorgvuldigheidsstandaard hoger liggen. Zo zal de expert zich ervoor moeten hoeden de
kunstvoorwerpen niet te beschadigen tijdens zijn analyse. Zie daarover: CA 1e ch., sect. B, 29 januari 1999, Juris-Data nr.
1999-024409.
CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19 november 1992, Juris-Data nr. 1992-024415.
M. BEERENS en L. CORNELIS, "De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechtelijke geschillen", l.c., 169; H.
BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 327; P.-H. DELVAUX, "La responsabilité de l'expert", l.c., 233; J.-L.
DELVOLVÉ, "Aspects juridiques du commerce internationale de l'art", l.c., 728; F. DUPUIS-TOUBOL en S. BENGANA,
"France - Rapport national", l.c., 382; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 182 en 364; J.
GHESTIN, "Le droit interne français de la vente d'objets d'art et de collection", l.c., 151; G. LAMARQUE, Droit et
fiscalité du marché de l'art, 1992, o.c., 109-110; S. LEQUETTE-DE KERVENOAËL, L'authenticité des oeuvres d'art,
o.c., 434; P. LURQUIN, Traité de l'expertise, I, 1985, o.c., 240; O. SANDROCK, "General Report: Appraisal", l.c., 632633, noot 55.
Cass. Fr. 1e civ., 7 november 1995, Juris-Data nr. 1995-002888.
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2006 het aloude schadevereiste vooralsnog ongewijzigd behield.3730 Anders dan voor de
aansprakelijkheid van het veilinghuis het geval was, ervaart men het bestaan van het FransBelgische cumulatieverbod voor de aansprakelijkheid van de certificerende expert niet
onmiddellijk als onbevredigend. Deze vaststelling pleit echter niet zozeer voor de waarde van
het cumulatieverbod, aangezien het certificaat, anders dan de veilingcataloog geen aanleiding
geeft tot een onderscheiden aansprakelijkheidsstandaard voor beide regimes. Bij het
certificaat dient men immers geen rekening te houden met de impact van de mechanismen van
hoofdelijkheid bij openbare verkopen en onjuiste catalogusvermeldingen, ingevoerd door de
wet van 2000 of de decreten van 1945 en 1956. Bij het certificaat kan de contractuele
vordering in een even ruime aansprakelijkheid resulteren, zodat de schadelijder afdoende
beschermd is en hij het verbod op een buitencontractuele claim niet hoeft te betreuren.
Wat betreft de Engelse en New Yorkse situatie is een analyse van de buitencontractuele
aansprakelijkheid onontbeerlijk. Gelet op het verruimde Hedley Byrne-principe sinds de zaak
Henderson lijdt het geen twijfel dat gebrekkige contractuele dienstverlening naar Engels en
New Yorks recht tot een vordering in tort, op grond van negligence (c.q. negligent
misrepresentation) aanleiding kan geven.3731 De contractuele verhouding die er tussen de
opdrachtgever en de dienstverlener bestaat, voldoet meteen aan het special relationshipcriterium om van een duty of care te kunnen gewagen.3732 De eigenlijke
aansprakelijkheidsstandaard bij negligence verschilt niet van de contractuele
aansprakelijkheidsvordering.3733 De verhaalsmogelijkheden op grond van negligence krijgen
aansluitend een ruimere behandeling, wanneer we het hebben over de aansprakelijkheid van
de expert ten aanzien van derden.

Afdeling 4. Certificaat:
verkrijgers

aansprakelijkheid

ten

aanzien

van

verdere

624. Certificaat: contractueel ontstaan, extracontractuele gevolgen – Hoewel het
certificaat als intellectuele dienstverlening ontstaat binnen een contractueel kader, blijft zijn
rol echter niet beperkt tot de directe contractuele relatie tussen de expert en de opdrachtgever.
Het certificaat laat zich immers ook gevoelen in alle latere overeenkomsten die door verdere
verkrijgers met het gecertificeerde kunstvoorwerp kunnen worden gesloten. Als
3730

3731

3732

3733

I. BOONE, "Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid verfijnd", l.c., 947; A. VAN OEVELEN, "De
samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid", l.c., 1720-1721; H. BOCKEN, "Daar gaan we
weer...? Verfijners, verdwijners en het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006", l.c., 46.
HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, Halsbury's Laws of England, IL, 1984, o.c., 9-10; P. H. KARLEN, "Fakes,
Forgeries and Expert Opinions", l.c., 235; S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of Artwork", l.c., 870; N.
PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of works of art under English domestic law", l.c.,
31; O. SANDROCK, "General Report: Appraisal", l.c., 636.
Midland Bank Trust Co. Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp [1979] Ch. 384. Zie: R. STEWART en J. R. POWELL, Jackson and
Powell on Professional Negligence, o.c., 11.
HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, Halsbury's Laws of England, IL, 1984, o.c., 9-10; R. STEWART en J. R.
POWELL, Jackson and Powell on Professional Negligence, o.c., 72; S. M. LEVY, "Authentication and Appraisal of
Artwork", l.c., 871.
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gezaghebbend individu kan de expert met zijn oordeelsvorming immers een aanzienlijke
impact hebben op de latere contractsvorming. Het certificaat werkt zodoende door in de
verdere contractuele keten.
625. Principe: contractuele vordering voor de opdrachtgever, buitencontractuele
vordering voor de verdere verkrijgers – Aangezien tussen de oorspronkelijke expert en de
latere eigenaars geen directe contractuele band bestaat, ligt het voor de hand de
aansprakelijkheidsvraag vóór alles op buitencontractuele gronden te stellen.3734 Kwaad opzet
van de expert buiten beschouwing gelaten, ontstaat de schade in elk van de vier jurisdicties
die in dit onderzoek centraal staan ten gevolge van het onzorgvuldig handelen van de expert.
De onzorgvuldigheid bestaat er immers in als expert, ondanks zijn bekwaamheid, reputatie en
vertrouwdheid met de handel, toch een certificaat uit te schrijven, hoewel dat slechts op een
gebrekkig, onvolledig of tendentieus onderzoek was gebaseerd, of, sterker nog, tout court als
expert in kunstvoorwerpen foutieve marktgevoelige informatie te verspreiden. Dergelijke
onzorgvuldigheid kan vanuit Frans-Belgisch oogpunt een aansprakelijkheidsgenererende
factor uitmaken, noodzakelijk om tot een onrechtmatige daad in de zin van artikel 1382-1383
B.W. te besluiten. Diezelfde miskenning van de zorgvuldigheidsstandaard vormt een
voorwaarde om naar Anglo-Amerikaans recht tot negligence te kunnen besluiten, namelijk de
breach of duty. Wel dient de eiser in een special relationship te staan ten aanzien van de
expert .
626. Certificaat: voorzienbaarheid van de schade – Het is overduidelijk dat het
certificaat in de eerste plaats wordt opgesteld in het licht van bepaalde (reeds overwogen)
commerciële transacties (aankoop/verkoop/financieringsovereenkomst). Het is de
opdrachtgever immers niet zozeer te doen om het certificaat op zich (als document), maar wel
om het gebruik dat hij ervan kan maken. Anders dan het geval was bij de catalogue raisonné,
maakt het argument van niet-commercialiteit in de certificaatscontext onzes inziens bijzonder
weinig kans op slagen. Het feit dat een expert een certificaat doorgaans slechts tegen betaling
verstrekt, ontneemt het zijn onbaatzuchtig, a-commercieel of zuiver wetenschappelijk
karakter. Bijgevolg kan men onzes inziens dan ook bezwaarlijk volhouden dat de schade die
voortvloeit uit transacties die op basis van de oordeelsvorming van het certificaat werden
afgesloten, voor de certificerende expert niet voorzienbaar zou zijn. Al evenmin lijkt het
vertrouwen van de leek op de oordeelsvorming van de expert, vervat in het certificaat hem als
fout te kunnen worden aangerekend, zodat er daarom geen sprake kan zijn van een eventuele
gedeelde aansprakelijkheid.
627. Certificaat en verdere verkrijgers: vier jurisdicties, slechts twee stelsels – Naast
de buitencontractuele verhaalsmogelijkheden die door de afwezigheid van een directe
contractuele band met de expert in elk van de onderzochte jurisdicties bestaan en waarop het
onderzoek eerst focust, is het evenwel waardevol de contractuele weg niet geheel op te geven.
We onthielden immers dat, anders dan bij de buitencontractuele aansprakelijkheid, de
3734

H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 328; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c.,
188; C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 16; O. SANDROCK,
"General Report: Appraisal", l.c., 637 en 640.
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contractuele aansprakelijkheid niet gekenmerkt wordt door een enige terughoudendheid wat
betreft de vergoeding van de zuivere vermogensschade. Het floodgates-probleem kan immers
bij een eventuele uitbreiding van de contractuele vorderingsmogelijkheden ten voordele van
de verdere verkrijgers ten dele worden omzeild. Dit laatste luik plaatst de basisanalyse van het
floodgates-probleem en de vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade zodoende in een
ander perspectief. Na de analyse van de uitbreidingsmogelijkheden van het buitencontractueel
verhaal naar de contractuele context (de cumulatieproblematiek) in het bestek van het
onderzoek van de veilingcatalogus, maakt onderstaande analyse de cirkel rond door het
omgekeerde fenomeen – de uitbreiding van het contractuele verhaal ten gunste van derden –
te bestuderen.
Op dat vlak tekenen zich evenwel interessante verschillen af tussen de jurisdicties die in deze
studie zijn betrokken. Geheel in de lijn van het voorgaande onderzoek naar de
vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade dat als rode draad doorheen DEEL III loopt,
trekken we ook in deze laatste etappe de tegenstelling tussen de Frans-Belgische en AngloAmerikaanse zienswijze door. Hoewel beide visies er a priori weinig voor voelen
contractuele remedies te bieden aan partijen die als zodanig het contract niet aangingen, is die
terughoudendheid niet in alle stelsels even groot. Terwijl naar Anglo-Amerikaans recht het
spreekwoordelijke water daarvoor veelal te diep blijkt (§ I), dienen zich naar Frans-Belgische
recht op dat vlak wel interessante denkpistes aan (§ II). In het licht van het floodgatesprobleem ervaart men de opportuniteit van dergelijke contractuele uitbreiding ten voordele
van derden in beide stelsels bovendien verschillend.

§ I. VERHAALSMOGELIJKHEDEN
VAN
ANGLO-AMERIKAANSE ZIENSWIJZE

DERDEN-VERKRIJGERS

NAAR

A. BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEIDSGRONDEN
628. Bedrieglijke certificaten: aansprakelijkheid voor deceit – Wanneer er kwaad opzet
in het spel is, heeft het Anglo-Amerikaanse recht er, zoals bekend, niet de minste moeite mee
zich over het zuiver vermogensrechtelijk karakter van de schade heen te zetten . Zodoende
mag er geen twijfel over bestaan dat de schade die een verdere verkrijger lijdt door te
vertrouwen op een bedrieglijk authenticiteitscertificaat op grond van een vordering voor
deceit voor vergoeding in aanmerking kan komen. Natuurlijk dienen daartoe wel de
traditionele voorwaarden te zijn vervuld, zoals die, zowel voor Engeland als New York in de
mijlpaalzaak Derry v. Peek3735 gevestigd werden.3736 Net als voor de aansprakelijkheid van de
veilinghuizen maakt het bewijs van de frauduleuze intentie (scienter) en de reliance, ook bij
bedrieglijke certificaten het heikel punt uit.
3735
3736

Derry v. Peek (1889) 14 App.Cas. 337.
HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, Halsbury's Laws of England, IL, 1984, o.c., 9; S. M. LEVY, "Authentication and
Appraisal of Artwork", l.c., 872-873; O. SANDROCK, "General Report: Appraisal", l.c., 640 en 642.
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Strafrechtelijk gezien komt het bedrog via frauduleuze certificaten natuurlijk ook voor
sanctionering in aanmerking. In dat verband merken we volledigheidshalve nog op dat de
staat New York de uitgifte van bedrieglijke authenticiteitscertificaten met bijzondere
strafrechtelijke sancties bedacht.3737 Verder wil dit proefschrift echter niet ingaan op de
mogelijke strafrechtelijke gevolgen van frauduleuze kunsthandel.
629. Onzorgvuldige certificaten: aansprakelijkheid voor negligence – De
aansprakelijkheid op grond van negligence behoeft, los van een aanwijsbare onzorgvuldigheid
en daaruit voortvloeiende schade, de voorafgaandelijke erkenning van de duty of care. Die
veronderstelt, zowel in Engeland als in New York het bestaan van een special relationship
tussen de certificerende expert en de derde. Mede gelet op het beperkte gebruik van het
certificaat in de Angelsaksische kunsthandel, zijn ons op dit moment evenwel geen
aansprakelijkheidsgevallen met onjuiste certificaten bekend, zodat de vraag naar de
daadwerkelijke erkenning van de duty of care niet met zekerheid kan worden beantwoord.
Anders dan voor de aansprakelijkheid van de auctioneer komt het vraagstuk van de duty of
care bij certificaten zelfs niet zijdelings in de rechtspraak aan bod. Dat verklaart waarom er
hier niets anders opzit dan terug te vallen op de algemene principes van negligence zoals die
door de Engelse en New Yorkse rechtspraak werden ontwikkeld.
Wat betreft de Engelse situatie kan de zaak Caparo Industries plc v. Dickman3738 als
uitgangspunt van de analyse dienen. In deze zaak die thans wat betreft de uitbreiding van de
Hedley Byrne naar derden toe de authority uitmaakt herformuleert Lord OLIVER de duty of
care in meer bedekte termen, door de omstandigheden en de doelgerichtheid van de
verklaring bij de beoordeling van het bestaan van de duty of care mee in aanmerking te
nemen.3739 De zaak Caparo, een geschil over de verlieslatende aankoop van aandelen op basis
van een onzorgvuldig auditorsrapport, maakt duidelijk komaf met de gedachte dat er een
algemeen beginsel zou zijn van aansprakelijkheid in negligence voor voorzienbare schade.3740
Het Engels pragmatisme blijkt hier ten volle aangezien Caparo met de zogenaamde three
stage test van Lord BRIDGE voorhoudt dat voortaan geval per geval moet worden nagegaan of
(1) de schade voorzienbaar was (forseeability); (2) of er een voldoende nauwe band bestond
tussen de schadelijder en de verweerder (proximity) en (3) of aansprakelijkheid wel billijk,
rechtvaardig en redelijk is (fair, just and reasonable).3741 Wat betreft de proximity wijst Lord
OLIVER op vier vereisten:
3737

3738
3739

3740

3741

§ 13.03 N.Y. Arts & Cult. Aff. Law: “Falsifying certificates of authenticity or any similar written instrument - A person
who, with intent to defraud, deceive or injure another, makes, utters or issues a certificate of authenticity or any similar
written instrument for a work of fine art attesting to material facts which the work does not in fact possess is guilty of a
class A misdemeanor.”
Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 A.C. 605.
“It is never sufficient to ask simply whether A owes B a duty of care. It is always necessary to determine the scope of the
duty by reference to the kind of damage from which A must take care to save B harmless.” (Caparo Industries plc v.
Dickman [1990] 2 A.C. 605, p. 627)
Zie voor duiding: R. STEWART en J. R. POWELL, Jackson and Powell on Professional Negligence, o.c., 1238.
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 578-579; K. LAVEYT, "Foutieve
informatie en zuivere vermogensschade", l.c., 1333; R. STEWART en J. R. POWELL, Jackson and Powell on
Professional Negligence, o.c., 1238; W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort Law, o.c., 50-54.
“What emerges is that, in addition to the foreseeability of damage, necessary ingredients in any situation giving rise to a
duty of care are that there should exist between the party owing the duty and the party to whom it is owed a relationship
characterised by the law as one of 'proximity' or 'neighbourhood' and that the situation should be one in which the court
considers it fair, just and reasonable that the law should impose a duty of a given scope upon the one party for the benefit

816

“What can be deducted from the Hedley Byrne case, therefore, is that the necessary relationship
between the maker of a statement or giver of advice and the recipient who acts in reliance on it may
typically be held to exist where (1) the advice is required for a purpose, whether particularly specified
or generally described, which is made known, either actually or inferentially, to the adviser at the time
when the advice is given; (2) the adviser knows, either actually or inferentially, that his advice will be
communicated to the advisee, either specifically or as a member of an ascertained class, in order that it
should be used by the advisee for that purpose; (3) it is known, either actually or inferentially, that the
advice so communicated is likely to be acted upon by the advisee for that purpose without independent
inquiry; and (4) it is so acted upon by the advisee to his detriment.”3742

Mede rekening houdend met de toenemende welwillendheid van de Engelse rechtspraak op
het vlak van de erkenning van de duty of care ten aanzien van de auctioneer, lijkt het ons
verdedigbaar te stellen dat ook de onjuiste toeschrijvingen in authenticiteitscertificaten
aanleiding kunnen geven tot succesvolle aansprakelijkheidsvorderingen op grond van
negligence. Immers, wie de vier voorwaarden voor het proximity-vereiste uit Caparo
Industries beschouwt, merkt op dat de praktijk van het authenticiteitscertificaat daaraan lijkt
te voldoen. De certificerende expert kent immers de rol die het certificaat in de kunsthandel
speelt, weet dat het hoogstwaarschijnlijk aan een welbepaalde koper, of meer algemeen de
groep van potentiële kopers zou worden voorgelegd en dat deze in principe hun handelen
mede in functie ervan zouden bepalen. In de voormelde zaak Caparo weerhield de rechter
geen duty of care, omdat het auditrapport niet bedoeld was als richtsnoer voor
investeringsbeslissingen.3743 Bij het certificaat lijkt het ons daarentegen bijzonder moeilijk
dezelfde redenering aan te houden.3744 Het kan onzes inziens immers niet te bedoeling zijn het
certificaat verborgen te houden, aangezien het voor de opdrachtgever op zich geen waarde
heeft, maar die precies ontleent aan het gebruik dat ervan gemaakt kan worden in het kader
van transacties met derden.
De conclusie met betrekking tot certificaten in de New Yorkse handel zal niet anders zijn.
Hoewel de Amerikaanse rechtbanken officieel de lijn van het House of Lords in Derry v.
Peek3745 aanhielden en zodoende weigerden deceit te weerhouden wanneer de verweerder
uitsluitend nalatig had gehandeld, betuigde een minderheidsstroming die rechtspraak evenwel
slechts lippendienst door niettemin tot fraud te besluiten, waar men in feite van niet meer dan
negligence kon gewagen.3746 De New Yorkse Court of Appeal herzag met Glanzer v.
Shepard3747 evenwel de draagwijdte van Derry v. Peek en liet voor het eerst louter
onzorgvuldige dienstverlening en informatieverstrekking ten aanzien van een derde voor
aansprakelijkheid in tort in aanmerking komen. Zo overwoog J. CARDOZO:

3742
3743
3744

3745
3746

3747

of the other.” (Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 A.C. 605, p. 617-618). Zie: R. STEWART en J. R. POWELL,
Jackson and Powell on Professional Negligence, o.c., 1239.
Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 A.C. 605, p. 638.
R. STEWART en J. R. POWELL, Jackson and Powell on Professional Negligence, o.c., 1240.
Tot datzelfde besluit kwam de oudere doctrine ook al, zij op basis van de eerdere precedenten (in het bijzonder de zaak
Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon [1975] 1 Q.B. 819 en [1976] Q.B. 801) Zie zo onder meer: O. SANDROCK, "General
Report: Appraisal", l.c., 641-642. Verdere bevestiging vindt men bij: HAILSHAM OF ST. MARYLEBONE, Halsbury's
Laws of England, IL, 1984, o.c., 10; N. PALMER, "The civil liability of the professional appraiser or attributer of works of
art under English domestic law", l.c., 35.
Derry v. Peek (1889) 14 App.Cas. 337.
W. L. PROSSER, "Misrepresentation and Third Persons", Vand. L. Rev. 1966, (231) 235; O. SANDROCK, "General
Report: Appraisal", l.c., 642.
Glanzer v. Shepard (1922) 135 N.E. 275.
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“One who follows a common calling may come under a duty to another whom he serves, though a third
may give the order or make the payment. […] It is ancient learning that one who assumes to act, even
though gratuitously, may thereby become subject to the duty of acting carefully, if he acts at all.”3748

De kersverse doctrine van negligent misrepresentation moest echter al snel inbinden. In de
zaak Ultramares Corporation v. Touche3749 vreesde dezelfde J. CARDOZO immers de
ontsporing van de aansprakelijkheidstrein indien het Hof niet aanzienlijk gas terugnam.
“Liability for negligence if adjudged in this case will extend to many callings other than an auditor's.
Lawyers who certify their opinion as to the validity of municipal or corporate bonds, with knowledge
that the opinion will be brought to the notice of the public, will become liable to the investors, if they
have overlooked a statute or a decision, to the same extent as if the controversy were one between client
and adviser. Title companies insuring titles to a tract of land, with knowledge that at an approaching
auction the fact that they have insured will be stated to the bidders, will become liable to purchasers
who may wish the benefit of a policy without payment of a premium. These illustrations may seem to be
extreme, but they go little, if any, farther than we are invited to go now. Negligence, moreover, will
have one standard when viewed in relation to the employer, and another and at times a stricter
standard when viewed in relation to the public. Explanations that might seem plausible, omissions that
might be reasonable, if the duty is confined to the employer, conducting a business that presumably at
least is not a fraud upon his creditors, might wear another aspect if an independent duty to be
suspicious even of one's principal is owing to investors. ‘Every one making a promise having the quality
of a contract will be under a duty to the promisee by virtue of the promise, but under another duty,
apart from contract, to an indefinite number of potential beneficiaries when performance has begun.
The assumption of one relation will mean the involuntary assumption of a series of new relations,
inescapably hooked together. The law does not spread its protection so far.”3750

CARDOZO weigerde de auditors aansprakelijk te houden ten aanzien van een geldschieter die
zich voor zijn kredietverschaffing gebaseerd had op het auditrapport. Hiermee zette hij de
bakens uit van wat nu nog steeds het uitgangspunt voor de New Yorkse en zelfs bij
uitbreiding Amerikaanse zienswijze uitmaakt voor de verhaalbaarheid van zuivere
vermogensschade na onzorgvuldige informatieverstrekking.3751
“[N]egligent words are not actionable unless they are uttered directly, with knowledge or notice that
they will be acted on, to one to whom the speaker is bound by some relation of duty, arising out of
public calling, contract or otherwise, to act with care if he acts at all.”3752

Niettemin moet men opmerken dat de rechtbanken in de Verenigde Saten met de jaren de
scherpste kantjes van het Ultramares hebben bijgevijld.3753 Het staalharde keurslijf is
inmiddels dus aanzienlijk weggeërodeerd, waarbij de heersende principes tegenwoordig in §
552, Restatement (Second) Of Torts (1979-2007) hun neerslag vonden:
“INFORMATION NEGLIGENTLY SUPPLIED FOR THE GUIDANCE OF OTHERS – 1) One who, in the course of
his business, profession or employment, or in any other transaction in which he has a pecuniary
interest, supplies false information for the guidance of others in their business transactions, is subject to

3748
3749
3750
3751

3752
3753

Glanzer v. Shepard (1922) 135 N.E. 275, p.276.
Ultramares Corporation v. Touche (1931) 174 N.E. 441.
Ultramares Corporation v. Touche (1931) 174 N.E. 441, p. 448.
W. L. PROSSER, "Misrepresentation and Third Persons", l.c., 247-248; O. SANDROCK, "General Report: Appraisal",
l.c., 643.
Ultramares Corporation v. Touche (1931) 174 N.E. 441, p. 447.
M. Miller Co. v. Central Contra Costa Sanitary District 198 Cal. App. 2d 305; Texas Tunneling Co. v. City of
Chattanooga 204 F. Supp. 821 (E.D. Tenn. 1962); Chemical Bank v. National Union Fire Insurance Co. 74 A.D.2d 786;
Bily v. Arthur Young & Co, 222 Cal. App. 3d 289. Zie meer over die evolutie: S. M. LEVY, "Liability of the art expert for
professional malpractice", l.c., 607-609; W. L. PROSSER, "Misrepresentation and Third Persons", l.c., 249-250.
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liability for pecuniary loss caused to them by their justifiable reliance upon the information, if he fails
to exercise reasonable care or competence in obtaining or communicating the information.
(2) Except as stated in Subsection (3), the liability stated in Subsection (1) is limited to loss suffered (a)
by the person or one of a limited group of persons for whose benefit and guidance he intends to supply
the information or knows that the recipient intends to supply it; and (b) through reliance upon it in a
transaction that he intends the information to influence or knows that the recipient so intends or in a
substantially similar transaction.
(3) The liability of one who is under a public duty to give the information extends to loss suffered by any
of the class of persons for whose benefit the duty is created, in any of the transactions in which it is
intended to protect them.”

Toepassing van de principes uiteengezet in § 552, lid 1 en 2 doet ons – net zoals de
toonaangevende Amerikaanse doctrine – besluiten dat de expert aansprakelijk kan zijn voor
de zuivere vermogensschade van derden, veroorzaakt door onzorgvuldig opgestelde
authenticiteitscertificaten.3754 Immers de koper die zich voor zijn aankoop baseert op het
certificaat van een expert maakt onzes inziens deel uit van de groep van personen ten behoeve
van wie de expert de informatie verstrekte, waarbij het geen twijfel lijdt dat de finaliteit van
het certificaat er in is gelegen de verhandelbaarheid van het kunstvoorwerp te verhogen.
Immers, in dat verband merkt PROSSER terecht op:
“[W]here the group affected is a sufficiently small one, and particularly, as in the case of a successful
bidder, only one person can be expected to suffer loss, the guess may be hazarded that the recovery will
be allowed. Certificates of expert examination are intended to be exhibited, not hidden under a bushel;
and a rule which denies recovery because a defendant who has provided one for such a purpose does
not know the plaintiff’s name, or the particulars of the transaction, has a very artificial aspect.”3755

Besluitend kan men dan ook stellen dat de actuele stand van het recht toelaat de expert zowel
in Engeland als in New York de duty of care toe te dichten, op basis waarvan hij dient te
vermijden door zijn onzorgvuldige oordeelsvorming schade te berokkenen aan derden die zich
voor hun commerciële beslissingen op het certificaat zouden verlaten. Of de Engelse en New
Yorkse rechter daartoe uiteindelijk ook besluit, is een beleidskeuze, kenmerkend voor het
pragmatisme van het Anglo-Amerikaanse buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Bij
gebrek aan enige case law op dat vlak kunnen we die vraag vooralsnog niet met zekerheid
beantwoorden. De voorgaande theoretische analyse toont echter aan dat in het licht van de
huidige stand van de rechtspraak dergelijke aansprakelijkheid juridisch gezien verdedigbaar is
of op zijn minst niet zou hoeven te verbazen.
Zuiver theoretisch gezien is er eventueel nog een andere oplossing denkbaar, waarbij de eiser
niet de kaart trekt van de buitencontractuele aansprakelijkheid, maar een verruiming van de
contractuele bescherming tracht te bewerkstelligen.3756 We onderzoeken terstond of dergelijk
zienswijze ook hard te maken is naar Anglo-Amerikaans recht voor het fenomeen van
authenticiteitscertificaten.

3754

3755
3756

P. H. KARLEN, "Fakes, Forgeries and Expert Opinions", l.c., 235-236; S. M. LEVY, "Liability of the art expert for
professional malpractice", l.c., 607-609; O. SANDROCK, "General Report: Appraisal", l.c., 644.
W. L. PROSSER, Handbook of the law of torts, St Paul, West Publishing Co., 1971, 709.
Voor een treffende illustratie daarvan, toegespitst op de gevallen van revisorenaansprakelijkheid, zie: H. KOZIOL, "The
"Auditor - Case"", in J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, Den Haag, Kluwer Law International, 1998, (25) 2933.
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B. OOK CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID?
630. Onverzettelijkheid van het dogma van privity of contract – Sinds het midden van de
negentiende eeuw is de doctrine van de privity of contract één van de hoekstenen van het
Anglo-Amerikaanse contractenrecht. Deze leer houdt voor dat een persoon aan een contract
geen rechten kan ontlenen of op grond daarvan niet gehouden kan zijn, als hij geen partij is in
dat contract.3757 De privity-doctrine verhindert een persoon met andere woorden contractuele
verhaalsrechten uit te oefenen als hij niet ook partij is in dat contract, zelfs wanneer de
contractuele belofte uitdrukkelijk ten behoeve van die persoon in het contract was
ingeschreven.3758 Zo overwoog J. WIGHTMAN immers in Tweddle v. Atkinson:
“Some of the old decisions appear to support the proposition that a stranger to the consideration of a
contract may maintain an action upon it, if he stands in such a near relationship to the party from
whom the consideration proceeds, that he may be considered a party to the consideration […] But there
is no modern case in which the proposition has been supported. On the contrary, it is now established
that no stranger to the consideration can take advantage of a contract, although made for his
benefit.”3759

Aldus zette Tweddle v. Atkinson in 1861 de disparate oudere rechtspraak3760 te kijk en
verduidelijkte de Engelse rechter krachtig de precieze draagwijdte van het contract.3761
Sindsdien is de privity-doctrine een constante in het Engelse contractenrecht gebleken en
kreeg zij, ondanks kritiek, meermaals uitdrukkelijke bevestiging.3762 Het Amerikaanse recht
heeft zich door de band genomen evenwel een meer vrijblijvende houding ten aanzien van de
3757

3758
3759

3760

3761

3762

J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 421; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General
Principles, o.c., 1075; R. HALSON, Contract Law, in Longman Law Series, Harlow, Longman, 2001, 247; J. POOLE,
Textbook on Contract Law, Oxford, University Press, 2006, 427; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 580; W. H.
WHINCUP, Contract Law and Practice - The English System, with Scottish, Commonwealth and Continental
Comparisons, Alphen a/d Rijn, Kluwer Law International, 2006, 82.
J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 429.
Tweddle v. Atkinson (1861) 1 B. & S. 393, p. 397-398. Zie daarover: D. J. IBBETSON en E. J. H. SCHRAGE, "Ius
quaesitum tertio - A comparative and Historical Introduction to the Concept of Third Party Contracts", in E. J. H.
SCHRAGE (ed.), Ius quaesitum tertio, Berlijn, Duncker & Homblot, 2008, (1) 29; D. J. IBBETSON en W. SWAIN,
"Third Party Beneficiaries in English Law: From Dutton v. Poole to Tweddle v. Atkinson", in E. J. H. SCHRAGE (ed.), Ius
quaesitum tertio, Berlijn, Duncker & Humblot, 2008, (191) 191 et seq.
Beroemd is de zaak Dutton v. Poole, waarin de rechter een zus toestond van haar broer de betaling te vorderen van de som
die hij aan zijn vader beloofde aan zijn zus te betalen. Strikt genomen was de zus geen partij in het contract, en toch stond
de rechter haar toe contractueel te vorderen. (Dutton v. Poole 83 Eng. Rep. 523 (K.B. 1677), bevestigd 83 Eng. Rep. 156
(Ex.Ch. 1679).
Meer daarover, zie: D. J. IBBETSON en E. J. H. SCHRAGE, "Ius quaesitum tertio", l.c., 27-28; D. J. IBBETSON en W.
SWAIN, "Third Party Beneficiaries in English Law: From Dutton v. Poole to Tweddle v. Atkinson", l.c., 191 et seq.; J. D.
CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 662-664; R. FLANNIGAN, "Privity The End of an Era (Error)", L.Q.R. 1987, (564) 566; H. KÖTZ, Rights of Third Parties - Third Party Beneficiaries and
Assignment, in A. VON MEHREN (ed.), International Encyclopedia of Comparative Law - Volume VII: Contracts in
general, XIII, Tübingen, Mohr-Siebeck, 1992, 12; R. MERKIN, "Historical introduction to the law of privity", in R.
MERKIN (ed.), Privity of Contract, Londen, LLP, 2000, (1) 13.
In 1833 besliste de Engelse rechter in Price v. Easton al dat wanneer A beloofd had B bepaalde prestaties te leveren in ruil
voor de vereffening door B van A’s schuld jegens C, deze laatste niet zelf de nakoming daarvan kon vorderen van B,
aangezien hij zelf geen consideration had gegeven en dus niet in privity was met B (Price v. Easton (1833) 110 E.R. 518).
Zie: R. FLANNIGAN, "Privity - The End of an Era (Error)", l.c., 567.
Zie onder meer: Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge & Co Ltd [1915] AC 847; Scruttons Ltd. v. Midland Silicones
Ltd. [1962] AC 446; Beswick v. Beswick [1966] 3 W.L.R. 396. Voor een genuanceerd pleidooi pro privity, raadplege men:
S. A. SMITH, "Contracts for the Benefit of Third Parties: in Defence of the Third-Party Rule", O.J.L.S. 1997, (643) 649 et
seq.
Voor een bondig overzicht, zie: J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 422-423; R. HALSON, Contract Law,
o.c., 250-251; H. KÖTZ, Rights of Third Parties, o.c., 12-14.
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privity-doctrine weten aan te meten.3763 Aangezien alleen contractspartijen zich volgens de
privity-leer op een contract kunnen beroepen is de cruciale vraag telkens wie in een gegeven
context als contractpartij kan worden beschouwd. In eenvoudige juridische verhoudingen
hoeft daar inderdaad niet veel twijfel over te bestaan. Verderop zal evenwel blijken dat het
veel lastiger kan zijn de partijen aan te duiden bij samenhangende contracten die hetzelfde
object betreffen, maar meer dan twee personen daarbij betrekken.3764
631. Privity of contract en valuable consideration: twee onderscheiden maar verweven
concepten – Het citaat uit Tweddle v. Atkinson geeft meteen al aan hoe de doctrine van privity
of contract sterk verweven is met een andere typisch Anglo-Amerikaanse verworvenheid uit
het contractenrecht: de valuable consideration.3765 Opdat een beloofde prestatie naar AngloAmerikaans recht afdwingbaar zou zijn, dient zij formeel in een deed vervat te worden, dan
wel gedragen te zijn door enige (valuable) consideration.3766 Dit oer-Engels concept laat zich
evenwel niet makkelijk vertalen naar andere jurisdicties. Consideration heeft alles te maken
met de idee van reciprociteit of wederkerigheid. Afdwingbare prestaties vereisen een quid pro
quo, waarbij de partij die een prestatie beloofd werd, iets van economische waarde geeft of
doet als tegenprestatie.3767 In de oude rechtspraak, zoals Price v. Easton en Tweddle v.
Atkinson komt het voor dat de onmogelijkheid voor de derde om op grond van het contract te
vorderen geheel gebaseerd is op het gebrek aan consideration, zodat de privity-doctrine in se
niets anders lijkt dan een toepassing van het consideration-vereiste.3768 Immers in de
voormelde zaken was de begunstigde niet alleen in de onmogelijkheid te vorderen omdat hij
een buitenstaander was in de contractuele verhoudingen (dus niet “in privity”), maar al
evenzeer omdat de consideration niet van hem uitging (i.e. omdat, zoals men steevast stelt, de
consideration did not move from the party seeking to enforce the promise).3769 Het hoeft dan
ook niet te verbazen dat de doctrines van privity en consideration vaak met elkaar verward
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J. D. CALAMARI en J. M. PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 664; H. KÖTZ, Rights of Third
Parties, o.c., 16-17; S. WHEELER en J. SHAW, Contract Law - Cases, Materials and Commentary, Oxford, Clarendon
Press, 1994, 432. Dat mag ook blijken uit de Restatements of Contract (Restatement of contract (first) § 133 en
Restatement of contract (second) chapter 14).
Een treffend voorbeeld van die Amerikaanse soepelheid op het vlak van de privity of contract is de vaststelling dat
derdenbedingen in New York al sinds 1859 door de Court of Appeal aanvaard werden (Lawrence v. Fox 20 NY 268), wat
het kort daarna zelfs bevestigde (Seaver v. Ransom 244 N.Y. 233). Zie daarover: J. BEATSON, "Reforming the law of
contracts for the benefit of third parties - A Second Bite at the Cherry", C.L.P. 1992, (1) 10; J. D. CALAMARI en J. M.
PERILLO, Calamari and Perillo on Contracts, 2003, o.c., 664; B. M. MARKESINIS, "An expanding tort law", l.c., 372;
R. STEVENS, "The Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", L.Q.R. 2004, (292) 297.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1076; G. TREITEL, The law of contract,
2003, o.c., 582.
Tweddle v. Atkinson (1861) 1 B. & S. 393, p. 397-398; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to
comparative law, 1998, o.c., 468; D. J. IBBETSON en W. SWAIN, "Third Party Beneficiaries in English Law: From
Dutton v. Poole to Tweddle v. Atkinson", l.c., 210-211.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 215; G. TREITEL, The law of contract,
2003, o.c., 67; W. H. WHINCUP, Contract Law and Practice, 2006, o.c., 73.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 237-238 en 1082; G. TREITEL, The law of
contract, 2003, o.c., 81-82 en 587; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 430; W. H. WHINCUP, Contract
Law and Practice, 2006, o.c., 76 en 82.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 422; R. FLANNIGAN, "Privity - The End of an Era (Error)", l.c., 569571; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 430; D. J. IBBETSON en W. SWAIN, "Third Party Beneficiaries
in English Law: From Dutton v. Poole to Tweddle v. Atkinson", l.c., 207.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 217; G. TREITEL, The law of contract,
2003, o.c., 68; W. H. WHINCUP, Contract Law and Practice, 2006, o.c., 73; D. J. IBBETSON en W. SWAIN, "Third
Party Beneficiaries in English Law: From Dutton v. Poole to Tweddle v. Atkinson", l.c., 212.
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worden, aangezien het in de regel zo is dat de derde ook geen valuable consideration
aanbracht.
Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge & Co Ltd bracht evenwel wat meer klaarheid op
dat vlak door beide fundamenten van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht duidelijk te
onderscheiden3770, al schijnen alle auteurs, (onzes inziens ten onrechte) nog niet overtuigd te
zijn.3771
“My Lords, in the law of England certain principles are fundamental. One is that only a person who is a
party to a contract can sue on it. Our law knows nothing of a jus quaesitum tertio arising by way of
contract. Such a right may be conferred by way of property, as, for example, under a trust, but it cannot
be conferred on a stranger to a contract as a right to enforce the contract in personam. A second
principle is that if a person with whom a contract not under seal has been made is to be able to enforce
it consideration must have been given by him to the promisor or to some other person at the promisor's
request.”3772

Sindsdien bevestigde de rechtspraak deze zienswijze meermaals3773 en herhaalde ook de Law
Commission dat privity en consideration elk peilen naar twee onderscheiden
beleidspunten3774: privity belangt de vraag aan wie een contract kan afdwingen (i.e. de
personele draagwijdte van het contract), terwijl consideration de aard van de contractuele
prestaties betreft die kunnen worden afgedwongen, namelijk die waarvoor de begunstigde in
enig opzicht betaalde.3775
632. Privity of contract (en consideration) op de helling: Contracts (Rights of Third
Parties) Act 1999 – Hoewel de doctrine van privity tot de fundamenten van het Engelse
contractenrecht kan worden gerekend, bleef zij echter niet van kritiek gespaard. Reeds in 1937
ijverde het Law Revision Committee in zijn zesde Interim Report voor een hervorming van de
doctrine, die (door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog) echter nooit in de praktijk
werd omgezet.3776 Ook vanuit academische hoek lag de doctrine zwaar onder vuur.3777 In een
3770

3771

3772
3773

3774

3775

3776

W. SWAIN, "Third Party Beneficiaries in English Law, 1880-2004", in E. J. H. SCHRAGE (ed.), Ius quaesitum tertio,
Berlijn, Duncker & Humblot, 2008, (331) 332.
R. FLANNIGAN, "Privity - The End of an Era (Error)", l.c., 568; M. P. FURMSTON, "Return to Dunlop v. Selfridge",
M.L.R. 1960, (373) 382-384; S. A. SMITH, "Contracts for the Benefit of Third Parties", l.c., 644, voetnoot 8.
Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v Selfridge & Co Ltd [1915] A.C. 847.
Enkele voorbeelden: Vandepitte v. Preferred Accident Insurance Corp. of New York [1933] A.C. 70; Scruttons Ltd. v.
Midland Silicones Ltd. [1962] A.C. 446; Kepong Prospecting Ltd. v. Schmidt [1968] A.C. 810. In het bijzonder over die
zaken, zie: M. P. FURMSTON, "Return to Dunlop v. Selfridge", l.c., 385 et seq. Zie eveneens over die evolutie: W.
SWAIN, "Third Party Beneficiaries in English Law, 1880-2004", l.c., 336-339; R. MERKIN, "Historical introduction to
the law of privity", l.c., 15-18.
LAW COMMISSION, Consultation Paper No. 121 – Privity of Contract: Contracts for the Benefit of Third Parties, 1991,
§ 2.9; LAW COMMISSION, Report No. 242 – Privity of Contract: Contracts for the Benefit of Third Parties, 1996, deel
VI, p. 68-73.
J. N. ADAMS, D. BEYLEVELD en R. BROWNSWORD, "Privity of Contract - the Benefits and the Burdens of Law
Reform", M.L.R. 1997, (238) 247-248; J. BEATSON, "Reforming the law of contracts for the benefit of third parties", l.c.,
5; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 422; S. A. SMITH, "Contracts for the Benefit of Third Parties", l.c.,
644. Zie daarover ook nog: J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 431.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 427; A. BURROWS, "The Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 and its implications for commercial contracts", L.M.C.L.Q. 2000, (540) 540; G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en
M. P. FURMSTON, Law of Contract, Oxford, University Press, 2007, 574; J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on
contracts 1 - General Principles, o.c., 1073, noot 3; R. HALSON, Contract Law, o.c., 249; J. POOLE, Textbook on
Contract Law, 2006, o.c., 432; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 580; S. WHEELER en J. SHAW, Contract
Law, 1994, o.c., 424; W. SWAIN, "Third Party Beneficiaries in English Law, 1880-2004", l.c., 352-353.
Voor het verhaal achter het rapport dat ongeïmplementeerd bleef, raadpleegt men: J. BEATSON, "Reforming the law of
contracts for the benefit of third parties", l.c., 10-15; W. SWAIN, "Third Party Beneficiaries in English Law, 1880-2004",
l.c., 352-353.

822

eerste fase slaagde men er vooral aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in zich te
distantiëren van de soms verstikkende privity-dwang.3778 Overal richtte de kritiek zich in
hoofdzaak op de onmogelijkheid derden contractuele rechten te verlenen, zelfs als de partijen
ontegensprekelijk die intentie hadden. Als de Anglo-Amerikaanse positie zich onderscheidt
van andere jurisdicties, dan is dat inderdaad doordat de privity-doctrine eraan in de weg staat
(in continentaal-Europese bewoordingen gesteld) afdwingbare derdenbedingen op te
nemen.3779 Mede onder druk van het Europese streven naar een eengemaakte markt, stelde de
Law Commission vast dat het Engelse contractenrecht in dat verenigde Europa een
geïsoleerde positie innam, door op grond van de privity of contract de ontwikkeling van
derdenbedingen alle zuurstof te ontnemen.3780 In 1991 nam de Law Commission opnieuw de
strijdbijl op3781, om in haar rapport van 19963782 een beslissende aanval in te zetten op het
bastion van de privity.3783 Hoewel snel duidelijk werd dat de Engelse geesten rijp waren voor
een herziening van de privity-doctrine, bleven de meningen evenwel verdeeld over de
aangewezen techniek.3784 Eén en ander gaf finaal ontstaan aan de Contracts (Rights of Third
Parties) Act 1999, die voortaan, een (erg ruime) uitzondering vormt op de privity of contract
door onder (vrij strikte) voorwaarden bedingen ten behoeve van derden mogelijk en door die
derden afdwingbaar te maken.3785 Ook op de consideration-regel maakt de wetgever een
3777

3778

3779
3780

3781

3782

3783

3784

3785

Zie onder meer: M. P. FURMSTON, "Return to Dunlop v. Selfridge", l.c., 374 et seq.; R. FLANNIGAN, "Privity - The
End of an Era (Error)", l.c., 592 (“The doctrine is an historical and theoretical error, that cannot be justified”).
A. L. CORBIN, "Contract for the benefit of Third Persons", Yale L. J. 1917-18, (1008) 1008-1029; H. KÖTZ, Rights of
Third Parties, o.c., 16-17; S. WILLISTON, "Contracts for the Benefit of a Third Person", Harv. L. Rev. 1901-02, (767)
767-809.
G. C. CHESHIRE, C. H. S. FIFOOT, en M. P. FURMSTON, Law of Contract, 2007, o.c., 574.
N. ANDREWS, "Strangers to justice no longer: the reversal of the privity rule under the contracts (rights of third parties)
act 1999", C.L.J. 2001, (353) 355, noot 11; R. HALSON, Contract Law, o.c., 248; A. BURROWS, "Reforming privity of
contract: Law Commission Report No. 242", L.M.C.L.Q. 1996, (467) 470; A. BURROWS, "The Contracts (Rights of
Third Parties) Act 1999 and its implications for commercial contracts", l.c., 542; J. POOLE, Textbook on Contract Law,
2006, o.c., 433; R. STEVENS, "The Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", l.c., 315.
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o.c., 1073; R. HALSON, Contract Law, o.c., 249 en 252-253; J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 431; G.
TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 580; S. WHEELER en J. SHAW, Contract Law, 1994, o.c., 424; W. SWAIN,
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o.c., 83.
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(impliciete) uitzondering.3786 Zo stelt section 1 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999
immers:
“(1) Subject to the provisions of this Act, a person who is not a party to a contract (a “third party”)
may in his own right enforce a term of the contract if— (a) the contract expressly provides that he may,
or (b) subject to subsection (2), the term purports to confer a benefit on him.
(2) Subsection (1)(b) does not apply if on a proper construction of the contract it appears that the
parties did not intend the term to be enforceable by the third party.
(3) The third party must be expressly identified in the contract by name, as a member of a class or as
answering a particular description but need not be in existence when the contract is entered into.
[…]”3787

633. Privity of contract op de helling: eerdere verzachtingen van de privity-doctrine –
Vóór 1999, toen de privity of contract als een molensteen woog op het Engelse
contractenrecht vroegen allerhande maatschappelijke en commerciële situaties echter ook om
een oplossing, waarbij men op één of andere manier toch rechten wou toekennen aan derden.
Het is in die context dat zich eerder al specifieke wettelijke uitzonderingen ontwikkelden,
bedoeld om het verstikkende privity in welbepaalde situaties aan de kant te kunnen schuiven.
Vele van die kleine ad hoc uitzonderingen situeren zich in de sfeer van het
verzekeringswezen, waar de Engelse wetgever via tal van wettelijke ingrepen anderen dan de
daadwerkelijke verzekeringsnemer een verhaalsrecht bood tegen de verzekeraar. Ook
reiscontracten en vervoersovereenkomst kregen door wetgevend ingrijpen een ruimere
draagwijdte dan de directe verhouding tussen de oorspronkelijk contracterende partijen.3788
Niettemin benadrukken we hier het verschil in draagwijdte tussen deze ad hoc uitzonderingen
op de privity-doctrine en de strekking van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
Geen enkel juridisch stelsel kan immers om de praktische noodzaak van contractuele
clausules ten behoeve van derden heen. Welbepaalde derden toestaan in specifieke situaties
toch op contractuele basis te vorderen is één ding; veel verder strekkend is de algehele
erkenning van de rechtsfiguur van het derdenbeding.3789
Daarenboven is het cruciaal te begrijpen dat de privity-heerschappij al die tijd slechts kon
standhouden bij gratie van de creativiteit waarmee de rechtspraktijk, met goedkeuring van de
Engelse rechtbanken juridische constructies ontwikkelde die het mogelijk maakten in tijden
3786

3787

3788

3789

R. STEVENS, "The Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", l.c., 292; R. MERKIN, "Contracts (Rights of Third
Parties) Act 1999", l.c., 111.
Voor duiding bij section 1, alsook een gedetailleerde analyse van de rest van de Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999, zie onder meer: R. MERKIN, "Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999", l.c., 91-142 en 105-106 (in het
bijzonder m.b.t. section 1); N. ANDREWS, "Strangers to justice no longer", l.c., 357-359 (in het bijzonder m.b.t. section
1); A. BURROWS, "The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 and its implications for commercial contracts", l.c.,
542-552 (in het bijzonder m.b.t. section 1, zie: 542-546); T. ROE, "Contractual Intention under section 1(1)(b) en 1(2) of
the Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", M.L.R. 2000, (887) 887-889.
Hoewel de wetgeving van 1999 over het algemeen op applaus wordt onthaald, leest men bijzonder veel kritiek bij: R.
STEVENS, "The Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", l.c., 292 et seq. (Stevens neemt in dit artikel de argumenten
van de Law Commission pro hervorming kritisch onder de loep, om te besluiten dat, enerzijds, de nood tot wetgevende
hervorming niet zo hoog was, en, anderzijds, de oplossingen uitgewerkt in de wet van 1999 soms te wensen overlaten).
Het is niet de bedoeling in het bestek van dit proefschrift daarop nader in te gaan.
Wie toch meer wenst te vernemen, raadplege: J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 443 et seq.; J. CHITTY
en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1148-1154; R. HALSON, Contract Law, o.c., 259-261;
J. POOLE, Textbook on Contract Law, 2006, o.c., 447-450; G. TREITEL, The law of contract, 2003, o.c., 666-671; W. H.
WHINCUP, Contract Law and Practice, 2006, o.c., 87; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to
comparative law, 1998, o.c., 466. Voor een algemeen overzicht: R. MERKIN, Privity of Contract, o.c., 143-245.
K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative law, 1998, o.c., 457.
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van verstikkende privity-dictatuur die klip te omzeilen.3790 De figuur van de trust bleek zich
daarvoor in bepaalde gevallen goed te lenen3791, alsook de leer van de vertegenwoordiging
(agency) en de overdracht van schuldvordering (assignment).3792
634. Privity of contract en de eventuele contractuele aansprakelijkheidsvordering van
de derde-verkrijger van het gecertificeerde kunstvoorwerp – Hoewel deze technieken in
bepaalde gevallen weliswaar toestonden derden contractuele rechten te verlenen, zijn zij voor
de rechtsfiguur van het certificaat niet van noemenswaardige betekenis, zodat de verdere
analyse daarvan achterwege kan blijven. Het certificaat blijkt in de praktijk immers geen idee
van vertegenwoordiging in zich te dragen. Vanuit diezelfde praktijk is een eventuele
overdracht van schuldvordering evenzeer uit de lucht gegrepen. Tot slot is ook de trust niet
verzoenbaar met de figuur van het certificaat.
Dat is al evenmin het geval voor het collateral contract.3793 Hoewel de constructie van het
collateral contract onmiskenbaar een beproefde techniek is om in bepaalde gevallen de
privity-regel te omzeilen, kan zij evenwel geen soelaas bieden voor de derde-verkrijger van
een gecertificeerd kunstvoorwerp. Anders dan in het veilingwezen, waar gedupeerde kopers
van inauthentieke werken zich wel degelijk kunnen beroepen op de garanties die vervat liggen
in de collateral contracts die de koper persoonlijk met de auctioneer afsloot3794, kan men dat
naar onze mening in het geval van een authenticiteitscertificaat juridisch niet hard maken. Het
vereiste van consideration hoeft hierbij onzes inziens niet eens het grootste probleem te
vormen. Dat mag blijken uit de rechtspraak die in gelijkaardige gevallen de beslissing van de
koper het contract met de verkoper aan te gaan als consideration van de koper beschouwt.3795
Veel problematischer is eenvoudigweg de vaststelling dat er in principe geen contract kan zijn
gesloten tussen de expert en de koper, vermits de expert de latere koper in de regel niet kent.
Zodus kan hij erg makkelijk aannemelijk maken niet de intentie te hebben gehad met een hem
onbekende derde een collateral contract te sluiten.3796 De afwezigheid van een animus
contrahendi hypothekeert zodoende de effectiviteit van de collateral contract-constructie.
Tot slot behoeft de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, als grootste uitzondering op
de privity-doctrine in het bestek van de analyse van de professionele aansprakelijkheid voor
authenticiteitscertificaten geen verdere verduidelijking. Wie de precieze draagwijdte van de
3790
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3794
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belangwekkende hervorming van 1999 nader beschouwt, begrijpt meteen dat het in het bestek
van dit proefschrift niet de bedoeling kan zijn in detail in te gaan op de Contracts (Rights of
Third Parties) Act 1999. Hoewel men op basis van section 1 van de wet op het eerste zicht
zou kunnen argumenteren dat de expertiseovereenkomst geacht moet worden ook verdere
verkrijgers van het gecertificeerde voorwerp tot voordeel te zijn (purports to confer a benefit),
kan men deze zienswijze juridisch niet hard maken, aangezien de Law Commission zelf3797, en
in haar voetspoor de doctrinaire zwaargewichten, de zogenaamde incidental beneficiary tot
een verhaal op grond van tort veroordeelt. Het kan niet de bedoeling zijn dergelijke “free
riders on a contract” op grond van section 1 van de Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 een contractueel vorderingsrecht toe te kennen.3798 Incidental beneficiaries (of free
riders on a contract) zijn derden die incidenteel, als het ware in tweede rang, uit de
zorgvuldige nakoming van andermans contract voordeel halen.3799 Het beste voorbeeld
daarvan vinden we in de zaak White v. Jones.3800 In deze zaak zagen de eisers door de
slordigheid van een advocaat een testamentaire erfenis aan hun neus voorbijgaan. De advocaat
had immers nagelaten zijn overeenkomst met de erflater tijdig uit te voeren en had helemaal
geen testament opgesteld. De eisers konden zich niet beroepen op het contract tussen de
decujus en de advocaat, aangezien privity daaraan in de weg stond. De zaak kende evenwel
nog een gelukkige afloop voor de eisers, aangezien zij wel in tort konden vorderen op grond
van negligence. Het House of Lords was immers van oordeel dat er een duty of care bestond
tussen de advocaat en de begunstigden van de testamentaire erfstelling.3801 Zelfs indien de wet
van 1999 destijds al in voege zou zijn geweest, benadrukt de Law Commission en de doctrine
dat het niet de bedoeling kon zijn de eisers de mogelijkheid te bieden op grond van het
dienstencontract tussen de erflater en de advocaat te laten vorderen, omdat het contract niet
zozeer de bedoeling heeft hen tot voordeel te strekken, maar in de eerste plaats vooral ervoor
wil zorgen dat de erflater gemoedsrust kan vinden.3802 De Law Commission was tevreden
dergelijke gevallen uit het toepassingsgebied van sectie 1 van de wet van 1999 te kunnen
bannen, omdat zij toch al een verhaalsmogelijkheid in tort hadden, hoewel zij niettemin
opmerkt dat theoretisch beschouwd dergelijke vorderingen zich meer in de sfeer van contract
dan van tort bevinden.3803 In tegenstelling tot het Engelse recht geeft men in de Verenigde
Staten aan de incidental beneficiaries een beperktere invulling, zodat het gelet op deze laatste
vaststelling van de Law Commission niet hoeft te verbazen dat de Amerikaanse rechtbanken
3797
3798

3799
3800
3801

3802

3803

LAW COMMISSION, Report No. 242 – Privity of Contract: Contracts for the Benefit of Third Parties, 1996, § 7.19-7.27.
J. N. ADAMS, D. BEYLEVELD en R. BROWNSWORD, "Privity of Contract - the Benefits and the Burdens of Law
Reform", l.c., 250; N. ANDREWS, "Strangers to justice no longer", l.c., 357-359; J. BEATSON, "Reforming the law of
contracts for the benefit of third parties", l.c., 23; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 434; A. BURROWS,
"Reforming privity of contract: Law Commission Report No. 242", l.c., 473-474; A. BURROWS, "The Contracts (Rights
of Third Parties) Act 1999 and its implications for commercial contracts", l.c., 544. Kritiek daarop, zie: R. STEVENS,
"The Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", l.c., 307.
J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 432.
White v. Jones [1995] 2 A.C. 2007
J. N. ADAMS, D. BEYLEVELD en R. BROWNSWORD, "Privity of Contract - the Benefits and the Burdens of Law
Reform", l.c., 250.
J. N. ADAMS, D. BEYLEVELD en R. BROWNSWORD, "Privity of Contract - the Benefits and the Burdens of Law
Reform", l.c., 250; N. ANDREWS, "Strangers to justice no longer", l.c., 357-359; J. BEATSON, "Reforming the law of
contracts for the benefit of third parties", l.c., 23; J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 434; A. BURROWS,
"Reforming privity of contract: Law Commission Report No. 242", l.c., 473-474; A. BURROWS, "The Contracts (Rights
of Third Parties) Act 1999 and its implications for commercial contracts", l.c., 544. Kritiek daarop, zie: R. STEVENS,
"The Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", l.c., 307.
LAW COMMISSION, Report No. 242 – Privity of Contract: Contracts for the Benefit of Third Parties, 1996, § 7.27. Zie
daarover ook: J. BEATSON, Anson's Law of Contract, 2002, o.c., 434, noot 106. In die zin moet men de kritiek van
Stevens ook begrijpen (R. STEVENS, "The Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", l.c., 307).
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en doctrine, die sowieso een lossere privity-koers varen, op dit vlak durven de kaart te trekken
van het contractenrechtelijk verhaal door de eisers in casu toch als intended beneficiary te
beschouwen. Ook in de Verenigde Staten bestaat daarover evenwel onzekerheid.3804
Gelet op de Engelse houding ten aanzien van de zaak White v. Jones lijkt het ons weinig
waarschijnlijk dat de derde-verkrijger van een gecertificeerd kunstvoorwerp zich op section 1
kan beroepen om een contractuele vorderingsmogelijkheid tegen de expert te claimen. Het
voordeel dat de koper beoogt te ontvangen verkrijgt hij van de verkoper die hem een
authentiek werk levert, niet zozeer van een expert die zich ergens hogerop in de contractuele
keten bevindt.3805 Aangezien de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 bijgevolg voor
de authenticiteitsproblematiek bij certificaten weinig soelaas kan bieden, wijdt dit proefschrift
niet verder uit over de voormelde Engelse wetgeving.
Het finaal besluit is dan ook dat, zelfs na de wettelijke verzachting in 1999 van de privitydoctrine in Engeland een belangrijke hinderpaal blijft voor enig contractueel verhaal in
hoofde van een derde-verkrijger tegen de certificerende expert, met wie hij immers geen
directe contractuele band heeft. Zonet wees dit proefschrift er al op dat wat betreft New York
hierover meer onzekerheid bestaat. Niet alleen zouden de Amerikaanse rechtbanken
gemakkelijker geneigd zijn bepaalde derden die voor het Engelse recht daarvoor geenszins in
aanmerking komen en uitsluitend over een verhaal op grond van negligence beschikken, toe te
staan op grond van het contract te vorderen, ook heeft het Amerikaanse recht in het algemeen
blijkbaar afgerekend met de uitwassen van de privity-doctrine. Zodoende lijkt het voor de
New Yorkse koper de moeite waard in geval van schade door inauthenticiteit de certificerende
expert naast een voor de hand liggende vordering in tort, in tweede instantie toch ook maar op
grond van het expertisecontract aan te spreken. Eerder merkte dit proefschrift echter al op dat
de Amerikaanse kunsthandel geen traditie heeft van zaken te doen op basis van
authenticiteitscertificaten, zodat we bij gebrek aan enige rechtspraak op dat vlak over de zin
of onzin van dergelijke contractueel vorderingsrecht dan ook geen uitsluitsel kunnen bieden.
635. Betekenis van de privity of contract voor de vergoedbaarheid van de zuivere
vermogensschade – Het voorgaande verhaal over de privity of contract is echter niet zonder
betekenis voor de floodgates-problematiek en de verhaalbaarheid op buitencontractuele
gronden van zuivere vermogensschade. Minder contract, impliceert immers een uitbreiding
van tort.3806 Aangezien in het Engelse recht de onverzettelijkheid van de privity of contract
eraan in de weg stond dat derden die indirect schade leden te wijten aan een gebrekkige
dienstverlening of informatieverstrekking hun zuivere vermogensschade gingen verhalen op
basis van het oorspronkelijke expertisecontract, begrijpt men ten volle de ontwikkeling van de
buitencontractuele aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade, ofschoon men er
steevast vanuit ging dat dit onmogelijk was. De rigiditeit van privity blokkeerde de verdere
ontwikkeling van het contract en deed zodoende finaal het tort law overstag gaan3807, zodat
3804
3805

3806
3807

B. M. MARKESINIS, "An expanding tort law", l.c., 372-373.
Voor een gelijkaardige redenering, zie: N. ANDREWS, "Strangers to justice no longer", l.c., 359; A. BURROWS, "The
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 and its implications for commercial contracts", l.c., 544.
R. STEVENS, "The Contract (Rights of Third Parties) Act 1999", l.c., 316.
J. CHITTY en H. G. BEALE, Chitty on contracts 1 - General Principles, o.c., 1087 et seq.; B. M. MARKESINIS, "An
expanding tort law", l.c., 385 en 397; C. VON BAR, "Liability for information and opinions causing pure economic loss to
third parties: a comparison of English and German case law", in B. M. MARKESINIS (ed.), The Gradual Convergence -
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met Hedley Byrne voor de zuivere vermogensschade een oplossing in negligence werd
“geforceerd”. Het Engelse recht had immers de keuze ofwel de doctrine van privity te laten
varen, ofwel af te stappen van de principiële onverhaalbaarheid van zuivere vermogensschade
in negligence. Het is opvallend dat de House of Lords in 1963 de tweede optie kiest vlak
nadat de zaak Scruttons Ltd. v. Midland Silicones Ltd.3808 de privity-leer bevestigde en
daarmee de contractuele weg barricadeerde. Strikt genomen voelde men in New York veel
minder de nood om de Hedley Byrne-rechtspraak naar het Amerikaanse continent te laten
overwaaien, aangezien privity andere verhaalsmogelijkheden daar niet onherroepelijk
verstikte.
Tot slot behoeft het onderscheid tussen de contractuele weg bij het versoepelen of zelfs
verlaten van de privity-doctrine en het buitencontractuele spoor van aansprakelijkheid op
grond van negligence voor zuivere vermogensschade enige relativering. Op de keper
beschouwd verschilt de ene oplossing immers niet fundamenteel van de andere. Wat is het
bewijs van de special relationship als voorwaarde voor de duty of care anders dan de
vaststelling dat een individu niettemin geen algehele buitenstaander is – al staat het strikt
genomen misschien niet in een contractuele verhouding tot een bepaalde dienstverlener.3809
De voorkeur voor de privity-test of het special relationship lijkt zodoende niet meer dan een
symbolendiscussie.

§ II. VERHAALSMOGELIJKHEDEN
FRANS-BELGISCHE ZIENSWIJZE

VAN

DERDEN-VERKRIJGERS

NAAR

A. BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID
636. Vergoeding van zuivere vermogensschade door onjuist authenticiteitscertificaat:
een klassieke toepassing van het onrechtmatige daadsrecht – Gelet op de afwezigheid van
enige contractuele band met de expert ligt het voor de hand dat een gedupeerde koper van een
gecertificeerd kunstwerk bij inauthenticiteit zijn toevlucht neemt tot het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht.3810 Dat hoeft in Frankrijk en België op zich evenwel geen probleem

3808
3809

3810

Foreign Ideas, Foreign Influences, and English Law on the Eve of the 21st Century, Oxford, Clarendon, 1994, (98) 110111; K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, en T. WEIR, Introduction to comparative law, 1998, o.c., 469.
Scruttons Ltd. v. Midland Silicones Ltd. [1962] A.C. 446.
J. BEATSON, "Reforming the law of contracts for the benefit of third parties", l.c., 24; J. COOKE en D. OUGHTON, The
Common Law of Obligations, Londen, Butterworths, 2000, 573; G. TEUBNER, "Expertise as Social Institution", l.c., 335.
H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art", l.c., 328; F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c.,
188 en 194; C. SARCIA-ROCHE, "L'expert en oeuvres d'art et la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000", l.c., 16; O.
SANDROCK, "General Report: Appraisal", l.c., 640.
Enkele voorbeelden uit de Franse rechtspraak: Cass. Fr. 1e civ., 31 mei 2007, Juris-Data nr. 2007-039247; Cass. Fr. 2e civ.,
8 november 1973, Juris-Data nr. 1973-099285; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 22 maart 2005, Juris-Data nr. 2005-274880; CA
Parijs, 1e ch., sect. A, 8 december 2003, Juris-Data nr. 2003-228773; CA Parijs, 25e ch., sect. B, 9 november 2001, JurisData nr. 2001-159119; CA Rouen, ch. 1, cab. 1, 20 juni 2001, Juris-Data nr. 2001-180004; CA Lyon, 1e ch., 7 juni 2001,
Juris-Data nr. 2001-144754; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 10 september 1999, Juris-Data nr. 1999-024812; CA Parijs, 1e ch.,
sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data nr. 1997-020811; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19 januari 1996, Juris-Data nr. 1996-
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te zijn. Zoals bekend is de buitencontractuele vergoeding van zuivere vermogensschade in die
jurisdicties immers aan geen enkele a priori-beperking onderworpen. Bijgevolg levert de
inauthenticiteit van een gecertificeerd kunstwerk in Frankrijk en België een klassieke
toepassing op van de onrechtmatige daadsleer, zoals die besloten ligt in artikel 1382-1383
B.W. Aangezien dit proefschrift reeds eerder verduidelijkte dat onjuiste certificaten bij de
koper in de regel schade veroorzaken, staat we hier nog uitsluitend stil bij het vereiste van
fout dat het klassieke rijtje van aansprakelijkheidsvoorwaarden vervolledigt. Vanzelfsprekend
kan aansprakelijkheid zich überhaupt slechts aandienen, op voorwaarde dat de expert zich
daadwerkelijk heeft verbonden en dus effectief een certificaat voorligt.3811
637. Certificaat en inauthenticiteit: contractuele fout v. buitencontractuele fout – Het
principe van de relativiteit van de overeenkomst zoals dat besloten ligt in artikel 1165 B.W.
maakt het een derde onmogelijk zich te beroepen op andermans overeenkomst.
Buitencontractuele aansprakelijkheid vereist immers een buitencontractuele fout. Wie echter
op dat punt iedere contractuele tekortkoming automatisch gelijkstelt met een inbreuk op de
buitencontractuele algemene zorgvuldigheidsnorm, holt het relativiteitsprincipe geheel uit.3812
Bijgevolg kan de verdere verkrijger van het gecertificeerde kunstvoorwerp de expert slechts
aanspreken op voorwaarde dat diens contractuele wanprestatie tegelijk de schending uitmaakt
van een buitencontractuele norm waarop hij zich kan beroepen. Logischerwijze is de volgende
vraag of men een onjuiste contractuele expertise ook als schending van een buitencontractuele
norm kan beschouwen.
In dat verband betogen DUBUISSON en FORIERS dat de aard van bepaalde overeenkomsten een
verruiming met zich meebrengt van de contractuele zorgvuldigheidsplicht ten voordele van
derden.3813
Vanuit een treffend historisch inzicht en een opmerkelijke voorzienigheid begreep VAN RYN
al in de dertiger jaren het belang de verruiming van de contractuele zorgvuldigheidsplicht
binnen de context van contractgroepen :
“[U]ne action en responsabilité quasi-délictuelle n’est recevable que s’il y a, dans le chef du
demandeur, lésion d’un droit. Certes ni la loi ni le contrat ne confèrent directement un droit au tiers à
qui la faute contractuelle cause un dommage. Mais il existe des droits subjectifs que la loi sanctionne
sans les définer, laissant au juge le soin de les déceler dans chaque espèce qui lui est soumise. […] Ce
droit existe lorsque le contrat devait en fait profiter au tiers et que le tiers le savait. Cette condition se
trouve réalisée, notamment lorsqu’il y a entre son créancier et ce tiers une convention dont son propre
contrat est l’accessoire, ou qui forme avec lui une seule opération économique. On conçoit
parfaitement, en effet, que si une personne joue un rôle actif dans une opération juridique complexe
dont elle connaît l’étendue ou les répercutions, ce fait suffise pour engager sa responsabilité à l’égard
de ceux qui y participent et qui ont connaissance du rôle qu’elle y joue, car ils sont nécessairement

3811
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020102; CA Dijon, 1e ch., 2e sect., 15 september 1994, Juris-Data nr. 1994-045439; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 22 januari
1993, Juris-Data nr. 1993-021136; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 juni 1985, Juris-Data nr. 1985-023474; TGI Parijs, 1e ch.,
1e sect., 2 juli 1997, Juris-Data nr. 1997-044830; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., Juris-Data nr. 1990-049063.
Zie bijvoorbeeld: CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 maart 1997, Juris-Data nr. 1997-020811.
We verwijzen hiervoor naar de analyse van deze kwestie in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van de
certificerende expert .
P.-A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels, o.c., 146-147.
B. DUBUISSON, Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle - Volume 1, o.c., 31; P.-A. FORIERS,
Groupes de contrats et ensembles contractuels, o.c., 150.
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obligés de lui faire confiance et la lésion d’un droit apparaît, selon un formule bien connue, dès que
cette confiance légitime a été trompée.”3814

Nadien kreeg zijn zienswijze weerklank in de Belgische doctrine. In zijn rechtsvergelijkende
studie van 1954 verduidelijkte LIMPENS dat contracten ten voordele van bepaalde derden ook
zonder derdenbeding zekere verplichtingen met zich kunnen meebrengen. Dergelijke situatie
dient zich aan “lorsque deux contrats s’imbriquent de telles manière que la violation de l’un
doit nécessairement entraîner des perturbations dans l’exécution de l’autre et que les parties
contractantes étaient conscientes de cette interférence.”3815
Op basis van die bevindingen spreken ook DIEUX, WILLERMAIN en FORIERS zich uit voor de
toelaatbaarheid van de buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering van een derde die
schade lijdt ten gevolge van de slechte uitvoering van andermans overeenkomst.3816 Dat geldt
ook voor de expert die zich bij de redactie van het certificaat niet naar behoren kweet van zijn
taak. Zijn wanprestatie blijft door de samenhang tussen de overeenkomsten inderdaad niet
beperkt tot zijn oorspronkelijke contractuele context, aangezien het certificaat met het
kunstvoorwerp circuleert en het koperspubliek in de handel beïnvloedt. Precies hierin ligt
volgens het Parijse Hof van Beroep de fout ten aanzien van de verdere verkrijger. Immers:
“[e]n ayant ainsi fait naître la conviction erronée de l’authenticité du tableau, l’expert a
nécessairement trompé les acquéreurs successifs sur les qualités substantielles de l’objet des
ventes.”3817 Ofschoon het Parijse Hof hier in het gedrag van de expert een aanwijsbare
buitencontractuele fout ontdekt, had het in de praktijk nochtans kunnen volstaan met de
loutere bevestiging dat de contractuele tekortkoming tevens een buitencontractuele fout
uitmaakt.3818 De Franse hoven en rechtbanken tonen zich immers onvoorstelbaar meegaand in
het weerhouden van een buitencontractuele fout. In de praktijk krijgt elke contractuele fout
ipso facto een buitencontractueel karakter, zodra zij wordt ingeroepen door een derde. Deze
alomtegenwoordige jurisprudentiële praktijk van assimilatie van de contractuele en
buitencontractuele fouten bracht verscheidene auteurs ertoe de principiële identiteit van beide
fouten in hun geschriften te bevestigen.3819 Niettemin lijkt de recente doctrine opnieuw veel
sterker het theoretische onderscheid tussen de buitencontractuele en contractuele fout te
3814

3815

3816

3817
3818

3819

J. VAN RYN, noot onder Brussel 4 juni 1930, B.J. 1930, (558) col. 561. Zie daarover: X. DIEUX, "Chaines et groupes de
contrats en droit belge - pour un retour aux sources!", in ULB - FACULTÉ DE DROIT en UNIVERSITÉ DE PARIS VAL DE MARNE (eds.), Les obligations en droit français et en droit belge: convergences et divergences, Brussel,
Bruylant, 1994, (109) 142; X. DIEUX en D. WILLERMAIN, "La responsabilité civile du prestataire de services à l'égard
des tiers", in X. DIEUX (ed.), Essays on international and domestic contracts and torts, Brussel, Bruylant, 2005, (675)
691; P.-A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels, o.c., 152.
J. LIMPENS, "Responsabilité du contractant envers les tiers du chef de la violation d’un contrat", R.I.D.C. 1954, afl.
bijzonder nummer, (98) 103. Zie daarover: X. DIEUX, "Chaines et groupes de contrats en droit belge - pour un retour aux
sources!", l.c., 143; X. DIEUX en D. WILLERMAIN, "La responsabilité civile du prestataire de services à l'égard des
tiers", l.c., 692.
X. DIEUX, "Chaines et groupes de contrats en droit belge - pour un retour aux sources!", l.c., 144; X. DIEUX en D.
WILLERMAIN, "La responsabilité civile du prestataire de services à l'égard des tiers", l.c., 692; P.-A. FORIERS, Groupes
de contrats et ensembles contractuels, o.c., 150-151. Immers P.-A. FORIERS geeft in zijn FRANCQUI-lezing onder meer
het voorbeeld van de expert die ook door derden aansprakelijk kan worden gesteld: “De même encore, l’expert qui établit
un rapport destiné à être remis à des tiers accepte-t-il naturellement une responsabilité à l’égard de ceux-ci dans la
mesure où ils peuvent se fier à son rapport.” (P.-A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels, o.c., 151).
CA Parijs, 1e ch., sect. A, 8 december 2003, Juris-Data nr. 2003-228773.
M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 21; G. DURRY, "Responsabilité
civile", RTD civ. 1968, (360) 365; G. VINEY, Introduction à la responsabilité, o.c., 395-399.
G. DURRY, "Responsabilité civile", l.c., 365; G. DURRY, noot onder CA Parijs 8 maart 1974, RTD civ. 1974, (814) 815;
C. LARROUMET, noot onder Cass. Fr. 1e civ. 27 juni 1978, D. 1978, I.R., 409 409. Met wat meer voorbehoud, zie: G.
DURRY, La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, o.c., 70.
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benadrukken.3820 Dat neemt evenwel niet weg dat in Frankrijk het relativiteitsprincipe van
artikel 1165 Code civil door het assimilatieproces aanzienlijk aan betekenis moest inboeten,
waarvoor FORIERS zonet nog waarschuwde.3821 De Belgische rechtspraak en doctrine hebben,
op enkele dissidenten na, altijd veel getrouwer het geloof in het onderscheid tussen de
contractuele en de buitencontractuele fout beleden, zodat de assimilatietheorie hier geen voet
aan de grond kreeg.3822
Niettemin kan men, zeker voor de Franse, maar evenzeer voor de Belgische rechtspraktijk met
betrekking tot het certificaat samenvattend stellen dat de defectueuze oordeelsvorming van de
expert niet alleen een contractuele wanprestatie uitmaakt ten aanzien van zijn initiële
opdrachtgever, maar tegelijkertijd ook een buitencontractuele fout ten aanzien van eventuele
verdere verkrijgers van het gecertificeerde kunstvoorwerp.
In het bestek van de analyse van de aansprakelijkheid van de expert ten aanzien van zijn
contractuele opdrachtgever verduidelijkte dit proefschrift al dat de rechtspraak er traditioneel
van uitging dat op de expert slechts een middelenverbintenis rustte, zodat niet elke verkeerde
toeschrijving meteen ook een fout uitmaakt. Daarvoor is immers een aanwijsbare
onzorgvuldigheid vereist.3823
DEEL II van dit onderzoek lichtte evenwel toe hoe het Franse cassatiearrest van 7 november
1995 op dat vlak de nodige twijfel heeft gezaaid. Dit arrest vond bovendien gehoor bij de
Franse magistratuur, zodat de hoven en rechtbanken in Frankrijk recent veeleer de koers van
de resultaatsverbintenis lijken te varen, niet alleen bij authenticiteitsgeschillen in het
veilingwezen, maar ook in certificaatszaken.3824
638. Certificaat: contractuele beperking van de overdraagbaarheid? – Naar het
voorbeeld van andere vormen van expertise valt het te overwegen als expert de draagwijdte
van zijn engagement contractueel te beperken tot zijn directe contractuele tegenpartij, om zo
al te verregaande doorwerking van het certificaat buiten de oorspronkelijke contractuele
verhouding tussen de expert en zijn opdrachtgever te voorkomen.3825 Is dergelijke clausule
evenwel zinvol bij certificaten?
3820

3821

3822
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M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 22; G. VINEY, Introduction à la
responsabilité, o.c., 401-402.
P.-A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels, o.c., 146-147. Het is trouwens deze uitholling die het
uitgangspunt vormt van BACACHE-GIBEILI’s hernieuwde studie van het fenomeen van de contractsgroepen (M.
BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 17-32).
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 496; L. CORNELIS, Beginselen van het
Belgisch buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, o.c., 118-119; X. DIEUX en D. WILLERMAIN, "La responsabilité
civile du prestataire de services à l'égard des tiers", l.c., 689.
Cass. Fr. 2e civ., 8 november 1973, Juris-Data nr. 1973-099285; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 14 juni 1985, Juris-Data nr.
1985-023474; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 22 januari 1993, Juris-Data nr. 1993-021136; CA Dijon, 1e ch., 2e sect., 15
september 1994, Juris-Data nr. 1994-045439; CA Parijs, 1e ch., sect. B, 19 januari 1996, Juris-Data nr. 1996-020102; CA
Parijs, 1e ch., sect. B, 10 september 1999, Juris-Data nr. 1999-024812; CA Lyon, 1e ch., 7 juni 2001, Juris-Data nr. 2001144754; CA Rouen, ch. 1, cab. 1, 20 juni 2001, Juris-Data nr. 2001-180004; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 8 december 2003,
Juris-Data nr. 2003-228773; TGI Parijs, 1e ch., 1e sect., 2 juli 1997, Juris-Data nr. 1997-044830; TGI Parijs, 1e ch., 1e
sect., 12 september 1990, Juris-Data nr. 1990-049063.
Een illustratie uit de Belgische rechtspraak: Kh. Brussel 24 juni 1975, B.R.H. 1976, 131.
Cass. Fr. 1e civ., 31 mei 2007, Juris-Data nr. 2007-039247; CA Parijs, 1e ch., sect. A, 22 maart 2005, Juris-Data nr. 2005274880; CA Parijs, 25e ch., sect. B, 9 november 2001, Juris-Data nr. 2001-159119.
Oude Belgische rechtspraak die getuigt van dezelfde strenge benadering: Brussel 8 januari 1892, Pas. 1892, II, 323.
P.-A. FORIERS in zijn FRANCQUI-lezing: “De même encore, l’expert qui établit un rapport destiné à être remis à des tiers
accepte-t-il naturellement une responsabilité à l’égard de ceux-ci dans la mesure où ils peuvent se fier à son rapport.
D’où, d’ailleurs, la clause fréquente suivant laquelle le rapport est destiné au seul cocontractant de l’expert et ne peut être
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In essentie is dergelijke clausule niets anders dan een exoneratiebeding voor
buitencontractuele schade, aangezien ze de aansprakelijkheid voor de schade van derdeverkrijgers uitsluit.
Het Belgisch recht tolereert dergelijke exoneratiebedingen, daar de buitencontractuele
aansprakelijkheidsregels van 1382 en 1383 B.W. niet van openbare orde, noch van dwingend
recht zijn.3826 Naar Frans recht zijn ze echter verboden, zodat clausules waarbij de draagwijdte
van de gebondenheid in de certificaten wordt beperkt, daar hoe dan ook geen rechtsgeldige
optie zijn.3827
Ook in België behoeft de principiële geldigheid niettemin enkele belangrijke nuances. Zo mag
het exoneratiebeding niet in strijd zijn met het dwingend recht of de openbare orde. Verder
behoort ook exoneratie voor eigen opzet niet tot de mogelijkheden. Tot slot zijn ook clausules
die de gehele overeenkomst uithollen uit den boze.3828
Deze laatste beperking behoeft enige commentaar. Wanneer de expert ten aanzien van de
opeenvolgende verkrijgers van het kunstwerk zijn aansprakelijkheid voor gebrekkige
oordeelsvorming uitsluit, doet dit op zich geen afbreuk aan zijn contractuele gehoudenheid ten
aanzien van zijn opdrachtgever. De clausule ontneemt de expertiseovereenkomst dus strikt
genomen niet elke zin. De opdrachtgever beschikt per slot van rekening nog steeds over een
contractuele claim die hem persoonlijk ten goede kan komen, aangezien ze hem toelaat zich
(deels) te verhalen op de expert bij onfortuinlijke transacties.
Niettemin verliest het certificaat veel van zijn waarde, aangezien het belang er voor de
verkoper/opdrachtgever precies in bestaat een gecertificeerd werk te kunnen aanbieden.
Bovendien moet men opmerken dat de expert met een certificaat een bepaald gegeven wil
vaststellen en attesteren, onafhankelijk van zijn tegenpartij. Zijn engagement bestaat in een
zorgvuldige analyse. Welnu, een nauwgezette analyse ten aanzien van de opdrachtgever is dat
ook ten aanzien van eventuele verdere verkrijgers. Men beoordeelt immers telkens net
dezelfde prestatie op zijn zorgvuldigheid. De exoneratie voor de kwaliteit van de
onderzoeksprestatie ten aanzien van de verdere schakels in de keten lijkt zo te raken aan de
essentiële prestatie van de expertiseovereenkomst.
Daarenboven betaalt een koper een verhoogde prijs in ruil voor een verhaal tegen de expert.
Wanneer hij zich niet kan beroepen op de kwaliteit van de expertise, heeft dit wellicht zijn
weerslag op de verkoopprijs. Zo verliest het certificaat ook voor de verkoper/opdrachtgever
van de expertise een aanzienlijk deel van zijn belang.
Bijgevolg tornt dergelijke clausule in belangrijke mate aan de finaliteit van het certificaat, wat
haar geldigheid betwistbaar maakt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat dergelijke

3826

3827
3828

remis par lui à un tiers ou encore la disposition suivant laquelle tel rapport est destiné uniquement à telle opération
déterminée et ne saurait être utilisé à d’autres fins. Dans la mesure où ces conditions seraient reproduites dans le rapport,
l’attention des tiers serait donc être attirée sur le risque qu’il y a à se reposer sur lui dans un autre contexte.”(P.-A.
FORIERS, Groupes de contrats et ensembles contractuels, o.c., 151); H. BOUNAMEAUX, "Expertise des oeuvres d'art",
l.c., 329.
Het Belgische Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk gesteld dat de regels inzake de aquiliaanse aansprakelijkheid de
openbare orde niet raken. (Cass. 21 februari 1907, Pas. 1907, I, 135; Cass. 25 september 1959, Arr. Cass. 1960, 86; Cass.
6 oktober 1977, Arr. Cass. 1978, 163).
Zie daarover ook: N. CARETTE, "Exoneratiebedingen in het gemeen recht", l.c., 66-67; E. DIRIX, "Exoneratiebedingen",
l.c., 1185; H. VANDENBERGHE, "Exoneratie- en vrijwaringsbeding bij onrechtmatige daad", l.c., 73-74.
P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2003, o.c., 512.
Zie hierover uitvoerig: B. DUBUISSON, "Les clauses limitatives ou exonératiore de responsabilité ou de garantie en droit
belge", in P. WÉRY (ed.), Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contratuelles, Brussel, Die Keure,
2001, (33) 53-73.
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contractuele exoneratieclausules bij authenticiteitscertificaten in de praktijk van de
kunsthandel niet voorkomen.

B. OOK CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID?
639. Principiële relativiteit van de overeenkomst – Algemeen gaat men er in België en
Frankrijk vanuit dat de opdrachtgever over een contractuele aansprakelijkheidsvordering
beschikt, terwijl verdere verkrijgers op buitencontractuele gronden de certificerende expert
zullen moeten aansprakelijk stellen. Zij zijn immers per slot van rekening derden in de
oorspronkelijke dienstverleningsrelatie.
In principe verzet artikel 1165 B.W. zich inderdaad overduidelijk tegen de toekenning van een
dergelijk contractueel vorderingsrecht tussen partijen die bij gebrek aan een contractuele band
slechts derden zijn voor elkaar.3829 Net zoals de privity-doctrine een fundament is van het
Engelse rechtsdenken, kennen het Franse en Belgische recht een gelijkaardig uitgangspunt,
dat gemeenzaam bekend staat als het principe van de relativiteit van de overeenkomst.3830 Het
basisprincipe wil dat derden aan de contractuele afspraken tussen partijen geen rechten
kunnen ontlenen, en al evenmin door andermans afspraken kunnen worden gebonden.3831 In
3829

3830
3831

M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 17; E. DIRIX, Obligatoire
verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, 171; P. JOURDAIN, "La responsabilité civile
dans les groupes de contrats", in ULB - FACULTÉ DE DROIT en UNIVERSITÉ DE PARIS - VAL DE MARNE (eds.),
Les obligations en droit français et en droit belge: convergences et divergences, Brussel, Bruylant, 1994, (93) 93; N.
CARETTE, "Principe (art. 1165 B.W.) relativiteit en tegenwerpbaarheid", Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2007, (1) 8.
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 109-110.
Dit fundament van contractenrecht krijgt bevestiging bij een lange lijst auteurs. Ziehier enkele voorbeelden: L. AYNES, P.
MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 395; M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des
conventions et les groupes de contrats, o.c., 1; S. BAR en C. ALTER, Les effets du contrat, in Pratique du droit, XXIII,
Waterloo, Kluwer, 2006, 35; A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 184; J. CARBONNIER, Droit civil - Les
Obligations, in M. DUVERGER en C. LABRUSE-RIOU (eds.), Thémis droit privé, IV, Parijs, PUF, 2000, 242; B.
CLAESSENS, T. HENS, J. ROODHOOFT e.a., "De derdenwerking van de overeenkomst", in J. ROODHOOFT (ed.),
Bestendig handboek verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België, 2006, (227) 228a; L.
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 345; X. DIEUX en D. WILLERMAIN, "La responsabilité
civile du prestataire de services à l'égard des tiers", l.c., 678; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, Parijs, PUF, 2004,
450; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, Parijs, Sirey, 2006, 346; M.
FONTAINE, "Les effets 'internes' et les effets 'externes' des contrats", in M. FONTAINE en J. GHESTIN (eds.), Les effets
du contrat à l'égard des tiers - Comparaisons franco-belges, Parijs, L.G.D.J., 1992, (40) 41-42 en 45; P.-A. FORIERS,
Groupes de contrats et ensembles contractuels, o.c., 19; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en
derden, 1984, o.c., 17; J. GHESTIN, "Les effets du contrat à l'égard des tiers - Introduction ", in M. FONTAINE en J.
GHESTIN (eds.), Les effets du contrat à l'égard des tiers - Comparaisons franco-belges, Parijs, L.G.D.J., 1992, (4) 6; J.
GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, o.c., 715; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a.,
"Overzicht van rechtspraak (1981-1992) - Verbintenissen", l.c., 537; C. LARROUMET, Les obligations, le contrat, in C.
LARROUMET (ed.), Droit civil, III, Parijs, Economica, 2003, 865; P. LE TOURNEAU, Responsabilité civile
professionnelle, 2005, o.c., 126; P. MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 281-282; S. STIJNS, "Les contrats et
les tiers", in P. WÉRY (ed.), Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, Brussel, Die Keure,
2004, (189) 189; S. STIJNS, "Contractanten en derden: derde-medeplichtigheid en actio pauliana, sterkmaking en
schijnvertegenwoordiging, derdenbegunstiging", in S. STIJNS en THEMIS - SCHOOL VOOR POSTACADEMISCHE
JURIDISCHE VORMING (eds.), Verbintenissenrecht, Brugge, Die Keure, 2004, (25) 25 en 27; F. TERRÉ, P. SIMLER en
Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 486; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht,
2006, o.c., 222.
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tegenstelling tot in andere jurisdicties, zoals onder meer de Engelse, kreeg het
relativiteitsbeginsel een wettelijke verankering in de Napoleontische codificatie. Officieel
luidt de tekst van artikel 1165 die in België en Frankrijk al sinds 1804 onveranderlijk geldt:
“Overeenkomsten brengen alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij
brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien
bij artikel 1121.”
Het voorbehoud van artikel 1121 refereert aan het beding ten behoeve van derden dat in Frans-Belgische
systeem al ten tijde van de redactie van de Code civil (zij het beperkt) mogelijk werd geacht3832, in
tegenstelling tot de pas recent gerealiseerde Engelse doorbraak op dat vlak. Net zoals dat voor de
analyse van het Anglo-Amerikaanse recht het geval was, wenst dit proefschrift ook voor Frankrijk en
België geen verdere aandacht te besteden aan de uitzondering van het derdenbeding, omdat dergelijke
clausules totaal vreemd zijn aan de praktijk van authenticiteitscertificaten.

De rechtsgemeenschap heeft inmiddels op het vlak van de derdentegenstelbaarheid
ontegensprekelijk het onderscheid aanvaard tussen de interne en de externe gevolgen van de
overeenkomst. Zo beperkt de relativiteitsgedachte zich slechts tot de interne gevolgen van de
overeenkomst, terwijl het bestaan van de overeenkomst als feit wel perfect aan een derde kan
worden tegengesteld, alsook door die derde kan worden ingeroepen.3833

3832

3833

L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 411; X. DIEUX en D.
WILLERMAIN, "La responsabilité civile du prestataire de services à l'égard des tiers", in F. GLANSDORFF en P.-A.
FORIERS (eds.), Les contracts d'entreprise, Brussel, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1994, (209) 213; J.
GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, o.c., 1038; S. STIJNS, "Contractanten en derden", l.c., 25,
noot 1.
Cass. 27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272, concl. TERLINDEN. In dit arrest aanvaardde het Belgische Hof van Cassatie voor
het eerst de tegenstelbaarheid aan derden van het bestaan van de overeenkomst. Sindsdien beheerst het onderscheid tussen
de relativiteit van de interne effecten van de overeenkomst en de tegenstelbaarheid van de externe effecten het Belgische
contractenrecht.
Ook de Franse cassatierechtspraak kent dit onderscheid tussen de interne relativiteit en de tegenstelbaarheid van de externe
gevolgen van de overeenkomst. Zie daarvoor onder meer: Cass. Fr. 3e civ., 21 maart 1972, Bull. civ. III, 136, nr. 193.
Dat dit onderscheid gemeen goed is, mag blijken uit de eindeloze lijst van Belgische en Franse auteurs die deze gedachte
verdedigden.
Ziehier een greep uit dat onuitputtelijke aanbod: L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations,
2005, o.c., 398; M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 85-88; S. BAR en
C. ALTER, Les effets du contrat, o.c., 3-4; A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 184-185; J. CARBONNIER, Droit
civil - Les Obligations, o.c., 249-250; B. CLAESSENS, T. HENS, J. ROODHOOFT e.a., "De derdenwerking van de
overeenkomst", l.c., 248; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 116 et seq.; M.
COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, 1999, o.c., 95-96; L. CORNELIS, Algemene theorie van de
verbintenis, 2000, o.c., 347; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1961, o.c., 172; E. DIRIX, Obligatoire
verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 17-18; X. DIEUX en D. WILLERMAIN, "La responsabilité
civile du prestataire de services à l'égard des tiers", l.c., 678; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het
verbintenissenrecht (1985-1992)", R.W. 1992-93, (1209) 1251; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 451; J.
FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 353-355; M. FONTAINE, "Les
effets 'internes' et les effets 'externes' des contrats ", l.c., 46; M. FONTAINE, "Synthèse des travaux", in M. FONTAINE
en J. GHESTIN (eds.), Les effets du contrat à l'égard des tiers - Comparaisons franco-belges, Parijs, L.G.D.J., 1992, (430)
430-431; J. GHESTIN, "Les effets du contrat à l'égard des tiers - Introduction", l.c., 11 et seq.; J. GHESTIN, C. JAMIN en
M. BILLIAU, Les effets du contrat, o.c., 720 et seq.; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY e.a., "Overzicht van
rechtspraak (1981-1992) - Verbintenissen", l.c., 538; C. LARROUMET, Les obligations, le contrat, o.c., 867; P.
MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 283-284; I. MARCHESSAUX, "L'opposabilité du contrat au tiers", in
M. FONTAINE en J. GHESTIN (eds.), Les effets du contrat à l'égard des tiers - Comparaisons franco-belges, L.G.D.J.,
1992, (67) 78; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WÉRY, "Chronique de jurisprudence - Les obligations: les sources
(1985-1995)", J.T. 1996, (689) 746 en 648; S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 192-193; S. STIJNS, "Contractanten
en derden", l.c., 25-26 en 28-30; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 487 et seq.;
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 222-223; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen
de jurisprudence (1974-1982) - Les obligations", R.C.J.B. 1986, (33) 183-184.
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640. De relativiteit van de overeenkomst gerelativeerd – Toch blijkt het
relativiteitsprincipe van het Frans-Belgische contractsdenken minder verstikkend te werken
dan de privity of contract in het Engelse recht. Wat volgt wil de flexibiliteit van het
uitgangspunt van de relativiteit van de overeenkomst onderzoeken, door achtereenvolgens in
te gaan op diverse concepten die volgens de doctrine en de rechtspraak moeten toelaten de
personele draagwijdte van het contract uit te breiden ten gunste van anderen die
oorspronkelijk niet in het contract betrokken waren.
Hierbij richten we onze aandacht niet op de wettelijk voorzien uitzonderingen, zoals het
derdenbeding op grond van artikel 1121 B.W. of de rechtstreekse of zijdelingse vorderingen,
aangezien zij voor het certificaat geen bijzondere praktische relevantie vertonen. In het
bijzonder staat dit proefschrift stil bij de leer van de accessoire of kwalitatieve rechten
(propter rem), die een belangrijke nuance vormen op het verbintenisrechtelijk basisprincipe
van de relativiteit van de overeenkomst.3834
641. De relativiteit van de overeenkomst gerelativeerd: verruimde invulling van het
partijbegrip – Wie uitsluitend het beginsel van de relativiteit van de overeenkomst
beschouwt, zou kunnen stellen dat de continentale relativiteitsregel (op het voorbehoud voor
de derdenbedingen na) even rigide is als de Anglo-Amerikaanse doctrine van privity of
contract. De rechtstreekse vorderingen zijn immers wettelijke uitzonderingen op de
relativiteit, een techniek die men ook in Engeland kent. Eerder verduidelijkten we immers dat
de privity-doctrine slechts zo lang onverdroten kon standhouden bij gratie van enkele
specifieke wettelijke uitzonderingen. Toch blijkt het continentale recht er in de praktijk in te
slagen verdere registers te bestrijken, waarbij ook buiten de gevallen van een specifieke
contractuele of wettelijke uitzondering derden rechten kunnen ontlenen aan andermans
contractuele verhoudingen. Dat heeft alles de maken met de ruimere definitie die de rechtsleer
in België en Frankrijk durft te geven aan het begrip “partij”. Immers, dat contracten op grond
van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend tussen de “partijen” gevolgen kunnen
teweegbrengen is één ding, een ander is de precieze invulling van het partijbegrip.
Op grond van artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek wordt men “geacht te hebben
bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk bepaald is of uit de aard van de overeenkomst voortvloeit.” Dat naast de
personen die zelf persoonlijk het contract aangingen ook hun erfgenamen door het contract
kunnen gehouden zijn, krijgt in het bestek van dit proefschrift geen verdere uitdieping. Als
algemene rechtverkrijgenden of rechtverkrijgenden ten algemene titel kunnen zij immers als
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S. BAR en C. ALTER, Les effets du contrat, o.c., 70-76; I. CORBISIER, "Les différent tiers au contrat", in M.
FONTAINE en J. GHESTIN (eds.), Les effets du contrat à l'égard des tiers - Comparaisons franco-belges, Parijs,
L.G.D.J., 1992, (100) 103-104; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 28-32; J.
FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 363-367; J. GHESTIN, "La
transmission des obligations en droit positif français", l.c., 54-58; S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 201-203; F.
TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 500-506; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 220-221; P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des obligations
en droit positif belge", l.c., 125-130; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten",
l.c., 143-160.
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partij worden beschouwd in de zin van de artikelen 1122 en 1165 van het Burgerlijk
Wetboek.3835
De positie van de rechtverkrijgenden ten bijzondere titel behoeft wel uitvoerige analyse. Deze
categorie betreft de personen die niet het gehele vermogen, of een abstract deel daarvan
verkrijgen, maar louter een bepaald goed. De koper, de begiftigde of de bijzondere legataris
vormen de prototypes van de rechtverkrijgenden ten bijzondere titel.3836 Weinig polemisch is
de gedachte dat deze categorie met de eigendomsoverdracht van het goed, ook onderworpen
wordt aan de zakelijke rechten die op het overgedragen goed werden gevestigd.3837 Meer
controversieel is de mate waarin de koper of de begiftigde een derde blijft ten aanzien van
bepaalde vorderingsrechten en verbintenissen van de rechtsvoorganger. Waar men traditioneel
aanneemt dat de bijzondere rechtsverkrijger niet gehouden is door de verbintenissen van zijn
rechtsvoorganger3838, aanvaardt de rechtspraak en de doctrine daarentegen wel dat zij zich
kunnen beroepen op de “rechten die nauw verbonden zijn met de verworven zaak”
(accessoria), of wat men in de Vlaamse doctrine in navolging van DIRIX en VAN GERVEN
onder invloed van de Nederlandse rechtsleer kwalitatieve rechten is gaan noemen.3839 De
Franse rechtsleer duidt hetzelfde fenomeen ook aan met de term “droits propter rem”.3840
642. Kwalitatieve rechten en accessoria: definitie – Kwalitatieve rechten of “rechten die
nauw verbonden zijn met de verworven zaak” (accessoria) doelen in se op hetzelfde
fenomeen, zij het vanuit een ietwat onderscheiden invalshoek. Het verschil in terminologie is
daar precies een gevolg van.
3835

3836

3837
3838

3839
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A. BÉNABENT, Les obligations, 2005, o.c., 183; I. CORBISIER, "Les différent tiers au contrat", l.c., 103; E. DIRIX,
Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 25 en 27; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations,
2004, o.c., 457; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 357-358; S.
STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 200; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c.,
219-220; N. CARETTE, "Principe (art. 1165 B.W.) relativiteit en tegenwerpbaarheid", l.c., 62-63.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 402; I. CLAEYS, Samenhangende
overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 416; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en
derden, 1984, o.c., 26; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 359;
S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 201; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006,
o.c., 220.
E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 28.
J. CARBONNIER, Droit civil - Les Obligations, o.c., 254; I. CORBISIER, "Les différent tiers au contrat", l.c., 104; E.
DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 32; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe
de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", R.C.J.B.
1992, (512) 532-533; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, X, Parijs, L.G.D.J., 1932, 424;
V. SAGAERT, "Kwalitatieve verbintenissen in het Belgische en Nederlandse recht", in J. SMITS en S. STIJNS (eds.),
Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, (341) 344; S.
STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 201-202; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006,
o.c., 222; P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", l.c., 150; A. VERHOEVEN,
"De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 160.
In Frankrijk lijkt de afkeer evenwel net iets minder groot te zijn. Zie daarvoor: L. AYNES, P. MALAURIE, en P.
STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 404; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1.
L'acte juridique, 2006, o.c., 366; J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, o.c., 846-850; P.
MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 294; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les
obligations, o.c., 503 et seq.
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 421, noot 1737; I. CORBISIER, "Les
différents tiers au contrat", l.c., 103; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 2829; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître de
l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 532; S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 202; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 220.
M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 467; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission
automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 532.
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Kwalitatieve rechten zijn rechten die verband houden met een bepaalde kwaliteit, zoals die
van eigenaar van de zaak. Ze zijn niet zozeer verbonden met de persoon die ze wist te
bedingen, maar veeleer met diens hoedanigheid van eigenaar.3841 De kwaliteit van eigenaar
van de zaak is echter overdraagbaar. Vermits de oorspronkelijk bedinger geacht wordt niet
zozeer voor zijn eigen persoon te bedingen, maar voor de kwaliteit waarvan hij drager is, gaat
men ervan uit dat de bedongen rechten mee overgaan op de opeenvolgende dragers van die
hoedanigheid, dus op de opeenvolgende eigenaars.3842 De oorspronkelijke eigenaar wordt
immers geacht ook te hebben bedongen ten behoeve van zijn rechtsverkrijgers ten bijzondere
titel die eveneens drager worden van de kwaliteit in kwestie, hoewel zij bij de initiële
contractssluiting niets meer dan derden waren.3843
Om van een kwalitatief recht te kunnen spreken, dient het recht een nauw verband te vertonen
met de zaak, zodat de bedongen rechten ten aanzien van die zaak ook overgaan op de
verkrijgers ten bijzondere titel als het ware propter rem.3844 Meteen komt men op het terrein
van de accessoire rechten die “nauw verbonden zijn met de verworven zaak”. Deze
formulering gaat in se terug op AUBRY en RAU die stelden dat: “Le successeur particulier
jouit de tous les droits et actions que son auteur avait acquis dans l’intérêt direct de la chose,
corporelle ou incorporelle, à laquelle il a succédé, c’est-à-dire des droits et actions qui se
sont identifiés avec cette chose, comme qualités actives, ou qui en sont devenus des
accessoires.”3845
Dergelijke rechten zijn met andere woorden zaakgericht: de verbintenis is immers intuitu rei.
Dit betekent evenwel niet dat het zakelijke rechten zijn. Ze maken wel degelijk persoonlijke
rechten uit, die echter onlosmakelijk samenhangen met, of in sterke mate betrekking hebben
op een bepaalde zaak. Tussen beding en zaak bestaat met andere woorden een dermate nauw
verband dat het beding als accessorium mee overgaat met de eigendomsoverdracht van de
zaak.3846 Anders geformuleerd: het vorderingsrecht is zodanig gelieerd met de kwaliteit van
eigenaar dat het belang dat de titularis van het vorderingsrecht hieruit put, geheel en al
afhangt van zijn hoedanigheid van eigenaar van de zaak.3847 Hij heeft slechts belang bij het
3841
3842

3843

3844

3845

3846

3847

S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, Brugge, Die Keure, 2005, 220.
E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 28-30; S. STIJNS, "Les contrats et les
tiers", l.c., 201-203; P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", l.c., 125 et seq.; A.
VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 143.
Voor een definitie en toepassing, zie: B. TILLEMAN, "Vrijwaring voor uitwinning bij koop", in B. TILLEMAN en P.-A.
FORIERS (eds.), De koop / La vente, Brugge, Die Keure, 2002, (85) 108 noot 118.
A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art. 1615 B.W.", Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1999, (1) 7.
Merk in dat verband immers reeds op: “ce que nous stipulons par rapport à une chose qui nous appartient, nous le
pouvons valablement stipuler, non seulement pour nous et nos héritiers, mais pour tous nos successeurs à titre singulier à
cette chose” (R.-J. POTHIER, Traité des obligations, I, Parijs, Letellier, 1805, nr. 67).
C. AUBRY, C. RAU, en P. ESMEIN, Droit civil français, II, Parijs, Librairies techniques, 1961, 104.
S. BAR en C. ALTER, Les effets du contrat, o.c., 72; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1.
L'acte juridique, 2006, o.c., 364; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des droits
"propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 527-528; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y.
LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 502.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 403; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E.
SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 365-366; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la
transmission automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 529; F.
TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 503; A. VERHOEVEN, "De juridische
grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 143.
Het moet gaan om rechten “qui ont avec le bien transmis un lien si étroit que leur exécution n’est possible ou ne présente
d’intérêt que si l’on possède de ce bien.” (J. LEPARGNEUR, "De l’effet à l’égard de l’ayant cause particulier des contrats
générateurs d’obligations relatifs au bien transmis", RTD civ. 1924, (481) 499).
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recht, “omdat en zolang hij eigenaar is van de zaak”.3848 Het recht gaat over op de verdere
verkrijger van de zaak, omdat het nu eenmaal als accessorium daarbij hoort.
643. Kwalitatieve rechten: grondslag – De juridische grondslag voor een dergelijke
toekenning van een rechtstreeks contractueel recht ten voordele van de bijzondere
rechtsopvolger (een initieel niet-verbonden partij) is niet eenduidig aan te geven. Hierover
bestaat in de rechtsleer behoorlijk wat onenigheid. Wel is men het erover eens dat die zeker
niet meer kan gezocht worden in figuren als de zijdelingse vordering of de conventionele
subrogatie.3849 Voor het overige blijkt de actuele rechtsleer nog diverse voorstellen tot
fundering te opperen.
i)

Zonet brachten we die al in verband met artikel 1122 B.W., waarin men in het verleden vaak de grondslag
van het rechtstreekse recht van de verkrijgers van de zaak ging zoeken.3850 Rechtspraak3851 en rechtsleer
tonen zich inmiddels evenwel verdeeld omtrent de interpretatie van die bepaling, zodat van deze theorie
tegenwoordig dan ook niet bijster veel kracht meer uitgaat.3852 Uit de bewoordingen van het artikel blijkt
immers niet erg duidelijk wat precies onder “bedingen” en “rechtverkrijgenden” moet worden verstaan.
Desondanks schijnt DIRIX de grondslag van de overdracht toch in artikel 1122 B.W. te lezen. Het merendeel
van de Belgische en Franse rechtsleer lijkt deze zienswijze echter terecht af te wijzen. Het voornaamste
bezwaar is dat men moeilijk een eenduidige invulling kan geven aan de notie “bedingen”, als ook de
rechtsverkrijgers onder bijzondere titel vervat zouden liggen in de term “rechtverkrijgenden”.3853 Bovendien
staat dergelijke interpretatie op gespannen voet met andere bepalingen van het burgerlijk wetboek waar ook
uitsluitend de algemene rechtverkrijgenden en de rechtverkrijgenden onder algemene titel bedoeld zijn. DE
PAGE verwierp dergelijke invulling overigens ook al, door fijntjes op te merken dat “l’article 1122 du Code
civil énoncerait une règle exactement opposée à celle de la relativité des contrats, contenue dans les articles
1119 et 1165”.3854.

ii) Als tweede mogelijke juridische grondslag van het rechtstreeks recht van de bijzondere rechtsopvolger
roepen anderen de wil van de partijen in. Het feit dat een derde begiftigd wordt met een contractueel recht is
het directe gevolg van de wil van de partijen die derde in het contractuele veld te laten binnentreden door
middel van een stilzwijgend derdenbeding, ingelast in de oorspronkelijke overeenkomst tussen de
contractspartijen.3855 Het verbintenisrechtelijk oerprincipe van de relativiteit van de interne gevolgen van de
3848
3849

3850

3851

3852

3853

3854

3855

A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 144.
Zie hierover: J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître
de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 524-525.
Voor voorbeelden, zie: B. TEYSSIE, Les groupes de contrats, in H. SOLUS (ed.), Bibliothèque de droit privé, CXXXIX,
Parijs, L.G.D.J., 1975, 255-256; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 26 en 28.
Enkele oude cassatiearresten verwijzen nog naar artikel 1122 B.W. als juridische grondslag (e.g. Cass. 8 juli 1886, Pas.
1886, I, 300; Cass. 9 mei 1901, Pas. 1901, I, 229).
Meer over deze interpretatietwist, zie: L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c.,
402; F. CHABAS, Obligations - théorie générale, o.c., 873; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en
aansprakelijkheid, 2003, o.c., 416-418; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VII, Parijs, Librairie Arthur
Rousseau, 1933, 33-34; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 26; C.
LARROUMET, Les obligations, le contrat, o.c., 917; S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 203; F. TERRÉ, P.
SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 503; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de
kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 148.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 402; I. CLAEYS, Samenhangende
overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 418 en 421; J. GHESTIN, C. JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du
contrat, o.c., 732-733; S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 203.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1961, o.c., 179-180. Zie daarover ook: S. BAR en C. ALTER, Les
effets du contrat, o.c., 24-25 en 72; N. CARETTE, "Rechtstreekse contractuele aanspraak voor de opdrachtgever tegen de
leverancier van zijn aannemer", l.c., 149-150.
Zie bijvoorbeeld: “Les demandeurs ne peuvent donc considérer que la défenderesse est un tiers par rapport à eux, et ce
parce qu’il sont les ayants-cause du vendeur de ‘immeuble qui a stipulé à leur profit la garantie décennale.” (Kh. Brussel,
28 februari 1973, B.R.H. 1975, 328). Oude Franse cassatierechtspraak is dezelfde mening toegedaan. Zie bijvoorbeeld:
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overeenkomst komt echter al snel in botsing met dit stilzwijgend, vermoede derdenbeding. Overeenkomsten
worden immers vóór alles vermoed slechts gevolgen te ressorteren tussen de contractspartijen. Het is dan
ook moeilijk verdedigbaar een stilzwijgend, dus vermoed derdenbeding te laten primeren op een
verbintenisrechtelijk basisbeginsel.3856 Bovendien is het weinig geloofwaardig ervan uit te gaan dat de
eigenaar van het kunstwerk, op het ogenblik dat deze zich contractueel verbond met de expert, zijn
bezorgdheid reeds naar de verdere verkrijgers liet uitgaan, zonder meteen uitdrukkelijk een rechtstreeks
recht voor hen te verzekeren.3857 Een expliciet derdenbeding beantwoordt daarenboven al helemaal niet aan
de certificaatspraktijk. Tot slot lijkt de techniek van het derdenbeding ook technisch niet geheel aangepast
om dergelijke overdracht te funderen.3858
iii) Anderen zetten een constructie op van stilzwijgende cessie van het vorderingsrecht in de overeenkomst
tussen de verkoper en de derde.3859 TEYSSIE en VERHOEVEN beschrijven hoe deze fictie botst met de
formaliteiten zoals voorgeschreven door artikel 1690 B.W.3860, die VAN OMMESLAGHE nochtans van
toepassing achtte.3861 Inmiddels zijn deze vormvereisten sinds de wet van 6 juli 19943862 aanzienlijk
versoepeld, zodat haar analyse niet geheel meer opgaat. Niettemin blijft haar besluit staande aangezien, zelfs
volgens de huidige, minder formalistische gang van zake, de overdracht van de vordering een kennisgeving
aan, of erkenning van de debiteur vereist, zodat ook deze visie een overgang die van rechtswege
tegenstelbaar is aan de debiteur niet kan funderen. Terecht besluit men dat het zoeken van de grondslag in de
wil van de partijen uitmondt in een wel erg verregaand beroep op ficties en veronderstellingen.3863

3856

3857

3858

3859

3860

3861
3862

3863

Cass. Fr. Req., 5 juli 1865, D. 1865, I, 425. Enkele zwaargewichten onder de Franse civilisten blijken van die mening,
eventueel in combinatie met artikel 1122 C.C.. Voor een overzicht, zie: B. TEYSSIE, Les groupes de contrats, o.c., 255,
noot 78.
Ook in de Belgische doctrine met betrekking tot de architectenaansprakelijkheid vinden we deze zienswijze terug: G.
BRICMONT en J.-M. PHILIPS, La responsabilité des architectes et entrepreneurs, Brussel, Larcier, 1971, 198.
Deze terechte kritiek kan alleen worden bijgetreden. Zie: H. COUSY, Problemen van produktenaansprakelijkheid:
rechtsvergelijkend onderzoek naar Belgisch, Frans, Nederlands, Duits, Amerikaans, Engels en Europees recht , Brussel,
1978, 260; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître de
l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 526; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, "Examen de
jurisprudence (1976-1980) - Les contrats spéciaux", R.C.J.B. 1985, (105) 163; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag
van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 150. Zie ook daarover: I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en
aansprakelijkheid, 2003, o.c., 420-421; P. COPPENS, noot onder Brussel, 31 mei 1947, J.T. 1947 466-467; J. GHESTIN,
"La transmission des obligations en droit positif français", l.c., 56; P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des
obligations en droit positif belge", l.c., 128.
Om het in de erg rake bewoordingen van COPPENS te stellen: “La théorie de la stipulation pour autrui […] est imaginée
pour la facilité du commentaire. Une interprétation plus réaliste des circonstances contractuelles conduit à dire que
l’acheteur ne pense qu’à lui …” (P. COPPENS, noot onder Brussel, 31 mei 1947, J.T. 1947 466-467). Ook treffend: F.
CHABAS, Obligations - théorie générale, o.c., 877.
M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 192-193; N. CARETTE,
"Rechtstreekse contractuele aanspraak voor de opdrachtgever tegen de leverancier van zijn aannemer", l.c., 149.
P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", l.c., 128-129. Ook in Frankrijk
verdedigde het Hof van Cassatie in ver vervlogen tijden deze zienswijze. Zie daarvoor bijvoorbeeld: Cass. Fr. civ., 6
februari 1889, S. 1892, I, 509; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006,
o.c., 365. Een belangrijk pleitbezorger van dit standpunt was RODIÈRE (RODIÈRE, R., noot onder CA Aix, 5 oktober 1954,
J.C.P. 1955, II, 8548). Niettemin schijnt deze opvatting ook in een minder ver verleden zo nu en dan toch nog voorzichtig
de kop op te steken. Zie daarvoor: Cass. Fr. 3e civ., 25 januari 1983, Defrénois 1983, art. 33133, nr. 85, noot J.-L.
AUBERT.
M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 191; B. TEYSSIE, Les groupes de
contrats, o.c., 256; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 150-151.
Bondig, doch in dezelfde zin: N. CARETTE, "Rechtstreekse contractuele aanspraak voor de opdrachtgever tegen de
leverancier van zijn aannemer", l.c., 149.
P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", l.c., 130.
Art. 4 Wet van 6 juli 1994 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van
het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, alsook
van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. B.S. 15 juli 1994.
J. GHESTIN, "La transmission des obligations en droit positif français", l.c., 56; A. VERHOEVEN, "De juridische
grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 151.
Zie ook daarover: I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 420-421.
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iv) De figuur van de rechtstreekse vordering kan tegenwoordig al evenmin nog een aanvaardbare uitweg bieden
voor het funderingsvraagstuk van het rechtstreeks recht van de bijzondere rechtsverkrijger.3864 Hoewel
bepaalde auteurs deze stelling huldigden3865, moeten beide begrippen immers duidelijk van elkaar
onderscheiden worden. De rechtstreekse vordering is de mogelijkheid die bij wet aan de schuldeiser van een
contractpartij wordt geboden, om rechtstreeks de debiteur van die contractpartij aan te spreken tot nakoming
ter zijner gunste van een of meer uit het contract voortvloeiende verbintenissen. Meteen valt het verschil op
met het rechtstreekse kwalitatief recht. De rechtstreekse vordering veronderstelt steeds een wettelijke
basis3866, terwijl de leer van de kwalitatieve of accessoire rechten een zuiver pretoriaans verschijnsel is.
Daarenboven vereist een rechtstreekse vordering een kettingverhouding van twee opeenvolgende debiteuren.
De schuldeiser kan onmiddellijk de debiteur van zijn eigen debiteur aanspreken op grond van
proceseconomische overwegingen. Bovendien staat die rechtstreekse vordering in belangrijke mate
onafhankelijk ten opzichte van de oorspronkelijke contractuele relatie, zodat verweermiddelen op grond van
die initiële contractuele band de rechtstreekse vordering niet aantasten. Dit is niet het geval bij de overdracht
van een rechtstreeks kwalitatief recht, aangezien de houder daarvan eigenlijk geen eigen recht uitoefent maar
dat van zijn rechtsvoorganger. De oorspronkelijke excepties en verweermiddelen blijven zodoende een rem
betekenen op het (kwalitatieve) recht van de bijzondere rechtsverkrijger, gelet op het principe “nemo plus
iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet”. De oorspronkelijke bedinger draagt immers, samen met
de eigendom van het goed, de hiermee nauw verbonden kwalitatieve rechten over, inclusief alle beperkingen
hierop. Tot slot veronderstelt een kwalitatief recht geen keten van opeenvolgende debiteuren. De
contractpartij-verkoper zal in het overgrote deel van de gevallen geen schuldenaar zijn van de koper.3867 Om
die redenen kan ook de fundering in de figuur van de rechtstreekse vordering niet ernstig genomen worden.

In aansluiting bij de voormelde zienswijze van AUBRY en RAU is de ware juridische grondslag
voor het rechtstreekse recht van de bijzondere rechtsverkrijger volgens de actuele doctrine en
cassatierechtspraak te vinden in het accessoriumbegrip van artikel 1615 B.W.3868 Dit geeft aan
3864

3865

3866

3867

3868

Voor terechte kritiek op deze fundering, zie: B. CLAESSENS, T. HENS, J. ROODHOOFT e.a., "De derdenwerking van de
overeenkomst", l.c., 239; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 419-420; L.
CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 370; E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen
contractanten en derden, 1984, o.c., 30-31 en 112-113; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission
automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 526; P. VAN
OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", l.c., 127.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, 1964, o.c., 689-691.
DALCQ is niet zo duidelijk in zijn uiteenzetting, zodat men niet echt kan opmaken of hij het rechtstreeks recht van de
bijzondere rechtsverkrijger daadwerkelijk als een rechtstreekse vordering beschouwt (zie daarvoor: R. O. DALCQ, "Les
actions directes (Rapport belge)", in M. FONTAINE en J. GHESTIN (eds.), Les effets du contrat à l'égard des tiers Comparaisons franco-belges, Parijs, L.G.D.J., 1992, (303) 311-312).
Ambiguïteit ook bij JAMIN, die in zijn proefschrift over de rechtstreekse vordering op zoek gaat naar de grondslag van de
vrijwaringsvordering van de verdere verkrijger tegen de oorspronkelijke verkoper. In functie van het voorwerp van claim
(dat betaling of aansprakelijkheid/schadevergoeding kan zijn) onderscheidt JAMIN in se twee soorten van de rechtstreekse
vorderingen. “[L]’un et l’autre mettent en oeuvre un principe de justice commutative: transfert de valeur qui nécessite sa
contrepartie dans le premier cas; dommage subi qui postule un rétablissement de l’équilibre rompu dans le second.” (C.
JAMIN, "Brèves reflexions sur un mécanisme correcteur: l'action directe en droit français", in M. FONTAINE en J.
GHESTIN (eds.), Les effets du contrat à l'égard des tiers - Comparaisons franco-belges, Parijs, L.G.D.J., 1992, (263)
295). In het licht van die tweede omschrijving maakt de garantievordering van de verdere verkrijger tegen de initiële
verkoper een rechtstreekse vordering uit.
DE PAGE leest die ten onrechte in artikel 1615 B.W. (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, 1964, o.c.,
689-691, nr. 718).
Voor kritiek, zie: P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", l.c., 128.
A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 151-153; N. CARETTE,
"Rechtstreekse contractuele aanspraak voor de opdrachtgever tegen de leverancier van zijn aannemer", l.c., 149; I.
CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 419-420; E. DIRIX, Obligatoire
verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 30-31 en 112-113.
Cass. 5 december 1980, Arr. Cass. 1980-81, 382; Cass. 18 mei 2006 NjW 2006, afl. 146, 608, concl. O.M.; R.W. 2007-08,
afl. 4, 147 concl. G. DUBRULLE, noot N. CARETTE; TBO 2006, afl. 3, 126, concl. O.M., noot W. GOOSSENS – Zie ook:
Bergen 26 juni 2003, T.B.B.R. 2004, 588.
L. AYNES, P. MALAURIE, en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 2005, o.c., 403; J. CARBONNIER, Droit civil Les Obligations, o.c., 254; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 421; H.
COUSY, Problemen van produktenaansprakelijkheid, Brussel, Bruylant, 1978, 260; R. O. DALCQ, "Les actions directes
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dat de verplichting om een zaak te leveren zich uitstrekt tot haar toebehoren en tot alles wat
voor haar blijvend gebruik is bestemd.3869 Artikel 1615 vertolkt (net zoals de artikelen 1692
en 1018 B.W. overigens) op zijn beurt slechts het meer algemeen prinicipe van accessorium
sequitur principale3870, zodat de accessoriumtheorie zich, mede via artikel 1135 B.W. ook
buiten het zuivere kooprecht kan manifesteren. Aanvankelijk bestond de neiging het
accessorium-begrip te combineren met een van de voormelde funderingstheorieën.
Tegenwoordig lijkt het evenwel zelfstandig die rol te kunnen waarmaken.3871
Hoewel in de notie toebehoren, zowel naar Frans, als naar Belgisch recht in eerste instantie
veeleer in stoffelijke zin werd begrepen3872, bestaat er op dit moment echter geen twijfel meer
over dat de notie “accessorium” een veel ruimer veld bespeelt, waarbij het zich van zijn
zuiver stoffelijk karakter heeft ontdaan. Als gevolg van dit dematerialisatieproces bestempelt
men ook de rechten en de vorderingen die verbonden zijn aan de eigendom van het goed als
juridisch toebehoren van de verkochte zaak.3873 Zodoende dient men het toebehoren dan ook
op te vatten als datgene wat het de koper moet mogelijk maken zich te bedienen van de
gekochte zaak of er het verwachte voordeel uit te trekken.3874 De juridische grondslag voor
het rechtstreekse (kwalitatieve) recht in hoofde van de bijzondere rechtsverkrijger is onzes
inziens dus te vinden in de accessoriumtheorie (“accessorium sequitur principale”) die voor
het kooprecht in artikel 1615 B.W. besloten ligt.3875
Gelet op het voorgaande neemt de heersende rechtsleer dan ook aan dat onder meer de
vordering voor vrijwaring voor verborgen gebreken en uitwinning als met de zaak inherent
verbonden rechten mee overgaan op de verdere verkrijgers.3876 Andere klassieke voorbeelden
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3871

3872

3873

3874
3875
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(Rapport belge)", l.c., 311; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, 2004, o.c., 467; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E.
SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 366; P.-A. FORIERS, Groupes de contrats et ensembles
contractuels, o.c., 140; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des droits "propter rem"
du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 529; D. PATAR, "La transmission des droits et actions propter
rem lors du transfert de l’immeuble auquel ils se rapportent", Rec.Gen.Enr.Not. 2000, nr. 25.0444; S. STIJNS, "Les
contrats et les tiers", l.c., 203; F. TERRÉ, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, o.c., 502; W. VAN
GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 221. Zie ook: B. TEYSSIE, Les groupes de contrats,
o.c., 257-258. TEYSSIE suggereert evenwel dat de eigenlijke grondslag schuil gaat in de samenhang tussen contracten (B.
TEYSSIE, Les groupes de contrats, o.c., 259).
In Frankrijk: P. MALAURIE, L. AYNÈS, en P.-Y. GAUTIER, Contrats spéciaux, Parijs, Editions Cujas, 2001, 233.
S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 202; N. CARETTE, "Principe (art. 1165 B.W.) relativiteit en
tegenwerpbaarheid", l.c., 65; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 221; N.
CARETTE, "Rechtstreekse contractuele aanspraak voor de opdrachtgever tegen de leverancier van zijn aannemer", l.c.,
150.
Het Belgische Hof van Cassatie gaf daarvan onlangs de “ultieme” bevestiging, door de accessoriumtheorie zelfs in een
eigendomsoverdragende keten van een opeenvolgende aannemings- en koopovereenkomst. Zie daarvoor: Cass. 18 mei
2006 NjW 2006, afl. 146, 608, concl. O.M. – Heldere duiding daarbij: N. CARETTE, "Rechtstreekse contractuele
aanspraak voor de opdrachtgever tegen de leverancier van zijn aannemer", l.c., 149-152.
Het ging dan bijvoorbeeld om het reservewiel bij de wagen, het halster bij een paard,… Zie: A. CHRISTIAENS,
"Commentaar bij art 1615 B.W.", l.c., 2-3; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 139; J.
HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 218-219; J. LIMPENS, La vente en droit belge, 1960, o.c., 114-115; A.
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 193.
Dit zijn niet enkel de zakelijke rechten en vorderingen maar ook de accessoire vorderingsrechten (kwalitatieve rechten).
Zie daarover: A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art 1615 B.W.", l.c., 6; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil
belge, IV, 1972, o.c., 139-139; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c.,
192-193; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 153-154.
J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 219; P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 27.
I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 421 et seq.; S. STIJNS, "Les contrats et les
tiers", l.c., 203.
M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 198-199; S. BAR en C. ALTER,
Les effets du contrat, o.c., 71; I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 428; L.
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zijn de vordering op grond van artikel 1792 B.W. betreffende de 10-jarige aansprakelijkheid
van architecten en aannemers.3877 Ook deze gaat mee over op de onderverkrijgers van het
gebouw, evenals het bedongen niet-concurrentieverbod bij een overdracht van een
handelszaak.3878 Telkens argumenteert men dat de betrokken rechten zaakgericht zijn en aldus
een nauwe band vertonen met het verkochte goed. Bovendien heeft de overdracht van de
hoedanigheid van eigenaar op een verdere verkrijger voor gevolg dat het recht voor de
voormalige eigenaar in beginsel geen nut meer heeft.
644. Certificaat als accessorium – DE PAGE merkte reeds op dat de certificaten bij de
verkoop van kunst accessoires van de verkochte zaak uitmaken, waartoe de leveringsplicht
zich op grond van art. 1615 B.W. eveneens uitstrekt.3879 Art. 1615 B.W. is echter slechts van
suppletief recht.3880 Het vult aan als partijen niet uitdrukkelijk of stilzwijgend anders zijn
overeengekomen. Dit suppletief karakter van de bepaling onderstreept dat het de partijen vrij
staat zelf in te vullen wat zij als toebehoren wensen te beschouwen. Wanneer een kunstwerk
te koop wordt aangeboden met de vermelding dat de authenticiteit ervan is vastgesteld in een
certificaat, lijkt het voor de hand te liggen dat dit stuk als accessorium zal worden beschouwd.
Het certificaat wordt immers als formeel deskundigenverslag van een uitgevoerde expertise
door de expert aan zijn opdrachtgever afgeleverd. Deze kan zich ervan bedienen wanneer hij
het kunstvoorwerp in de markt wil laten circuleren. Hij biedt immers geen gewone Picasso
aan, maar een gecertificeerd werk. Bijgevolg wordt het certificaat dan ook als accessorium bij
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3878

3879
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CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, o.c., 371; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les
obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 366; P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c., 39-40; J.
GHESTIN, "La transmission des obligations en droit positif français", l.c., 54-55; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe
de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 515; P.
MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 292; S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 202-203; N. CARETTE,
"Principe (art. 1165 B.W.) relativiteit en tegenwerpbaarheid", l.c., 64; S. STIJNS en I. SAMOY, "Le nouveau droit de la
vente", l.c., 29; P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", l.c., 125-126; P. VAN
OMMESLAGHE, "La transmission des obligations en droit positif belge", l.c., 126; A. VERHOEVEN, "De juridische
grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 145; N. CARETTE, "Rechtstreekse contractuele aanspraak voor de
opdrachtgever tegen de leverancier van zijn aannemer", l.c., 149; W. GOOSSENS, Aanneming van werk, o.c., 101-102.
Voor andere voorbeelden, zie: I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, 2003, o.c., 427-438; E.
DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 30-32; J. H. HERBOTS, "L'affinage du
principe de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c.,
519-524; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 221.
Reeds aangegeven in: F. LAURENT, Principes de droit civil, XXIV, Brussel - Parijs, Bruylant - Pedone, 1878, 186. Zie
daarnaast voor recente bevestigingen: M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats,
o.c., 199; S. BAR en C. ALTER, Les effets du contrat, o.c., 71; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 2000,
o.c., 371; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 366; J. GHESTIN,
"La transmission des obligations en droit positif français", l.c., 55; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la
transmission automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 516-517; P.
MALINVAUD, Droit des obligations, 2005, o.c., 292-293; S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 202; N. CARETTE,
"Rechtstreekse contractuele aanspraak voor de opdrachtgever tegen de leverancier van zijn aannemer", l.c., 149; W. VAN
GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 221; P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission des
obligations en droit positif belge", l.c., 126; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en
plichten", l.c., 143; N. CARETTE, "Principe (art. 1165 B.W.) relativiteit en tegenwerpbaarheid", l.c., 64.
J. FLOUR, J.-L. AUBERT, en E. SAVAUX, Les obligations - 1. L'acte juridique, 2006, o.c., 367; P. MALAURIE, L.
AYNÈS, en P.-Y. GAUTIER, Contrats spéciaux, 2001, o.c., 234-236; S. STIJNS, "Les contrats et les tiers", l.c., 203; W.
VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 2006, o.c., 221; P. VAN OMMESLAGHE, "La transmission
des obligations en droit positif belge", l.c., 126; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten
en plichten", l.c., 145.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 138-139.
Voor een toepassing uit de rechtspraak, zie: CA Parijs, 25e ch., sect. A, 11 januari 1990, Juris-Data nr. 820029.
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 139.
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de zaak geleverd: het mag dan misschien niet de hoofdzaak van de koop vormen, toch is het
er een wezenlijk toebehoren bij.3881
Terecht beschouwt DE PAGE het certificaat als een accessorium bij het kunstwerk waarop het
betrekking heeft, aangezien het intellectueel onlosmakelijk verbonden is met het
kunstvoorwerp in kwestie.3882 Het heeft immers uitsluitend een betekenis in relatie tot het
onderzochte voorwerp en heeft alleen ten aanzien daarvan enige rol te vervullen. Losgemaakt
van het kunstvoorwerp waarvoor het is opgesteld, is het certificaat nagenoeg waardeloos en
omgekeerd wordt de waarde van het kunstwerk aanzienlijk beïnvloed door de
oordeelsvorming die in het certificaat vervat ligt. Het certificaat maakt het de koper immers
precies mogelijk zich in het handelsverkeer “te bedienen” van het gekochte kunstwerk en er
het verwachte voordeel uit te trekken.3883
645. Certificaat: contractuele aansprakelijkheidsvordering tegen de expert als
accessorium of kwalitatief recht – De waarde van het certificaat ligt echter niet zozeer in het
geschreven document zelf, maar veeleer in de juridische aanspraken die men kan laten gelden
op basis van de oordeelsvorming die in het certificaat vervat ligt. De vraag die zich bijgevolg
aandient is of ook het contractuele vorderingsrecht op grond van het certificaat als juridisch
accessorium mee overgaat op de verdere verkrijgers van het gecertificeerde
kunstvoorwerp.3884 Kan men, met andere woorden, de contractuele vordering van de eigenaar
van het kunstwerk tegen de certificerende expert beschouwen als een kwalitatief recht?
Vooraanstaande civilisten in Frankrijk en België spreken zich in elk geval uit voor de
dematerialisering van de notie ‘accessorium’, zodat die niet alleen materiële bijzaken kan
betreffen maar ook rechten.3885 We onderzoeken de voorwaarden:
i) Om van een kwalitatief/accessoir recht te kunnen spreken, dient dit in de eerste plaats een
nauw verband te vertonen met de zaak. Dat er sprake is van een dergelijk nauw verband
tussen het gecertificeerde kunstwerk en de aansprakelijkheidsvordering voor foutieve
expertise lijkt ons niet erg problematisch. Wanneer we immers vergelijken met de
3881
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E. RIGLAIRE, Les intermédiaires dans les ventes d'oeuvres d'art, o.c., 165-167.
J. LIMPENS, La vente en droit belge, 1960, o.c., 114 (Naar analogie met Limpens die de stamboom voor een raspaard of
het inschrijvingsbewijs voor een wagen als accessoria beschouwt, zijn wij van oordeel dat een certificaat een accessorium
is van het kunstwerk waarop het betrekking heeft.).
Ook CHRISTIAENS, DE PAGE, MEINERTZHAGEN-LIMPENS en HUET beschouwen certificaten dan ook terecht als accessoria
bij de verkochte hoofdzaak (A. CHRISTIAENS, "Commentaar bij art 1615 B.W.", l.c., 13-14; H. DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 139; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil
belge, I, 1997, o.c., 193; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, o.c., 219-220).
Strikt gesteld zou men misschien kunnen opperen dat de contractuele aansprakelijkheidsvordering tegen de expert voor
gebrekkige expertise een juridisch toebehoren is van het certificaat en niet zozeer van het kunstwerk zelf. Vermits het
certificaat echter zelf als accessorium bij het verkochte kunstwerk door de leveringsplicht geviseerd wordt, zal dat voor het
accessorium van het accessorium logischerwijze ook het geval zijn. Deze ingewikkelde constructie (accessorium van het
accessorium) brengt bijgevolg in se niets bij, zodat onze voorkeur er dan ook naar uitgaat de aansprakelijkheidsvordering
als onmiddellijk toebehoren te beschouwen bij het verkochte kunstwerk. Het lijkt ons immers niet opportuun een onnodig
onderscheid te maken, aangezien men dit ook niet doet voor andere (stoffelijke) accessoria. Zo beschouwt men de krik ook
niet als toebehoren bij het reservewiel, dat zelf accessoir is bij de verkochte wagen. Bovendien lijkt het ons precies in het
geval van het certificaat bijzonder moeilijk houdbaar het vorderingsrecht als bijzaak te beschouwen bij het document,
aangezien het de koper veeleer om het vorderingsrecht is te doen, in plaats van het geschreven deskundigenrapport op zich.
M. BACACHE-GIBEILI, La relativité des conventions et les groupes de contrats, o.c., 195; H. DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, IV, 1972, o.c., 139; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil
belge, I, 1997, o.c., 193; J. GHESTIN, "La transmission des obligations en droit positif français", l.c., 57; J. HUET, Les
principaux contrats spéciaux, o.c., 219-220.
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aansprakelijkheidsvordering op grond van artikel 1792 B.W. tegen de aannemer of de
architect, die alom als kwalitatief recht wordt erkend, springt de verregaande mate van
parallellisme in het oog. De vordering op grond van artikel 1792 viseert immers evenzeer
de aansprakelijkheid voor het leveren van een gebrekkige dienstenprestatie. Wanneer een
constructie door een gebrek in de bouwwerken geheel of gedeeltelijk tenietgaat, kan zijn
medecontractant, net als iedere verdere verkrijger van het onroerend goed, de aannemer
aansprakelijk stellen voor de gebeurlijke schade.
Ook de certificerende expert levert een dienstenprestatie gelieerd aan een bepaald goed,
die ook bijzonder ingrijpend kan zijn. Waar de aannemer het onroerend goed geheel of
gedeeltelijk tot stand brengt, is de impact van de dienstenprestatie van de expert op het
kunstwerk vooral in de continentaal-Europese kunsthandel niet minder groot. Het
certificaat bepaalt immers de waarde, status en verhandelbaarheid van het kunstwerk. Net
zoals het optreden van de aannemer essentieel is voor de totstandkoming van het
bouwwerk, is de dienstenprestatie van de expert constitutief voor het verhandelde
kunstwerk: de eigenaar beschikt immers voortaan over een gecertificeerd kunstwerk. In
beide gevallen creëert de tussenkomst van de dienstverlener een nieuwe, fundamenteel
andere realiteit.
ii) Het loutere bestaan van een nauwe band tussen recht en zaak volstaat echter niet om te
kunnen spreken van een kwalitatief recht. Daarenboven moet het recht immers dermate
gelieerd zijn aan de hoedanigheid van eigenaar dat het belang van het recht voor de
titularis, geheel en al afhangt van zijn hoedanigheid van eigenaar van de zaak.3886 De
verkoper had met andere woorden slechts belang bij het recht, “omdat en zolang hij van de
zaak de eigenaar was”.3887
We trekken de parallel met de aansprakelijkheid op grond van artikel 1792 B.W. door. De
bouwheer draagt zijn contractuele aansprakelijkheidsvordering mee over op de verdere
eigenaars van het bouwwerk, vermits de vordering voortaan enkel nog nuttig kan zijn voor
de verdere schakels in de patrimoniale keten. Dat is logisch aangezien precies de verdere
verkrijgers voortaan het risico dragen dat verbonden is met de constructie. Zij zijn de voor
de hand liggende schadelijders, zo het bouwwerk het (deels) zou begeven.
Deze redenering lijkt op het eerste gezicht ook te gelden voor het geval van de
aansprakelijkheidsvordering bij een onjuist certificaat. De opdrachtgever van de expertise
heeft na de verkoop van het kunstwerk in principe geen baat meer bij het behoud van de
contractuele vordering te aanzien van de certificerende expert. Zijn dienstenprestatie
betrof het kunstvoorwerp, zodat zij logischerwijze uitsluitend van belang is voor de
eigenaar ervan. De analyse van de expert bepaalt immers rechtstreeks de waarde van het
kunstwerk. Vooraanstaande doctrine bleek de mening te zijn toegedaan het certificaat als
accessorium bij het verkochte kunstwerk te moeten leveren. Dit document vormt echter de
neerslag van het gevoerde deskundigenonderzoek en maakt zodoende een belangwekkend
stuk uit in het onderzoek naar de door de expert aan de dag gelegde zorgvuldigheid.
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Zo herneemt DIRIX de woorden van LEPARGNEUR en stelt dat het moet gaan om rechten “qui ont avec le bien transmis un
lien si étroit que leur exécution n’est possible ou ne présente d’intérêt que si l’on possède de ce bien.” (Zie: J.
LEPARGNEUR, "De l’effet à l’égard de l’ayant cause particulier des contrats générateurs d’obligations relatifs au bien
transmis", l.c., 499 en E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1984, o.c., 28).
A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 144.
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Bovendien geeft het aan om welk werk het precies gaat en vermeldt het de identiteit van
de certificerende expert. Het bevat met andere woorden precies de gegevens die nodig zijn
voor het uitoefenen van de aansprakelijkheidsvordering. Bijgevolg lijkt het ons logisch dat
de koper niet alleen het certificaat - het tastbare document - als accessorium krijgt
geleverd, maar meteen ook de contractuele vordering van de verkoper op de certificerende
expert een toebehoren van de zaak uitmaakt, zij het niet van stoffelijke, maar wel van
juridische aard.
646. Vorderingsmogelijkheden van de verkoper tegen de expert na overdracht het
kunstwerk: het probleem van het blijvend belang van de verkoper – Hoewel de verkoper
er veelal geen belang meer bij heeft zich op de kwaliteit van de authenticiteitsanalyse te
beroepen daar het kunstwerk zich niet meer in zijn patrimonium bevindt – en dit belang dus
vooral ligt bij de nieuwe eigenaar – is het toch niet ondenkbaar dat de voormalige eigenaar in
bepaalde gevallen erbij gebaat blijft toch nog zelf over een vordering te kunnen beschikken
tegen de contractuele dienstverlener. Stikt genomen is de tweede voorwaarde voor overdracht
propter rem dus niet vervuld. Dat is echter ook het geval voor de vordering van de verdere
verkrijger op grond van verborgen gebreken. Niettemin beschouwt de verzamelde doctrine
deze vordering steevast als, misschien wel meest typische geval van kwalitatief recht, hoewel
ook hier de tweede voorwaarde strikt genomen niet vervuld is. De kwalificatie door de
rechtspraak en doctrine als kwalitatief recht lijkt bijgevolg veeleer afhankelijk te zijn van een
rechtsovertuiging dan dat ze door de rigide deductie uit bepaalde vooropgestelde criteria op
logisch-dwingende wijze is af te leiden.
Wat bijgevolg te doen in het geval de verkoper zelf nog belang heeft zijn contractspartij aan te
spreken? Strikt gezien beschikt hij immers niet meer over het contractuele recht, vermits hij
dit als accessorium bij de verkochte zaak mee heeft doorverkocht. De verkoper alsnog laten
genieten van datzelfde ‘doorverkochte’ recht, lijkt weinig logisch: men kan immers moeilijk
tegelijkertijd een recht overdragen en alsnog behouden.3888
Sommigen menen voor dergelijke impasse andermaal de oplossing te moeten zoeken in de
figuur van de wettelijke subrogatie (art. 1251, 3° B.W.).3889 Deze hypothese werd in de
doctrine uitgewerkt voor de vorderingen op grond van de tienjarige
architectenaansprakelijkheid en de verborgen gebreken bij opeenvolgende kooptransacties,
maar kan haar relevantie bij uitbreiding ook voor andere accessoire rechten behouden.
Zodoende trekken we de parallel door naar de certificaatscontext. De redenering is de
volgende: door de eigendomsoverdracht van de zaak (i.c. het kunstwerk), gaan ook het
certificaat en de contractuele vordering op grond daarvan accessoir mee over. Wanneer de
verkoper echter wordt veroordeeld om zijn koper te vrijwaren en hij betaalt, wordt hij
gesubrogeerd in de rechten die de koper zelf tegen de expert had kunnen laten gelden. Door

3888

3889

J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à
l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 514; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten",
l.c., 154.
C. LARROUMET, noot onder CA Nîmes, 19 december 1980, D. 1983, 31; A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité
élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 301-302; L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, "Examen de
jurisprudence (1976-1980) - Les contrats spéciaux", l.c., 163.
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subrogatie belandt het contractuele vorderingsrecht dan weer in het patrimonium van de
verkoper.3890
De redenering is echter gekunsteld en juridisch gezien niet geheel sluitend. Ze verplicht de
rechtspraak voor een goede gang van zaken immers toepassing te maken van een soort
‘geanticipeerde’ wettelijke subrogatie, aangezien de subrogatie zich strikt genomen slechts
kan voordoen zodra de verkoper op grond van de veroordeling daadwerkelijk is overgegaan
tot betaling.3891 Bovendien zou de verkoper een eigen schuld betalen, wat in principe de
toepassing van de wettelijke subrogatie uitsluit.3892
Om dezelfde redenen als deze subrogatieconstructie geen afdoende rechtvaardiging kon
bieden voor de vorderingsmogelijkheden van de intermediaire verkoper tegen de
oorspronkelijke verkoper of de aannemer, schiet zij ook voor het geval van het certificaat
tekort. GHESTIN en HERBOTS proberen uit de impasse te geraken door eenvoudigweg te stellen
dat de contractuele vordering overgaat op de verdere kopers in de keten van opeenvolgende
eigenaars en tegelijk elk van de opeenvolgende eigenaars ook na de verkoop ter beschikking
blijft als een trace de proprieté, voor zover die zich er nog op zouden willen beroepen.
Precies dat kenmerk zou eigen zijn aan de rechten propter rem.3893 Hoewel dit natuurlijk een
gemakkelijkheidsoplossing is3894, keuren we haar toch niet af. De toonaangevende doctrine en
rechtspraak lijken daar immers genoegen mee te nemen en gaan er eendrachtig van uit dat de
vorderingen op grond van verborgen gebreken kwalitatief van aard is en als accessorium
propter rem op de verdere verkrijgers overgaat, hoewel ook in die gevallen de tweede
voorwaarde, namelijk hun uitsluitend nut voor de verdere verkrijger, niet vervuld is. Dit
laatste is ook niet het geval voor de aansprakelijkheidsvordering tegen de certificerende
expert. Gelet op die ambiguïteit is de vraag veeleer of de certificaatsvordering over voldoende
troeven beschikt om door de rechtspraak en rechtsleer als kwalitatief te worden beschouwd.
Kwalitatieve/accessoire rechten zijn immers een pretoriaans verschijnsel, zodat het er in de
praktijk veeleer lijkt op aan te komen bij de rechtsgemeenschap de wil te kweken in de
aansprakelijkheidsvordering op basis van het certificaat een kwalitatief recht te lezen, dan dat
dit objectief en logisch-dwingend kan worden bewezen.
647. Certificaat, quo vadis? Opportuniteit van de contractuele vordering voor de
verdere verkrijger – Wat voorafging trachtte in de eerste plaats aan te tonen dat, hoewel de
verdere
verkrijgers
van
een
gecertificeerd
kunstvoorwerp
over
afdoende
verhaalsmogelijkheden kunnen beschikken door de toepassing van de theorie van de
3890

3891

3892

3893

3894

A. DELVAUX, "Transmissibilité des actions en responsabilité", Act. dr. 1992, (357) 367; C. LARROUMET, noot onder
Cass. Fr. civ., 9 oktober 1979, D. 1980, I.R., 222; C. LARROUMET, noot onder CA Nîmes, 19 december 1980, D. 1983, 29;
L. SIMONT, J. DE GAVRE en P.-A. FORIERS, "Examen de jurisprudence (1976-1980) - Les contrats spéciaux", l.c.,
163-165; A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 155-156.
Subrogatie veronderstelt immers een voorafgaande betaling. P.-A. FORIERS, "Conformité et garantie dans la vente", l.c.,
39-40; J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître de
l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 544.
Voor een uitvoerige uiteenzetting van deze kwestie, zie: J. H. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission
automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c., 545; A.
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, Traité élémentaire de droit civil belge, I, 1997, o.c., 299-303. De voorgestelde
oplossingen (derdenbeding, retrocessie, contractsgroepen…) blijken echter geen van alle afdoende te zijn.
J. GHESTIN, "La transmission des obligations en droit positif français", l.c., 41 en 57; J. H. HERBOTS, "L'affinage du
principe de la transmission automatique des droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble", l.c.,
545.
X. DIEUX, "Chaines et groupes de contrats en droit belge - pour un retour aux sources!", l.c., 131.
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onrechtmatige daad, niettemin een tweede model theoretisch denkbaar is dat resulteert in een
verhaal op contractuele basis.
De verdere verkrijger beschikt door de overdracht van het certificaat als accessorium bij het
verkochte kunstwerk praktisch over de noodzakelijke informatie om hem toe te laten op
zelfstandige en directe wijze de certificerende expert aan te spreken. Dat de economische
relevantie van het certificaat veeleer gelegen is in de verhaalsmogelijkheden die het kan
bieden, maakt de accessoire overdracht ervan des te meer aan de orde. Het certificaat en de
achterliggende expertise-activiteit zijn per definitie objectbetrokken.
Tot dusver kwam louter de vraag naar de juridische mogelijkheid van dergelijk systeem aan
bod, los van elke opportuniteitsafweging. Wat volgt gaat na in hoeverre een contractuele
aansprakelijkheid op basis van het regime van de kwalitatieve rechten (droits propter rem)
ook maatschappelijk en juridisch wenselijk is, om op basis daarvan de spreekwoordelijke lans
te breken voor dergelijke kwalificatie.
Strikt genomen is zulks niet noodzakelijk daar de koper – zoals de praktijk overigens aantoont
– al over een effectieve verhaalsmogelijkheid beschikt. De onrechtmatige daad veronderstelt
het bewijs van een foutief gedrag, de geleden schade en de contractuele band tussen beide. De
contractuele vordering op grond van artikel 1147 B.W. vereist het bewijs van een contractuele
fout en de daardoor veroorzaakte schade. Dit proefschrift argumenteerde reeds uitvoerig dat,
voor zover louter de materiële expertiseprestatie voorligt, de kwaliteit daarvan in principe niet
verschillend moet worden beoordeeld, in functie van de contractuele dan wel
buitencontractuele aard van de claim. Het gaat immers in beide gevallen om precies dezelfde
handeling van de expert die op haar zorgvuldigheid wordt beoordeeld. Een gebrekkige
authenticiteitsanalyse in contractuele zin, maakt ook een onzorgvuldigheid uit in
buitencontractuele zin. De expert maakte door zijn contractuele tekortkoming immers meteen
ook de fout zich als professional met zijn onzorgvuldige oordeelsvorming in de markt te
begeven en hiermee potentiële kopers te misleiden. Gelet op dit parallellisme is de verdere
verkrijger niet onmiddellijk gebaat met een directe contractuele vordering, aangezien hij door
hetzelfde bewijs te leveren reeds over een doeltreffend buitencontractueel verhaal beschikken
kan. De situatie is wat dat betreft anders voor de directe vorderingsmogelijkheden op basis
van de tienjarige aansprakelijkheid van artikel 1792 B.W. en de vordering voor vrijwaring
voor verborgen gebreken op grond van artikel 1641 B.W. Deze twee bepalingen organiseren
een beschermingssysteem dat zich overduidelijk onderscheidt van de klassieke
buitencontractuele verhaalsmiddelen. Het feit te zijn begiftigd met een direct recht op grond
waarvan zij een contractuele vordering kunnen instellen, levert de uiteindelijke verkrijger een
aanzienlijk voordeel op.
Dat gaat evenwel niet op voor de verdere verkrijger van het kunstwerk, aangezien de
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering sterk gelijkend zijn.
Integendeel, de verdere verkrijger zal in vele gevallen verkiezen precies niet contractueel te
vorderen daar een contractuele vordering hem (bijvoorbeeld voor de verjaring) nadeliger
uitkomt. Eerder verduidelijkte dit proefschrift al hoe het verbod op samenloop van
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid grenzen stelt aan de buitencontractuele
vorderingmogelijkheden, al bestaat er op dat vlak recent weer onduidelijkheid. Aangezien de
expertiseprestaties precies het voorwerp uitmaken van het contract, zal de schade zuiver
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contractueel zijn, zodat zelfs rekening houdend met het Belgische cassatiearrest van 29
september 2006 er nagenoeg nooit ruimte zal zijn voor een buitencontractuele vordering.
Vanuit het standpunt van de verdere verkrijger pleit dit alles bijgevolg niet voor de overgang
van de contractuele vorderingsmogelijkheid.
Tegenover de rechtsbescherming van de verdere verkrijger staat echter die van de
certificerende expert. Vanuit diens rechtspositie bekeken wordt de toepassing van de leer van
het kwalitatief recht een stuk aantrekkelijker. Immers, de expert verbond zich er destijds toe
een kunstvoorwerp te analyseren. Zijn oordeelsvorming vond een neerslag in het certificaat,
in ruil waarvoor hem een prijs werd betaald door zijn opdrachtgever. Gelet op de aard van zijn
prestatie, die men objectgericht kan noemen, is haar relevantie geenszins beperkt tot de
persoon van de opdrachtgever. Dit komt onmiddellijk tot uiting in de transacties met het
kunstvoorwerp. Dergelijke deskundigenanalyses vinden immers veelal plaats in de aanloop
naar een voorgenomen transactie met het kunstvoorwerp in de markt. De verdere verkrijgers
hebben de expert echter geen prijs betaald als keerzijde voor zijn gehoudenheid. Door het
loutere feit dat het gecertificeerde werk herhaaldelijk wordt doorverkocht ziet de expert het
aantal potentieel gedupeerde partijen toenemen, zonder dat hij voor dit groter risico enigszins
gecompenseerd wordt. Onrechtvaardig wordt het wanneer die verdere verkrijgers hun verhaal
niet beperkt zien door excepties en omstandigheden die eigen zijn aan de originele
contractuele verhouding tussen de opdrachtgever en de expert. Immers, wanneer de expert
zijn aansprakelijkheid zou inperken door contractuele exoneratieclausules of
aansprakelijkheidsbeperkende clausules op te nemen, zouden zij een rem betekenen op de
aansprakelijkheid ten aanzien van de opdrachtgever, doch niet ten aanzien van verdere
verkrijgers die zouden vorderen op buitencontractuele basis. Immers, naar Belgisch recht ligt
een exoneratie voor buitencontractuele aansprakelijkheid niet voor de hand, naar Frans recht
behoort zij al helemaal niet tot te mogelijkheden. Zodoende zouden dergelijke clausules wel
effect kunnen hebben ten aanzien van de oorspronkelijke opdrachtgever maar niet ten aanzien
van verdere verkrijgers. Ook wanneer verjaring in de weg staat aan de contractuele vordering
kan dit aanleiding geven tot een situatie waarin de opdrachtgever van de expertise – hoewel
hij het was die de prijs ervoor betaalde – beduidend minder gunstig wordt behandeld dan de
verdere verkrijgers van het gecertificeerde object. Dergelijke situatie kan zich voordoen
wanneer de verdere verkrijger louter zijn verkoper aanspreekt met het oog op de annulatie van
de koopovereenkomst en eventueel tot vergoeding van zijn schade, hoewel hij ook de expert
op buitencontractuele gronden had kunnen laten opdraaien voor (een deel van) de schade. Het
is perfect denkbaar dat de gedupeerde verkoper die betaalde voor het certificaat dan zelf geen
regresmogelijkheid meer heeft ten aanzien van de expert, aangezien zijn claim verjaard is of
door contractuele excepties ondoeltreffend werd.
648. Pleidooi voor de accessoire overgang van het contractuele vorderingsrecht – De
erkenning van de certificaatsvordering als direct kwalitatief recht dat propter rem mee
overgaat op de verdere verkrijgers, zou kunnen verhelpen aan de voormelde pijnpunten. Het
accessoir overgedragen rechtstreeks recht van de oorspronkelijke opdrachtgever biedt de
verdere verkrijger immers een contractuele verhaalsmogelijkheid waarvan de omvang en de
slagkracht bepaald wordt door de oorspronkelijke rechtsverhouding tussen de opdrachtgever
en de expert in het kader waarvan de dienstenprestatie werd gesteld. Dit betekent dat de
excepties uit de oorspronkelijke expertiseverhouding tegenstelbaar blijven aan de verdere
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verkrijgers, daar die immers niet meer worden dan titularis van het oorspronkelijke recht.
Beperkingen en excepties uit de latere koopovereenkomst tasten daarentegen het
overgedragen recht niet aan.3895 Dit zou betekenen dat de expert zijn aansprakelijkheid perfect
kan gaan beperken door de opname van contractuele exoneratieclausules die ook
tegenstelbaar blijven aan de verdere verkrijgers daar deze immers titularis worden van
hetzelfde recht. Zodoende wordt meteen verholpen aan de problematiek van de exoneratie
voor buitencontractuele aansprakelijkheid. Verder zouden de opdrachtgever-verkoper en de
verdere verkrijger op die manier in gelijkwaardige posities verkeren.
Bovenal lijkt de accessoire overgang van het contractuele vorderingsrecht op de verdere
verkrijger ten goede te komen aan de rechtszekerheid van de zorgvuldige expert. Deze laatste
heeft zich immers bij wege van contract tot een bepaalde zorgvuldige prestatie verbonden.
Indien hij contractueel naar behoren heeft gehandeld, rekening houdend met de reserves die
hij zelf aangaf, lijkt het ons niet aanvaardbaar dat dezelfde contractueel behoorlijke prestatie
ten aanzien van derden toch nog buitencontractueel tot aansprakelijkheid aanleiding geeft,
louter omwille van het feit dat de oorspronkelijke opdrachtgever het gecertificeerde
kunstvoorwerp heeft vervreemd. De accessoire overgang van het certificaat en de
certificaatsvordering zijn verdedigbaar precies omdat de geleverde prestatie objectgericht is
en vooral een belang heeft voor de nieuwe eigenaar. Andere contractuele dienstenprestaties
worden doorgaans onmiddellijk door de opdrachtgever op hun kwaliteit beoordeeld en
aanvaard. De geleverde prestatie is in principe dan ook niet meer van belang voor de verdere
verkrijgers. Dit ligt geheel anders bij het certificeren van kunstvoorwerpen, gelet op het
kennisdeficit van de opdrachtgever. Zodoende wordt de dienstenprestatie vooral naar
aanleiding van alle opeenvolgende transacties met het kunstvoorwerp op haar kwaliteit
beoordeeld. Bijgevolg is het van belang dat ook de verdere verkrijgers over een contractuele
vordering beschikken.
Tot slot komt dit ook de rechtszekerheid ten goede op het vlak van de geldigheidsduur van het
gegeven engagement. Aangezien contractuele vorderingen in België en Frankrijk een
verjaringstermijn hebben van respectievelijk tien en dertig jaar, weten de opdrachtgever, de
verdere verkrijgers en de expert duidelijk hoe lang het certificaat nog effecten kan ressorteren,
namelijk tien/dertig jaar sinds het uitschrijven van het certificaat.3896 Bovendien is deze
termijn dezelfde voor elk van de mogelijke actoren. Indien men verder nog van het
garanderend effect van het certificaat wil genieten, zal de eigenaar zich opnieuw tot een
expert moeten wenden met de vraag of deze de oordeelsvorming vervat in het vorige
certificaat bevestigt en handhaaft, dan wel dit wenst te herzien.

3895
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A. VERHOEVEN, "De juridische grondslag van de kwalitatieve rechten en plichten", l.c., 146.
In België: art. 2262bis B.W.: “§ 1. Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar. In afwijking
van het eerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele
aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van
de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. De in het tweede lid
vermelde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit
waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.
Voor Frankrijk: Art. 2262 C.C: “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que
celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la
mauvaise foi.”
Zie over de verjaring van de aansprakelijkheidsvorderingen, toegespitst op de Franse kunsthandel: F. DURET-ROBERT,
Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 384.
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649. Contractuele certificaatsvordering: illustratie van een ruimer principe? – Gelet
op de legaliteits- en opportuniteitsanalyse lijkt de kwalificatie van de certificaatsvordering als
direct kwalitatief recht dat accessoir bij het verkochte kunstvoorwerp wordt overgedragen op
zijn minst een werkbare hypothese. De toekenning van een contractuele
vorderingsmogelijkheid aan de verdere verkrijgers van een gecertificeerd kunstvoorwerp kan
immers verhelpen aan pijnpunten in de vigerende regeling waarbij het verhaal van de verdere
verkrijgers op de regeling van de onrechtmatige daad steunt.
Toch mag het duidelijk zijn dat deze kwalificatiediscussie zich onderscheidt van de
traditionele gevallen waarin sprake is van een kwalitatief recht. Bijgevolg overstijgt de vraag
of de certificaatsvordering in het kader van de verkoop van kunstvoorwerpen te beschouwen
is als een kwalitatief recht deze specifieke sectoriële context. In feite dient zich hier een meer
fundamentele kwestie aan. Immers zowel de vordering voor verborgen gebreken, als de
tienjarige aansprakelijkheidsvordering, of de niet-concurrentievordering bij overdracht van de
handelszaak, de drie typegevallen van kwalitatieve rechten werken in positieve zin en zijn
bijgevolg te beschouwen als een waarachtig kwalitatief recht, op grond waarvan de verdere
verkrijger meer kan bekomen dan dat het geval is wanneer hij het zonder moet stellen. In elk
van die gevallen wordt de verdere verkrijger begunstigd door de accessoire overdracht van de
vordering in kwestie, daar hij als nieuwe eigenaar over een direct recht kan beschikken op
basis waarvan hij een contractuele claim kan laten gelden. De erkenning door de rechtspraak
als kwalitatief recht levert de verdere verkrijger bijgevolg een (extra of een meer
doeltreffende) actiemogelijkheid op dan het beroep op het regime van de onrechtmatige daad.
De kwalificatie van de certificaatsvordering als kwalitatief recht zou daarentegen een
beperking betekenen van de vorderingsmogelijkheden van de verdere verkrijger, aangezien hij
op grond van het regime van de buitencontractuele aansprakelijkheid over een meer
uitgebreid verhaal kan beschikken. Zodoende is het enigszins misleidend om te spreken van
een kwalitatief recht, daar het in werkelijk veeleer gaat om een kwalitatieve beperking van de
verhaalsmogelijkheden. Bijgevolg stelt zich doorheen de vraag naar de kwalificatie van de
certificaatsvordering bij kunstverkoop als kwalitatief recht, in feite meteen ook de veel meer
fundamentele kwestie in hoeverre het mogelijk is te spreken van een kwalitatief recht wanneer
dit de actiemogelijkheden niet vergroot maar gevoelig gaat verkleinen in vergelijking met het
gemene buitencontractueel verhaal?
Onzes inziens hoeft deze overweging geenszins een principieel bezwaar te vormen en dus de
kwalificatie als recht propter rem niet uit te sluiten. In de eerste plaats omdat zulks niet zou
bijdragen tot de consequente toepassing van de achterliggende theorie, aangezien in de
bestaande doctrine de verhoging van de effectieve rechtsbescherming van de beneficiaris van
het kwalitatief recht tot dusver nog niet tot noodzakelijke voorwaarde werd verheven.
Daarbij komt nog dat het lang niet altijd eenvoudig is om accuraat te appreciëren of de
beneficiaris van het accessoire recht door de contractuele aansprakelijkheidsvordering
geenszins is gebaat en zijn rechtsbescherming er in globo op achteruit is gegaan. Het is
immers best mogelijk met de contractuele vordering op een bepaald vlak (bewijs,
verjaring,…) zijn voordeel te kunnen doen, terwijl daartegenover staat niet meer over de
buitencontractuele claim te beschikken. Is men in dergelijk geval minder goed af? Zo is
bijvoorbeeld de tienjarige verjaringstermijn voor de contractuele claim voordeliger dan de
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relatieve termijn van vijf jaar bij buitencontractuele vorderingen, maar tegelijkertijd minder
gunstig dan de absolute termijn van twintig jaar.3897
Tot slot zou men kunnen opmerken dat de certificaatsproblematiek een te specifieke sector
betreft om een omvattende regeling via een erkenning als kwalitatief recht wenselijk te
maken. Toch wil dit proefschrift er op wijzen dat de geschetste problematiek zich in meerdere
gevallen stelt en de voorgestelde constructie een werkbare oplossing betekent telkens een
derde eigenaar wordt van een goed dat eerder het voorwerp uitmaakte van een zelfstandige
dienstenprestatie die een bepalende impact had op de essentie van het goed en dus op de
totstandkoming van de latere koopovereenkomst. Wij denken bijvoorbeeld aan de verkoop
van een onroerend goed dat door een landmeter-expert opgemeten of geschat werd. Volgens
de traditionele rechtsleer beschikt de gedupeerde koper immers over een buitencontractuele
vordering tegen de onzorgvuldige landmeter.3898 In dergelijk geval zou ook sprake kunnen
zijn van een met het onroerend goed accessoir overgedragen direct recht op grond waarvan de
verdere verkrijger een contractuele vordering zou kunnen doen gelden.
Het voorgaande pleidooi voor een verruimde erkenning van een contractuele
vorderingsmogelijkheid wil evenwel niet naïef zijn door blind te blijven voor de vaststelling
dat de meerderheid van de Belgische en Franse doctrine en rechtspraak in het algemeen een
uitbreiding van de contractuele verhaalsmiddelen ten voordele van de extreme partijen binnen
contractsgroepen niet (meer) gunstig gezind is.3899
Dit is ooit anders geweest, in het bijzonder in Frankrijk, waar in de zeventiger en tachtiger
jaren de zienswijze furore maakte dat een overeenkomst die kaderde in een ruimere
contractgroep de onmiddellijke partijenverhouding oversteeg om uitwerking te krijgen ten
aanzien van andere partijen die in de contractgroep betrokken zijn, als waren zij zelf
oorspronkelijke contractpartijen geweest.3900 Baanbrekend voor dergelijke uitbreiding van het
contract waren de geschriften van TEYSSIÉ en NÉRET uit de jaren 70. De eerste introduceerde
een centraal onderscheid tussen contractuele vorderingen van de oorspronkelijke partijen en
de zogenaamde actions médiates en responsabilité binnen contractgroepen.3901 Zodoende
herdefinieert TEYSSIÉ de notie “derde”, doordat binnen contractgroepen personen bestaan die
strikt genomen geen zuivere contractpartij zijn, maar toch ook geen “echte derde” (véritable
tiers) kunnen worden genoemd.3902 Ook NÉRET pleit in zijn studie van de
onderovereenkomsten voor het bestaan van rechtstreekse contractuele aanspraken van de
uiteindelijke bestemmeling van een dienst.3903
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In het bestek van dit proefschrift is het evenwel niet de bedoeling een doorgedreven analyse te
bieden van deze stroming in de rechtsleer, aangezien zij staat voor de meest verstrekkende en
controversiële uitbreiding van de contractuele aansprakelijkheid.3904 Anders dan de leer van
de kwalitatieve of accessoire rechten die propter rem mee overgaan met de zaak waarop zij
betrekking hebben, verwerpt het Hof van Cassatie sinds het Besse-arrest van 1991 inmiddels
ook in Frankrijk deze verregaande miskenning van het relativiteitsprincipe van artikel 1165
B.W.3905 Nochtans had de eerste civiele kamer van datzelfde Hof van Cassatie (in
tegenstelling tot de derde kamer die de relativiteitsidee wel trouw bleef) gedurende de
tachtiger jaren gestaag de inzichten van TEYSSIÉ en NÉRET in praktijk omgezet.3906 Het gevolg
was dat “dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la
demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient
un lien avec le contrat initial.”3907 Toen het Hof van Cassatie op 12 juli 1991 weer eenheid in
zijn rechtspraak bracht, vaagde het de theorie van de contractgroepen van tafel door het
relativiteitsprincipe in ere te herstellen.3908 Toch is de theorie na de mokerslag van het Bessearrest echter niet geheel dood en begraven. In haar proefschrift ijvert BACACHE-GIBELLI
ervoor de geherdefinieerde notie van contractgroep opnieuw, zij het wat minder drastisch
ingang te laten vinden.3909 In de praktijk bleef deze poging voorlopig echter zonder veel
succes.3910
Aangezien de leer van de contractgroepen de meest verregaande en voorlopig door de
Belgische en Franse Hof van Cassatie verworpen inbreuk vormt op de relativiteitsgedachte, is
het realistischer de erkenning van de contractuele vordering van de verdere verkrijger tegen
de certificerende expert te bepleiten op basis van de leer van de kwalitatieve/accessoire
rechten.
Die wordt immers als principe algemeen onderkend niet alleen in Frankrijk, maar ook in
België dat op het vlak van de relativiteit van de overeenkomst altijd al meer terughoudend
was.3911 Bovendien ligt het voor de hand de toekenning van de contractuele vordering op basis
van de leer van de kwalitatieve/accessoire rechten te organiseren. De zwaargewichten onder
de civilisten zijn er immers al van overtuigd dat het certificaat als document een accessorium
bij het verkochte kunstwerk uitmaakt.3912 Vandaar is het maar een piepkleine stap die
accessoire overdracht niet alleen op het geschreven document betrekking te laten hebben,
maar uit te breiden tot de contractuele certificaatsvordering. Als FORIERS toegeeft dat er
3904
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zonder twijfel contractgroepen bestaan waar de partijen in één van de gegroepeerde
contracten, ook partij worden in het andere3913, lijkt het geval van het gecertificeerde
kunstwerk ons over goede geloofsbrieven te beschikken. Ook andere gezaghebbende auteurs
zijn dezelfde mening toegedaan. Het is precies de verdienste van BACACHE-GIBEILI voor
bepaalde gegroepeerde contracten toch directe contractuele aanspraken te promoten, waarbij
zij van oordeel is dat uitsluitend de overeenkomst van de verweerder maatgevend is voor de
regeling van de rechtstreekse aanspraak.3914 De accessoire overgang van de contractuele
certificaatsvordering op verdere verkrijgers is evenwel perfect verzoenbaar met die
bekommernis. De overgedragen vordering is immers geen nieuw recht, maar de vordering van
de oorspronkelijke opdrachtgever ten aanzien van de door hem aangestelde expert. Zodoende
blijkt ook hier dat uitsluitend de overeenkomst van de verweerder maatgevend is voor de
regeling van de rechtstreekse aanspraak.
Tot slot lijdt dergelijke uitbreiding niet aan de kwalen die de leer van de contractgroepen in
Frankrijk fataal werd. Het Franse Hof vreesde immers bij het vellen van het Besse-arrest dat
een al te ruime toepassing van de contractuele aansprakelijkheid tot onverwachte gevolgen
aanleiding zou geven.3915 Zodoende verkoos het Hof de floodgates of liability maar gesloten
te houden, opdat niet de buitencontractuele, maar de contractuele aansprakelijkheid niet zou
ontsporen…

Afdeling 5. Conclusie
650. Certificaat: een tweevoudige analyse – Het onderzoek van de rechtsfiguur van het
certificaat bespeelde twee niveaus. In de eerste plaats betrof de analyse de juridische
verhoudingen die dit type van deskundige oordeelsvorming uit de kunsthandel in het leven
roept. In dit eerste luik krijgt de rechtsfiguur een functionele of inhoudelijke analyse,
aangezien de vraag centraal staat of het certificaat zijn functies kan vervullen en aan de
vooropgestelde finaliteit kan beantwoorden. De analyse is inhoudelijk, omdat ze focust op de
rechtsbescherming van de diverse actoren.
Het tweede analyseniveau is juridisch-technisch van aard. Het onderzoek van het
authenticiteitscertificaat paste immers in de ruimere context van het vraagstuk van de
vergoedbaarheid van zuivere vermogensschade, dat als rode draad doorheen het derde deel
loopt. De studie van het certificaat liet toe de verworvenheden op dat vlak verder te nuanceren
door de problematiek vanuit een contractgerichte invalshoek te bekijken. Die analyse krijgt
het predikaat van juridisch-technisch, omdat zij peilt naar de juridische grondslagen en
techniciteit van de oplossingen uit het eerste onderzoeksniveau.
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651. De functionele of inhoudelijke analyse – Het onderzoek naar de juridische
verhoudingen waartoe het certificaat aanleiding geeft maakte al snel duidelijk dat de
rechtsfiguur, ondanks zijn ruime verspreiding in bepaalde middens, juridisch gezien slechts
weinig was beschreven. Zodoende trachtte het onderzoek van het certificaat in eerste instantie
een passende definitie te geven. Op basis van de algemene ISO-definitie weerhielden we
volgende omschrijving: “Het private certificaat is een document waarmee een private derde
partij schriftelijk verzekert dat een product, systeem of dienst voldoet aan specifieke
vereisten.” (Afdeling 1 )
Vervolgens besteedde dit proefschrift ruimschoots de aandacht aan de precieze werking en de
wezenskenmerken van het certificaat (Afdeling 2 ). Op dat vlak was het inzicht cruciaal dat
het certificaat strikt genomen niet certificeert of garandeert. Als gematerialiseerde
dienstenprestatie staat het immers veeleer achteraan in de contractuele keten, dan dat het zelf
de onmiddellijke oorsprong is van een of andere garantieplicht. Toch kan het certificaat zijn
verzekerende aspiraties waarmaken. De samenhang tussen de dienstenovereenkomst en de
opeenvolgende transacties verleent het certificaat immers op indirecte wijze een verzekerend
effect. Dat effect is evenwel voorwaardelijk van aard, want afhankelijk van de traditionele
aansprakelijkheidsvoorwaarden.
Het derde en vierde luik van de analyse gingen nader in op die
aansprakelijkheidsvoorwaarden, door in detail de aansprakelijkheid voor inauthenticiteit van
de expert ten aanzien van zijn opdrachtgever en eventuele verdere verkrijgers te onderzoeken
(Afdeling 3 en Afdeling 4). In beide gevallen dient de analyse van de
aansprakelijkheidsvoorwaarden evenwel te worden voorafgegaan door het onderzoek naar de
aard van het litigieuze document. Om überhaupt tot aansprakelijkheid te kunnen besluiten,
dient de oordeelsvorming van de expert de vorm aan te nemen van een certificaat en het
resultaat te zijn van een daadwerkelijk deskundigenonderzoek. Het onderzoek formuleerde
enkele betekenisvolle aanwijzingen om deze feitenkwestie te beslechten.
Wat het niveau van de rechtsbescherming betreft lijkt de gedupeerde partij in elk van de
bestudeerde jurisdicties de expert hetzij contractueel, hetzij buitencontractueel aansprakelijk
te kunnen stellen. Alle jurisdicties lijken daarbij een zelfde zorgvuldigheidsstandaard te
hanteren. Zo dient de expertiseprestatie telkens te voldoen aan de zorgvuldigheidsstandaard
(standard of care) die van een normaal en redelijk vooruitziend expert in dezelfde
omstandigheden mag worden verwacht. Wat betreft Engeland en New York kon deze
theoretische analyse bij gebrek aan case law met betrekking tot het authenticiteitscertificaat
jammer genoeg niet aan praktijk worden getoetst. Eerder merkten we immers op dat
aansprakelijkheid voor certificaten tegenwoordig nagenoeg uitsluitend een continentaalEuropees verhaal is.
Wat betreft België blijft de theoretische analyse ook aan de praktijk te beantwoorden. De
Hoven en rechtbanken besluiten slechts tot aansprakelijkheid op voorwaarde dat de eiser in
hoofde van de expert een aanwijsbare tekortkoming kan bewijzen. Wel dient men hierbij op te
merken dat aansprakelijkheidszaken ook in België eerder schaars zijn. De verklaring daarvoor
ligt evenwel niet in het feit dat het certificaat in de Belgische kunsthandel slechts zelden zou
worden aangewend. Wel blijken de gedupeerden zich in de praktijk veelal op het certificaat te
beroepen voor het welslagen van hun vordering op grond van de koopovereenkomst (DEEL
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II ), zonder ook de volgende stap naar de aansprakelijkheidsactie te nemen. Dat resulteert in
slechts een beperkt aantal aansprakelijkheidszaken.
Geen gebrek aan rechtspraak in Frankrijk. De toetsing van de theoretische analyse aan de
actuele praktijk zet evenwel aan tot voorzichtigheid. De laatste jaren lijkt de Herbinrechtspraak zich ook op het vlak van het certificaat te laten gevoelen en de lat voor
aansprakelijkheid aanzienlijk wat lager te leggen. Het Hof van Cassatie geeft immers aan elke
vergissing bij de toeschrijving voortaan ook ipso facto als fout te bestempelen. Zodoende laat
de Franse markt zich naar het voorbeeld van de situatie in het veilingwezen ook voor het
certificaat andermaal opmerken als meest consumentvriendelijke handel. Toch kreeg deze
verstrengde zienswijze nog niet echt vaste voet aan de grond. Indien het Franse Hof van
Cassatie de beoordeling als resultaatsverbintenis in de toekomst blijft aanhouden, heeft dat in
elk geval voor op de beoordeling op basis van de middelenverbintenis dat de werking van het
certificaat meer aansluiting vindt bij het effect dat het ruime publiek intuïtief aan het geschrift
verbinden. De overstap van de middelenverbintenis naar de resultaatverbintenis zou het
certificaat immers een absoluut garanderend effect verlenen, aangezien elke vergissing ook
meteen een fout uitmaakt. De verzekerende werking blijft evenwel indirect van aard,
aangezien de samenhang tussen de koopovereenkomst en de voorafgaande
expertiseovereenkomst nog steeds verantwoordelijk blijft voor het garanderend effect.
652. Materieel-technische analyse – De studie van het authenticiteitscertificaat bood de
ideale mogelijkheid om de basisanalyse van de buitencontractuele vergoedbaarheid van de
zuivere vermogensschade andermaal te verrijken vanuit haar relatie tot het contractenrecht.
Wie de juridische grondslagen en techniciteit van de rechtsbescherming onderzoekt stelt vast
dat die in elk van de stelsels van contractuele aard is ten aanzien van de opdrachtgever en van
buitencontractuele aard is ten aanzien van derden/verdere verkrijgers. Deze vaststelling vormt
het absolute uitgangspunt: de stelling gaat voor elk van de onderzochte jurisdicties op, maar
behoeft op bepaalde vlakken verdere nuancering.
i) Uit het onderzoek van de aansprakelijkheid voor de veilingcatalogus onthielden we dat de
Anglo-Amerikaanse stelsels er geen graten in zien de contractuele opdrachtgever
desgevallend een buitencontractueel verhaal op grond van negligence of professional
malpractise te gunnen. Zij hebben niet af te rekenen met de de Frans-Belgische anticumulpolitiek, die de contractuele aansprakelijkheid in deze jurisdicties wel verhindert
binnen te dringen in contractuele verhoudingen. Deze analyse krijgt bevestiging in het
onderzoek van het certificaat. In dat verband wees dit proefschrift erop hoe het luik van de
buitencontractuele aansprakelijkheid onontbeerlijk is voor een goed begrip van de Engelse
en New Yorkse situatie.
ii) Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt ging bij de studie van het certificaat bijzondere
aandacht uit naar de rechtsverhouding van de certificerende expert ten aanzien van
eventuele verdere verkrijgers. Hierin kreeg de basisanalyse van het floodgates-probleem
een finale uitbreiding door te onderzoeken hoe de aansprakelijkheidspolitiek op
buitencontractueel vlak samenhing en desgevallend te verklaren was vanuit de
rechtsbescherming die het contractenrecht aan bepaalde derden-verkrijgers te bieden heeft.
In tegenstelling tot het onderzoek van de aansprakelijkheid voor de veilingcatalogus dat de
uitbreidingsmogelijkheden van het buitencontractueel verhaal naar de contractuele context
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bestudeerde (i.e. de cumulatieproblematiek), kwam hier het omgekeerde fenomeen aan
bod, namelijk de uitbreiding van het contractuele verhaal naar buitencontractuele
verhoudingen.
Deze benadering bracht andermaal een traditionele tegenstelling tussen het AngloAmerikaanse en het Frans-Belgische regime aan het licht. Hoewel in elk van de
onderzochte jurisdicties de uitbreiding van de contractuele verhaalsmogelijkheden ten
voordele van derden principieel op weinig bijval kon rekenen, wordt deze gedachte vooral
in het Anglo-Amerikaanse rechtsdenken verketterd. Het Engelse recht gaat daarin
opmerkelijk verder dan New York, aangezien zelfs de praktijk van het derdenbeding zich
maar heel recent van het juk van privity of contract en de consideration kon bevrijden,
hoewel die rechtsfiguur al sinds lange tijd gemeen goed was, niet alleen in België en
Frankrijk, maar ook in consideration en privity-geïnspireerde rechtsdenken van New
York.
De adoratie van het Franse en Belgische recht voor de relativiteit van de overeenkomst
was minder groot, zodat beide jurisdicties veel meer hebben geflirt met contractuele
oplossingen. De accessoire overgang (propter rem) op verdere verkrijgers van rechten die
nauw verbonden zijn met het overgedragen goed is, zowel in Frankrijk als in België, een
algemeen aanvaarde uitzondering op het relativiteitsprincipe. Dit proefschrift pleitte voor
de erkenning van de accessoire overgang op de verdere verkrijgers van de contractuele
certificaatsvordering. Dergelijke constructie biedt onmiskenbaar als voordeel dat het recht
van de verdere verkrijger geheel op de leest van de oorspronkelijke dienstenprestatie
wordt geschoeid. Zodoende blijven oorspronkelijke excepties tegenstelbaar en wordt de
zorgvuldigheid van de expert logischerwijze beoordeeld op basis van het oorspronkelijke
contract. Het onderzoek wees immers uit dat men bij de beoordeling van de
buitencontractuele aansprakelijkheid in elk van de onderzochte jurisdicties meent te
moeten terugvallen op het contract om de precieze inhoud van de buitencontractuele
zorgvuldigheidsplicht een gepaste invulling te geven. Dat is zeker zo in Frankrijk, waar
men het verst gaat in de assimilatie van contractuele en buitencontractuele fouten, maar
evenzeer in de Belgische doctrine bij samenhangende overeenkomsten en zélfs in het
Anglo-Amerikaanse rechtsdenken.3916 Vanuit die gedachte is het des te meer
verwonderlijk dat men overal zo strikt aan buitencontractuele aansprakelijkheid vasthoudt.
In Frankrijk heeft men een tijdlang gemeend nog een stap verder te moeten gaan door het
contract niet alleen in translatieve contractsketens maar zelfs in elke andere contractgroep
ten voordele van alle groepsleden te laten uitdeinen. Hoewel de theorie van de “groupe de
contrat” in zijn meest absolute vorm de duimen moest leggen, wist het arrest Besse de
uitbreiding van het contract ten voordele van derden slechts in beperkte mate in te
dammen. Besse betekende uitsluitend de verwerping van contractuele
vorderingsmogelijkheid voor acties die niet kaderen in een translatieve keten (i.e.
vorderingen die niet gebaseerd zijn op de overdracht van de zaak waarop zij betrekking
hebben).3917 Binnen translatieve ketens heeft men het contract wat betreft de verdere
verkrijgers altijd veel meer rekbaar geacht.3918 BACACHE-GIBEILI ging in haar proefschrift
3916
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(waarmee zij een herziene variant van de theorie van de contractgroepen nieuw leven
trachtte in te blazen) zelfs uit van een nog wat ruimer gedefinieerde contractgroep. Zij
achtte contractueel verhaal mogelijk tussen alle partijen binnen de contractgroep op
voorwaarde dat de schadelijder in zijn contractuele verhouding zelf contractuele schade
lijdt ten gevolge van contractuele wanprestatie van de oorspronkelijke
contractant/verweerder.3919 Precies dit soort situatie doet zich voor wanneer de verdere
verkrijger van een gecertificeerd kunstvoorwerp door inauthenticiteit schade lijdt.
Zodoende zoekt dit proefschrift aansluiting bij de bevindingen van de voornoemde auteurs
als BACACHE-GIBEILI en een meer voorzichtige FORIERS.3920
Bovendien brengt de studie van de aansprakelijkheid voor certificaten andermaal aan het
licht hoe het traditionele onderscheid tussen de contractuele en de buitencontractuele
aansprakelijkheid, net als in andere materies, ook in het bestek van het contractueel
deskundigenonderzoek dat het certificaat in se uitmaakt steeds meer wordt weggevlakt of
tenminste aan belang lijkt in te boeten.3921 Net zoals we in het bestek van het onderzoek
van de aansprakelijkheid voor de veilingcatalogus als besluit opperden niet langer te
spreken van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, lijkt de conclusie
andermaal dat het op het vlak van de professionele aansprakelijkheid meer aangewezen
lijkt te denken in termen van een enkel gemeen aansprakelijkheidsregime voor de
professional, naast bijzondere regimes van burgerlijke aansprakelijkheid3922 op basis van
wettelijke directe vorderingen. Op die manier kan men vermijden dat contractanten en
derden die ook bedoeld zijn te genieten van de dienstverlening verschillend zouden
worden behandeld, gewoon omdat zij toevallig partij dan wel verdere verkrijger of derdebegunstigde zijn.
Dit brengt ons onmiddellijk tot het slotelement in het betoog over de vergoedbaarheid van
zuivere vermogensschade. In het licht van het floodgates-probleem ervaart men de
opportuniteit van dergelijke contractuele uitbreiding ten voordele van derden in beide
stelsels immers verschillend. De indringing van de tort in contract, zoals dat in Engeland
en New York op verregaande wijze mogelijk is, hoeft die stelsels niet voor een probleem
te stellen, aangezien de vergoedbaarheid van de zuivere vermogensschade via tort altijd al
beperkter was. Aangezien het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in Frankrijk en
België op dat vlak geen beperkingen kent, kennen die stelsels een cumulbeperking, omdat
het niet de bedoeling kan zijn het contractuele regime dat de partijen overeenkwamen te
gaan uithollen langs buitencontractuele weg.
Op dezelfde manier vormt de expansie van het contract naar buitencontractuele situaties
een probleem als het contractuele regime de gehoudenheid van de verweerder verhoogt.
Dergelijke situatie diende zich aan in Engeland toen het voor de keuze stond de privityriem los te laten of op buitencontractueel vlak overstag te gaan. Men koos voor het laatste
omdat de ad hoc erkenning van een duty of care destijds minder buitencontractuele
3919
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floodgates leek te openen, dan de vloedgolf aan claims die het laten varen van het privityvereiste met zich zou meebrengen. Frankrijk en België tonen zich soepeler in hun
toegevingen op de contractuele relativititeitsidee. Een belangrijke verklaring daarvoor ligt
in het royale karakter dat de buitencontractuele aansprakelijkheid al heeft. De uitbreiding
van het contract naar welbepaalde derden betekent een veel beperktere verstoring van de
indemnitoire regimes.
Anderzijds moet men dit proefschrift toch opvatten als een pleidooi voor dergelijke
uitbreiding, en wel in alle onderzochte stelsels, telkens het niveau van de
buitencontractuele rechtsbescherming hoger ligt voor derden dan voor de eigenlijke
contractanten. We wezen eerder al op het probleem van de “free riders on a contract”
Andermaal lijkt het ons onbillijk als zij die zich de moeite getroostten een contractuele
expertise te bestellen en daarvoor de prijs betaalden tot minder zouden zijn gerechtigd dan
derden die daarvan, in tweede of zelfs verdere instantie, de vruchten zouden plukken.
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ALGEMENE CONCLUSIE VAN HET ONDERZOEK

“Pour
un
esprit
scientifique
toute
connaissance
est
une
réponse à une question. S'il n'y
a pas eu de questions il ne peut
pas
avoir
connaissance
3923
scientifique.”

653. “Toute connaissance est une réponse à une question” – Geen antwoorden zonder
vragen, betoogde Gaston BACHELARD, Frankrijks meest vooraanstaande wetenschapsfilosoof.
In het licht van zijn wijsheid achten wij het aangewezen de uitgangspunten en het opzet van
dit doctoraatsonderzoek in herinnering te brengen, alvorens, in aansluiting daarop, de
voornaamste bevindingen ervan toe te lichten.
De bestaande literatuur rond de juridische aspecten van (in)authenticiteit in de kunsthandel
geeft zich onvoldoende rekenschap van de nood aan een internationale, sectoriële en
interdisciplinaire benadering. Het overgrote deel van de auteurs beperkt de juridische analyse
immers tot het eigen rechtsstelsel, gaat voorbij aan de sectoriële eigenheden van de
kunsthandel en mist de scherpte op kunsthistorisch en -filosofisch vlak om op genuanceerde
wijze de complexiteit van het authenticiteitscontentieux te vatten.
Een grondige studie vereist naar onze mening de beantwoording van twee centrale
onderzoeksvragen: 1) Wat is authenticiteit? en 2) In welke mate heeft de kunsthandel nood
aan specifieke normering, teneinde de rechtsbescherming van de partijen bij
authenticiteitsgeschillen te verzekeren, zonder evenwel een florissante kunsthandel te
belemmeren?

A. Authenticiteitsconcept

3923

G. BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la connaissance objective,
Parijs, Vrin, 1938, 14.
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654. Authenticiteit: op zoek naar een definitie – In de hedendaagse maatschappij, en bij
uitstek in de kunsthandel, wordt authenticiteit als belangrijk ervaren. Eerder dan de
filosofische vraag of de authenticiteit van een kunstvoorwerp zich laat gevoelen op de
esthetische beleving ervan, is het pragmatische uitgangspunt van het financiële belang
verkieselijk, aangezien dat geenszins kan ontkend worden.3924 Desondanks bestaat er
aanzienlijke onzekerheid over de precieze betekenis van het begrip “authenticiteit”, zodat een
onderzoek naar de definitie en de wezenskenmerken van deze notie en de wijze waarop ze
wordt bepaald, zich opdringt.3925
655. Authenticiteit: geen intrinsieke kwaliteit van het kunstvoorwerp – Op basis van de
taalfilosofische inzichten van J.L. AUSTIN3926 menen wij de “authenticiteit” in de eerste plaats
als een functionele notie te moeten aanmerken.3927 Het kunstvoorwerp is immers slechts
authentiek in functie van de attributie die expliciet, dan wel impliciet aan het kunstvoorwerp is
toegevoegd. Zodoende definiëren wij de “authenticiteit” dan ook als “de kwaliteit van een
voorwerp daadwerkelijk te zijn wat het voorhoudt te zijn.” Authentificering bestaat er
bijgevolg in de verhouding te staven tussen wat een kunstwerk voorhoudt te zijn, en datgene
wat het daadwerkelijk is. Inauthenticiteit is dan niets anders dan de discrepantie tussen wat
een kunstwerk claimt te zijn en de werkelijkheid, tussen het putatieve en het effectieve.
Daarmee breken wij met de veel te beperkte invulling die men traditioneel aan het
authenticiteitsbegrip meent te moeten geven en die erop neerkomt de notie gelijk te stellen
met daadwerkelijk auteurschap of een waarachtige situering in de tijd en ruimte.3928 De hier
voorgestelde functionele benadering staat toe het authenticiteitsbegrip af te stemmen op de
eindeloze diversiteit van de kunst- en verzamelvoorwerpen. Aangezien authenticiteit functie is
van de toeschrijving, kan de notie omzeggens elke denkbare kwaliteit van het kunstvoorwerp
betreffen. Zodoende wordt de authenticiteit niets anders dan de uitdrukking van het
hypersinguliere, afhankelijk van wat de toeschrijver verkiest te vermelden.3929
656. Authenticiteit: een complex en evolutief begrip – Gelet op de functionele invulling
van het authenticiteitsbegrip, staan inauthentieke kunstvoorwerpen synoniem voor onjuist
toegeschreven kunstvoorwerpen. Het formuleren van een correcte toeschrijving is echter geen
gemakkelijke activiteit. Spontaan denkt het brede publiek dan aan de
vervalsingsproblematiek.3930 Cruciaal is echter het inzicht dat de vervalsing een frauduleuze
intentie vereist en zodoende slechts staat voor het meest sensationele type van
authenticiteitsgeschillen. Het merendeel van hen ontstaat daarentegen onbewust en is het
jammerlijk gevolg van onvolmaakte kunsthistorische kennis. Men mag de complexiteit van de
toeschrijvingsactiviteit evenwel niet uitsluitend op rekening van de vervalsingsproblematiek
schrijven. Auteurschap is immers een controversieel begrip dat het authenticiteitsconcept
vertroebelt en de toeschrijvingsactiviteit bemoeilijkt, waardoor men ongevoelig dreigt te
blijven voor de schemerzone die rond het label “vals” gedijt. In de eerste plaats was de aard
3924
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en de organisatie van de artistieke productie tot diep in de geschiedenis niet bepaald gericht
op de creatie van het originele beeld. Originaliteit werd immers pas aan het einde van de
achttiende eeuw tot esthetisch criterium verheven, in een romantische samenleving die, met
de bagage van de prille industriële revolutie in toenemende mate belang hechtte aan
creativiteit, innovatie en vooruitgang. Zo stonden kopieën, replica’s en pastiches tot aan het
begin van de negentiende eeuw voor een belangrijk en volwaardig deel van de artistieke
productie. Hoewel zij ontstonden los van elke frauduleuze intentie, zaaien zij verwarring en
liggen ze tegenwoordig vaak aan de basis van authenticiteitsgeschillen.3931
Niet alleen de aard van de artistieke productie bemoeilijkt de toeschrijvingsactiviteit, maar
ook de wijze waarop die doorheen de geschiedenis werd gepercipieerd en georganiseerd. Een
deel van de actuele problemen wortelt in het feit dat de hedendaagse samenleving de artistieke
productie en het auteurschap benadert vanuit het onveranderlijk paradigma van de
negentiende-eeuwse moderniteit, dat niet strookt met het premoderne kunstenaarschap en
evenzeer voor bepaalde postmoderne, hedendaagse kunstuitingen ontoereikend is. Het
romantische ideaal van de autonome, scheppende kunstenaar, die onafhankelijk en op
individuele basis uitdrukking geeft aan zijn persoonlijke inspiratie, gaf ontstaan aan ons
huidig verregaand exclusief en individualistisch auteursbegrip.3932 Het is voor het
toeschrijvingsgebeuren cruciaal te beseffen dat de artistieke productie in het Ancien Régime
niet zelden een anoniem en, gelet op de positie en de rol van het atelier, in de regel een
coöperatief proces was3933, terwijl ook heel wat postmodern, hedendaags werk zich niet laat
vatten binnen de traditionele, negentiende-eeuwse invulling van “algehele eigenhandigheid”
die aan het auteurschap en de authenticiteit wordt gegeven. Authenticiteit en auteurschap zijn
immers evolutieve begrippen, zodat de beoordeling ervan van dezelfde gevoeligheid voor de
evolutie van beide noties moet getuigen door bij de toeschrijving steevast de (toenmalige)
productiewijze van de kunstenaar in rekening te brengen.3934
Verder bemoeilijkt ook het probleem van de restauratie de toeschrijvingsactiviteit aanzienlijk,
en verhoogt aldus het risico van inauthenticiteit. Het restauratiegebeuren vertroebelt de kijk
op het kunstwerk, omdat het de ware identiteit vertekent of maskeert. Zelfs wanneer precies
bekend is welke delen van het werk van meer recente makelij zijn, compliceert de restauratie
de toeschrijvingsproblematiek. Tot op welk punt kan een gerestaureerd werk de naam van de
oorspronkelijke kunstenaar blijven dragen?3935
Tot slot is de complexiteit van het authenticiteitsconcept ook ten dele het gevolg van de
begripsverwarring waartoe noties als uniciteit en originaliteit aanleiding geven. Dat geldt in
het bijzonder voor de verhandeling van seriewerk in beperkte oplage, de zogenaamde
multiples. Deze praktijk betekende niet alleen het einde van de mythe van het unieke
kunstvoorwerp, maar verstoorde ook de kunstbeleving op het vlak van de originaliteit en
authenticiteit. Ofschoon Walter BENJAMIN dat in de dertiger jaren al wist te vatten, hebben de
hedendaagse geperfectioneerde reproductietechnieken de toeschrijvingsproblemen wat dat
betreft alleen maar doen toenemen.3936
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657. Authenticiteit als kwaliteit van de toeschrijvingsactiviteit – Aangezien het
kunstvoorwerp slechts authentiek is in functie van de attributie, is de authenticiteit geen
intrinsieke kwaliteit van het object, maar geheel afhankelijk van de kwaliteit van de
toeschrijvingsactiviteit. Zo verschuift de aandacht van het object (i.e. het kunstvoorwerp) naar
het authentificerende subject, de expert, en diens authenticiteitsonderzoek.3937 Hoewel
onjuiste toeschrijvingen aanzienlijke schade kunnen veroorzaken, kan eenieder die dat wenst
zich als kunstexpert profileren. Het schadepotentieel van de beroepsactiviteit staat bijgevolg
in schril contrast met de totale afwezigheid van elk officieel statuut. Dit gegeven beperkt zich
overigens niet tot de Belgische markt, maar is een wereldwijd fenomeen, vermits de titel zelfs
in de grote handelslanden als het Verenigd-Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk en
Duitsland aan geen enkele kwaliteitscontrole of toelatingsvoorwaarde via een dwingende
beroepsreglementering is onderworpen.3938 In de praktijk treft men experts aan van divers
sérieux, die wij in drie categorieën onderbrachten: wetenschappers, handelaars en
connaisseurs.3939 Ondanks het gebrek aan enige officiële titelbescherming of dwingende
beroepsreglementering doen de professionele experts zich niettemin voor als een
georganiseerde beroepsgroep, door zich op vrijwillige basis aan te sluiten bij één (van de)
private beroepsorganisatie(s), die hun belangen behartigt, maar tegelijk een deontologische
code oplegt. De kaderwet van 26 september 2006 maakt het in België mogelijk de beroepstitel
“deskundige in kunstvoorwerpen” te beschermen, doch kan geen professionele activiteit
buiten het kader van de beschermde beroepstitel in dit domein verhinderen.3940 Op zich hoeft
het uitblijven van een dwingende beroepsregeling naar onze mening geen onoverkomelijk
probleem te zijn, op voorwaarde dat de burgerlijke aansprakelijkheid ten volle kan spelen, om
langs civielrechtelijke weg gebrekkige dienstverlening te sanctioneren.
658. Aansprakelijkheid voor a-commerciële expertise – Wie als eigenaar van een
kunstvoorwerp de onfortuinlijke boodschap krijgt dat dit inauthentiek is, heeft twee
mogelijkheden om het verlies dat hij daardoor dreigt te lijden te verhalen. Enerzijds kan de
eigenaar zich keren tegen de partij die hem door het formuleren van een onjuiste toeschrijving
ertoe bracht het voorwerp (te duur) aan te kopen (of te goedkoop te verkopen). Anderzijds
biedt het aansprakelijkheidsrecht nog een tweede mogelijkheid, door zijn grieven te richten
tegen de boodschapper. In plaats van rechtsherstel te vorderen van de verkoper en/of de expert
die hem tot de aankoop verleidde(n), kan de eigenaar ervoor kiezen de authenticiteit van zijn
aankoop staande te houden en zijn aansprakelijkheidsvordering te richten tegen de expert die
het kunstvoorwerp naderhand (in zijn ogen ten onrechte en vaak zelfs ongevraagd) als
inauthentiek aanduidde. We spreken in dergelijke gevallen van a-commerciële expertise,
omdat deze oordeelsvorming, anders dan de toeschrijving, geformuleerd door een verkoper,
of neergeschreven in een veilingcatalogus/certificaat, niet bedoeld is om als basis te dienen
voor commerciële transacties. Dergelijke a-commerciële expertise neemt diverse vormen aan
(oeuvrecatalogus, tentoonstellingscatalogus, kunsthistorische monografie, wetenschappelijk
artikel, kunstkritiek) en dient veeleer wetenschappelijke doeleinden. In het bijzonder de
catalogue
raisonné
of
oeuvrecatalogus
geeft
aanleiding
tot
dergelijke
aansprakelijkheidsgeschillen, gelet op hun ambitie de gehele artistieke productie van een
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bepaald kunstenaar te inventariseren en het gezag dat van dergelijke werken uitgaat.3941 In elk
van de bestudeerde jurisdicties zoekt de expert bij dreigende aansprakelijkheid bescherming
in zijn recht op vrije meningsuiting (zgn. opinion-defence). Toch kan dit grondrecht, noch in
het Frans-Belgisch recht, noch naar Anglo-Amerikaans recht, een algehele vrijbrief betekenen
voor onverantwoord gedrag, vermits het zijn beperking vindt in het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht.3942 In Frankrijk en België hoeft een geschrift dat anderen treft in hun
belangen op zich geen probleem te vormen, voor zover dit gebeurt met inachtneming van de
zorgvuldigheidsplicht die in de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek besloten
ligt.3943 Het Anglo-Amerikaanse recht verzoent de vrije meningsuiting met de idee van
zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid via rechtsfiguren als defamation, libel, slander en
disparagement of injurious falsehood, afhankelijk van de aard van de schadelijke verklaring
en de geleden schade. Anders dan de abstracte continentale eenheidsbenadering van de
artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek, beschikt het Anglo-Amerikaanse tort law
hiervoor over specifieke torts, die elk gericht zijn op de bescherming van een welbepaald
(vermogens)belang.3944

B. Authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel
659. Inauthenticiteit: de verstoring van de contractuele equivalentie – Aangezien
authenticiteitsbetwistingen toeschrijvingsproblemen zijn, doen zij zich bij uitstek voor in de
kunsthandel. De toeschrijving is inderdaad vaak pas echt relevant met het oog op de
commercialisering. Kunstvoorwerpen worden doorgaans precies in dat verband van een
toeschrijving voorzien. Dit gebeurt in de eerste plaats door de verkoper, zodat deze
logischerwijze ook de eerste is om met de vinger te worden gewezen, wanneer de
toeschrijving niet juist blijkt. Inauthenticiteit zet immers het contractuele evenwicht tussen de
koper en de verkoper op de helling. De troef van het contract bestaat er precies in dat het elke
partij toestaat iets te bekomen dat hem meer dierbaar of nuttig is dan de prestatie die hij er
zelf in ruil voor levert. Wanneer later één van die prestaties niet beantwoordt aan de
verwachtingen, doet het contract afbreuk aan die fundamentele vooropstelling.
Abstractie makend van de authenticiteitsproblematiek kan men in het algemeen stellen dat het
recht met dergelijke verstoring van de contractuele equivalentie op verschillende wijzen
omgaat. Terzake past het het klassieke onderscheid te hanteren tussen de verhaalsmiddelen
die betrekking hebben op de gebrekkige totstandkoming van de koopovereenkomst (dwaling,
bedrog, mistake en misrepresentation/deceit)3945, en de verhaalsmiddelen die de gebrekkige
uitvoering sanctioneren (leveringsplicht, vrijwaring voor verborgen gebreken en breach of
contract/warranty/ condition).3946
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660. Bescherming van de wilsovereenstemming via de Frans-Belgische theorie van de
wilsgebreken – In het Frans-Belgisch recht speelt de wil van de partijen bij de
contractsvorming een essentiële rol. Het contract wordt er beschouwd als de resultante van de
wil van minstens twee partijen (i.e. toestemming), zodat de wetgever het noodzakelijk acht te
waken over de kwaliteit van de wilsvorming en -uiting, teneinde de finaliteit van het contract
te verzekeren. Het contract verbindt slechts in zoverre de wilsuitingen van de partijen
volwaardig zijn, wat de Napoleontische wetgever vertaalde door in het consensualistisch
systeem annulatiemogelijkheden op grond van wilsgebreken in te bouwen. In het licht van de
authenticiteitsproblematiek behoeven in het bijzonder de wilsgebreken dwaling en bedrog
verdere verduidelijking.
Juridisch gezien dwaalt men wanneer de wil tot contracteren gevormd werd op basis van een
vergissing, zodat men voor waar houdt, wat vals is, of als vals beschouwt, wat waar is.3947 De
leer van de wilsgebreken opereert evenwel niet op zuiver subjectieve basis. Wil dwaling tot
contractsvernietiging leiden, dienen enkele objectiverende voorwaarden te zijn vervuld,
teneinde niet op lichtzinnige wijze afbreuk te doen aan de rechtszekerheid en de stabiliteit van
de overeenkomst. Zo reserveert artikel 1110 B.W. de nietigheidssanctie uitsluitend voor de
gevallen waarin de dwaling de zelfstandigheid (substantie) van de zaak betreft. Daarnaast
vereisen de rechtspraak en de doctrine traditioneel dat de dwaling verschoonbaar is.3948
Ofschoon het substantievereiste conform artikel 1110 B.W. bedoeld was als objectiverende
factor, onderging het doorheen de geschiedenis een verregaande subjectivering.3949
Tegenwoordig spreken de Franse en Belgische cassatierechtspraak van substantiële dwaling
“wanneer ze van die aard is dat de eiser zich zonder dwalen nooit zou hebben verbonden.”
Substantieel is ieder element dat voor de errans doorslaggevend is geweest om het contract
aan te gaan, zodat het zonder dat element niet zou zijn gesloten. Dergelijke subjectivering
impliceert de algehele uitholling van de beperking voorzien in artikel 1110 B.W., aangezien
de idee dat de impact van de dwaling, list of dwang determinerend van aard moet zijn
geweest, per definitie in de notie “wilsgebrek” vervat zit. De zuiver subjectieve benadering
van het substantievereiste geeft aan het begrip “zelfstandigheid van de zaak” immers dezelfde
invulling als aan het vereiste dat de dwaling determinerend moet zijn, daar waar de
zelfstandigheid van de zaak bedoeld was als een bijkomende, beperkende voorwaarde.
Zodoende werd het substantiële object van de dwaling herleid tot het determinerend effect,
wat als toepassingsvoorwaarde reeds in de notie wilsgebrek besloten lag.3950 Het beste bewijs
daarvan is de vaststelling dat de pleitbezorgers van de subjectieve invulling van het
substantievereiste, zich genoodzaakt zagen via andere objectiverende mechanismen (“erreur
commune”, “kenbaarheidsvereiste”, “overeengekomen kwaliteiten”) de rechtszekerheid te
redden.3951 In plaats van een beroep te doen op deze zuiver jurisprudentiële figuren lijkt het
ons meer aangewezen weer gewoon aansluiting te zoeken bij de tekst van artikel 1110 B.W.
en het substantievereiste in het licht daarvan zijn beperkende rol te laten spelen door het
opnieuw een meer abstracte inhoud te geven. Substantieel is dan immers wat determinerend
is, niet voor de errans (want die vereiste ligt al besloten in de notie “wilsgebrek”), maar wel
voor de concrete tegenpartij. Het praktische gevolg van de keuze voor dergelijke subjectieve
3947
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in abstracto-benadering van de substantie ligt op het vlak van de bewijsvoering, aangezien zij
het mogelijk maakt het substantievereiste op basis van feitelijke vermoedens te benaderen.3952
Ook het sturend effect van contractuele garantie- en exoneratieclausules bij de bepaling van
de substantie is in het licht van dergelijke invulling van het substantievereiste perfect
verklaarbaar, hoewel de contractuele garantieregeling en de dwalingsregeling in se duidelijk
onderscheiden regimes zijn.3953 Tot slot rechtvaardigt dergelijke subjectieve in abstractobenadering op een theoretisch meer sluitende wijze de terughoudendheid op het vlak van de
dwaling over de waarde van de zaak.3954 Voor de authenticiteitsproblematiek in de
kunsthandel vertaalt zij zich in een vermoeden van substantialiteit.3955
Naast het substantievereiste vormt het verschoonbaarheidsvereiste een tweede objectiverende
factor, onder de vorm van een zorgvuldigheidsbeoordeling van het gedrag van de errans.3956
Hoe eensgezind de Belgische en Franse doctrine zich toont over het principe, des te meer
controversieel is de vraag naar de grondslag en de invulling van het
verschoonbaarheidsvereiste. Net zoals het Hof van Cassatie beschouwen wij de
verschoonbaarheid als autonome toepassingsvoorwaarde van de dwaling, en menen haar
grondslag niet in de aquiliaanse aansprakelijkheidsleer, noch in het rechtsmisbruik of de
vertrouwensleer te moeten zoeken.3957 Deze polemiek heeft niet louter een doctrinair belang,
aangezien de grondslag het appreciatiecriterium bepaalt.3958 Het leek ons dan ook het meest
zinvol het verschoonbaarheidsvereiste te funderen, rekening houdend met het
beoordelingscriterium dat eruit voortvloeit. Wie de grondslag in de dwalingsnotie zelf legt,
staat een in concreto-benadering toe, wat evenwel met zich meebrengt dat de errans de
verschoonbaarheid van zijn dwaling zelf zal moeten bewijzen, vermits dit een constitutief
element is van de dwaling. Aangezien de vernietiging van de overeenkomst de uitzondering
moet blijven, lijkt het ons waardevol geen verschoonbaarheidsvermoeden te vestigen via een
fundering in de aquiliaanse aansprakelijkheidsleer, maar het bewijs van de waarachtigheid
van zijn dwaling (i.e. de verschoonbaarheid) over te laten aan de errans, zij het op basis van
een in concreto-beoordeling.3959
Anders dan de dwaling is het bedrog niet zozeer een wilsgebrek, maar veeleer de oorzaak
daarvan. Bedrog is immers een door de wederpartij, persoonlijk of door toedoen van een
medeplichtige derde3960, te kwader trouw uitgelokte dwaling.3961 Bedrog veronderstelt opzet,
evenwel geen verrijkingsoogmerk. Vereist is een intentionele fout: een bedoeling te misleiden
die met alle middelen van het recht kan worden bewezen.3962 Zodoende lijkt het ons onzinnig
te spreken van dolus bonus.3963 Het bedrieglijk gedrag kan diverse vormen aannemen, zowel
actieve3964 als passieve. Wat dat laatste betreft knopen wij graag aan bij de pragmatische
stroming binnen de Franse rechtspraak die elke mogelijke manifestatie van bedrog beschouwt
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vanuit de kwade trouw. Ons inziens zijn de constitutieve elementen van de bedrogsregeling de
frauduleuze intentie van de contractant enerzijds, en het effect daarvan op de wilsvorming
anderzijds. Vanuit theoretisch oogpunt lijkt het materieel element ons niet van belang.
Praktisch gezien is men daarop aangewezen voor het bewijs van de kwade trouw, die conform
artikel 1116 B.W. niet wordt vermoed.3965 Net zoals de dwaling, dient het bedrog
determinerend te zijn, alvorens men van een wilsgebrek kan spreken. Bijgevolg is het
traditionele onderscheid tussen hoofdbedrog en incidenteel bedrog ons inziens onzinnig,
aangezien incidenteel bedrog op het vlak van de wilsgebreken niet bestaat.3966 De rechtspraak
en de doctrine gaan ervan uit dat de dwaling na bedrog niet substantieel dient te zijn,
aangezien deze niet de dwaling van artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek zou zijn. Door
substantieel te beschouwen wat determinerend is, vlakt men het onderscheid tussen het
toepassingsgebied van de dwaling en het bedrog weg en ontneemt men het onderscheiden
regime van bedrog in belangrijke mate zijn bestaansreden, gelet op de hogere bewijslast. De
huidige bedrogsregeling treft hier geen schuld, daar de tegenstrijdigheden het gevolg zijn van
het op drift geslagen substantievereiste. Gelet op de objectiverende rol van het
substantievereiste lijkt het ons strikt genomen meer nauwkeurig te stellen dat de dwaling ten
gevolge van bedrieglijk handelen per definitie substantieel is, zodat het substantievereiste de
facto van geen tel is. De logica van een meer abstracte invulling van het substantievereiste bij
de dwaling blijkt meteen uit haar relatie tot het bedrog. Voor alle wilsgebreken gaat men
ervan uit dat zij slechts in aanmerking kunnen worden genomen voor een nietigverklaring
wanneer zij determinerend waren voor de totstandkoming van de overeenkomst. Bij de
dwaling vergist de errans zich spontaan, terwijl hem in geval van bedrog of geweld in geen
enkel geval schuld treft, aangezien zijn wil dan door andermans foutief handelen werd
misleid. Niettemin dienen voor de toepassing van het bedrog meer voorwaarden te zijn
vervuld, wanneer men bij de dwaling het substantievereiste de facto elimineert via een zuiver
subjectieve invulling ervan. Wat betreft het verschoonbaarheidsvereiste zijn wij het eens met
het Hof van Cassatie in zoverre het stelt dat de eigen fout van het slachtoffer niet thuishoort in
de toepassing van het bedrog als wilsgebrek, wel daarentegen in het
aansprakelijkheidsrecht.3967 Hoewel de bedrogsvordering conceptueel perfect afgestemd is op
de authenticiteitsproblematiek, leidt de figuur in de kunsthandel slechts zelden tot
rechtsherstel, aangezien de regeling ten dele verteerd wordt door een sterk uitgedijde
dwalingsnotie.3968
661. Bescherming van het contract via Anglo-Amerikaanse mistake en
misrepresentation – Ook in Angelsaksische landen gaan partijen soms contracten aan met een
verkeerd verwachtingspatroon, dat spontaan kan ontstaan (mistake), dan wel door de
verklaringen van de tegenpartij (misrepresentation).
Mistake betreft een foutieve voorstelling van zaken, zodat zij op het eerste gezicht sterk
gelijkt op de dwaling. Toch wordt de common mistake ter vrijwaring van de rechtszekerheid
traditioneel veel enger ingevuld.3969 Voor vergissingen over de kwaliteit van goederen
(mistake as to quality), zoals authenticiteitsgeschillen, is de zaak Bell v. Lever Brothers Ltd.
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maatgevend. In de eerste plaats is steeds vereist dat beide partijen zich hebben vergist.
Bovendien moet het gemis van die kwaliteit de zaak in kwestie essentieel verschillend maken.
Het common law toont zich hierbij bijzonder terughoudend, zodat authenticiteitsgebreken in
de Engelse handel daar per definitie niet aan lijken te voldoen, naar onze mening ten
onrechte.3970 De Amerikaanse rechtbanken tonen zich welwillender.3971 Toch blijkt ook daar
voor mistake als verhaalsmiddel geen vooraanstaande rol te zijn weggelegd, gelet op de
positie van de figuur in het Anglo-Amerikaanse contractenrecht, subsidiair aan de
contractuele risicoallocatie.3972 Door het recente verdwijnen van de mistake in equity, een
meer soepele variant die voor het authenticieitscontentieux in Engeland eventueel van
betekenis kon zijn3973, kan men niet anders dan besluiten dat voor mistake als verhaalsmiddel
in de kunsthandel in het beste geval een marginale rol is weggelegd. Niettemin zijn wij van
mening dat het onbegrijpelijk is mistake per definitie uit te sluiten voor het
authenticiteitscontentieux, vermits de rechtsfiguur binnen de perken kan worden gehouden,
aangezien ze toch steeds de tweede viool speelt, subsidiair aan de contractuele
risicoallocatie.3974
Waar bij mistake het verkeerd verwachtingspatroon spontaan ontstond, vindt dat bij
misrepresentation zijn oorsprong in de precontractuele verklaringen (of eventueel
gedragingen3975) van de tegenpartij of een derde. Het is cruciaal deze rechtsfiguur te begrijpen
in haar verhouding tot het onrechtmatige daadsrecht (tort law) en breach of contract, alsook
haar te vatten als amalgaam van regels van common law, equity en, in Engeland sinds 1967
ook statute law.3976 De band met het tort law blijkt uit het parallellisme op het niveau van de
toepassingsvoorwaarden van misrepresentation en deceit, al vallen beide figuren niet geheel
samen.3977 Misrepresentation is een “an unambiguous false statement of fact which is
addressed to the party misled and which induces that party to enter into a contract”.3978
Misrepresentation betreft onjuiste statements of fact. Het uiten van een foutieve mening komt
in beginsel niet voor misrepresentation in aanmerking. De kunsthandel heeft dankbaar
gebruik gemaakt van deze nuance, door de voorgestelde toeschrijving steeds als een
onverbindende mening te formuleren. Toch betekent deze opinion defence bij
misrepresentation geen algehele vrijbrief aangezien de rechtspraak als mening vermomde
feitenverklaringen ontmaskert, zeker wanneer zij afkomstig zijn van beroepsverkopers.3979
Ook niet onbelangrijk zijn het vertrouwensvereiste (reliance)3980 en het
materialiteitsvereiste3981, omdat beide, maar bij uitstek dat eerste, verkopers bij
inauthenticiteit desgevallend enige ruimte kunnen bieden om een vordering op grond van
misrepresentation af te wenden. Al bestaat misrepresentation als zodanig onafhankelijk van
het gedrag van de representor, toch blijft het recht niet onverschillig ten aanzien van diens
handelen. Men brengt dit gegeven evenwel pas in rekening, zodra in een eerste stap het
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bestaan van misrepresentation duidelijk werd, om op die basis drie types te onderscheiden:
fraudulent, negligent en innocent misrepresentation. In het eerste geval verspreidde de
representor moedwillig onjuiste of onvolledige informatie.3982 Negligent is de onjuiste
representation die door een gebrek aan voorzichtigheid en nauwgezetheid wordt geuit. Tot
1963 werden dergelijke misrepresentations steevast als non-fraudulent gekwalificeerd.
Volgens de toenmalige regeling konden dergelijke situaties, ondanks de nalatigheid van de
contractspartij, niet tot schadevergoeding aanleiding geven, vermits die enkel openstond voor
fraudegevallen. Het juridische veld laakte deze toestand als onbevredigend. Ongecoördineerde
evoluties, in common law, en statute law hebben in de jaren ’60 deze toestand verholpen,
zodat de slachtoffers van de negligent misrepresentations in Engeland tegenwoordig in heel
wat gevallen over meerdere verhaalsmiddelen beschikken. Het recht is echter onnodig
ingewikkeld geworden3983, de categorie van de innocent misrepresentations aanzienlijk
kleiner.3984
Besluitend menen wij te moeten stellen dat de misrepresentation voor de gedupeerde
kunstkoper, ondanks de opinion defence, conceptueel een belangrijk verhaalsmiddel kan
betekenen, wat we, zowel in Engeland, als de staat New York, met rechtspraak kunnen staven.
Niettemin zijn wij van oordeel dat de opinion defence wel een succesvolle vordering voor
misrepresentation belet, zo de verkeerde meningsuiting niet te wijten is aan opzet of
nalatigheid.3985
662. Bescherming van de wilsovereenstemming: een overwegend continentaalEuropese oplossing – De voorgaande analyse van de verhaalsmiddelen op het vlak van de
totstandkoming van de overeenkomst verraadt een verschil in visie op contracteren, tussen het
Frans-Belgische en het Anglo-Amerikaanse contractsdenken. Continentale juristen maken
doorgaans geen scherp onderscheid tussen de contractsvorming en de (wils)gebreken in dat
totstandkomingsproces. Het contract is immers gebaseerd op een wilsovereenstemming.
Vanuit die optiek is het begrijpelijk dat een ongeldige of gebrekkige wilsvorming bij één van
de partijen het gehele contract op de helling zet. Hetzelfde gegeven verklaart ook waarom in
het Frans-Belgische recht alle factoren die de zuivere wilsvorming aantasten besloten liggen
in één overkoepelende subjectgerichte theorie: de leer van de wilsgebreken. De benadering is
subjectgericht, omdat de aantasting van de zuivere wil van het contracterende subject voor elk
van de wilsgebreken het uitgangspunt vormt. Het Anglo-Amerikaanse contractenrecht legt
historisch gezien bij de contractsvorming veeleer de nadruk op de objectieve belofte van elke
partij en de aanvaarding daarvan door de tegenpartij, zonder daarbij uit te gaan van wat de
partijen daarmee wilden bereiken. Het gevolg daarvan is dan ook dat, wanneer het contract de
partijen opzadelt met wat zij bij nader inzien eigenlijk niet wilden, het Anglo-Amerikaanse
contractenrecht weinig soelaas biedt. Wat partijen wilden is voor de totstandkoming van de
overeenkomst immers van geen tel. Dat verklaart waarom het Anglo-Amerikaanse
contractenrecht zich concentreert op de vraag of de belofte objectief gezien aan de vereisten
voldoet. De grondslag voor de beoordeling van de wil is dus niet gelegen in de interne
psychologie van de contractant, maar in diens uitwendige gedrag. Anders dan de continentale
leer van de wilsgebreken gaat het Anglo-Amerikaanse contractenrecht op een versnipperde
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wijze om met het probleem van de gebrekkige totstandkoming van contracten, doorheen de
doctrines van mistake en misrepresentation. Die verschillende visie op contracteren,
gecombineerd met de primordiale bekommernis van het Anglo-Amerikaanse recht om de
belangen van de tegenpartij en de eerbiediging van diens gewekte vertrouwen te behartigen,
verklaart de Engelse en Amerikaanse houding. Die is immers veel meer gericht op de
vrijwaring van de contractuele rechtszekerheid via een bescherming van de zorgvuldige
uitvoering van het contract, dan op de bescherming van de wilsovereenstemming of de
intentie van de contractanten. Een statische en dynamische vergelijking van de dwaling en het
bedrog met de figuren mistake en misrepresentation illustreert de gevolgen van het verschil
tussen het contract als uitdrukking van subjectieve wil en als objectieve belofte.3986
663. Valorisatie van de kwaliteitsaanspraken van de koper: een overwegend AngloAmerikaanse oplossing – Het voorgaande maakt duidelijk dat de Anglo-Amerikaanse
verhaalsmiddelen met betrekking tot de geldige totstandkoming van overeenkomsten minder
dan de Frans-Belgische soelaas kunnen bieden, wanneer het contract de koper opzadelt met
wat hij bij nader inzien niet wil. Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat de AngloAmerikaanse koper van een inauthentiek kunstwerk zonder meer in de kou blijft staan. De
objectieve benadering van het contract vertaalt zich immers in de sterke voorkeur van de
Anglo-Amerikaanse benadering de authenticiteitsproblematiek eerder te verhelpen op basis
van rechtsmiddelen voor de gebrekkige uitvoering van het koopcontract, dan voor de
gebrekkige totstandkoming daarvan.3987 Wij zijn van oordeel dat het Engelse en Amerikaanse
kooprecht de koper in de regel op meer omvattende wijze wapent tegen gebrekkige producten,
dan het Frans-Belgische gemene kooprecht.3988
664. Kwaliteitsaanspraken van de koper op basis van het Anglo-Amerikaanse
kooprecht – Aangezien het contract naar Anglo-Amerikaanse zienswijze gegrond is op
wederzijds uitgewisselde beloftes, vraagt de uitvoering van de koopovereenkomst van partijen
in de eerste plaats een interpretatie van de uitdrukkelijke (express terms) en impliciete
contractsinhoud (implied terms).3989 Naast de representations, precontractuele verklaringen
die de partijen niet in de overeenkomst opnamen, spreekt het Anglo-Amerikaanse recht van
terms, waarmee het doelt op de clausules die wel in het contract opgenomen zijn.3990
Aangezien de tweedeling tussen representations en terms als te simplistisch werd ervaren,
zeker vermits het vóór de komst van de Misrepresentation Act 1967 onmogelijk was
schadevergoeding te bekomen voor non-fraudulent misrepresentations, creëerde het AngloAmerikaanse contractenrecht tussen terms en representations nog een (inmiddels erg
populaire) derde weg: het collateral contract. Deze figuur laat toe bepaalde precontractuele
verklaringen toch als belofte te beschouwen, zonder deze als terms in het contract in te
passen.3991
Binnen de terms, maakt men in Engeland traditioneel het onderscheid tussen conditions en
warranties. De eerste notie duidt op de clausules die geacht worden te raken aan de kern van
3986
3987
3988
3989
3990
3991

Supra, nrs. 176-188.
Supra, nr. 189.
Supra, nrs. 239-240.
Supra, nr. 190.
Supra, nrs. 191-192.
Supra, nr. 193.

869

het contract, de tweede op de minder belangrijke clausules. Ook deze dichotomie bleek
onvoldoende geraffineerd, zodat het Engelse contractenrecht met de intermediate terms
inmiddels ook een middencategorie kent. Het onderscheid tussen de voormelde types
contractsclausules is in de praktijk niet altijd eenvoudig, doch cruciaal, aangezien de aard van
de geschonden clausule, conform de sectie 11 (3) van de Sale of Goods Act 1979 (SGA)¸ de
aard van de sanctie bepaalt.3992
Het Amerikaanse contractenrecht is de indeling tussen conditions en warranties onbekend,
zodat de focus daar veel sterker ligt op de impact en de ernst van de contractsbreuk, in plaats
van op het gewicht van clausules in het contract of de benaming die partijen eraan geven. In
het Amerikaanse contractenrecht spreekt men gemeenzaam van warranties, een term die daar
duidt op elke contractuele belofte. Het kooprecht is er voor alle Amerikaanse staten en het
District of Columbia van kracht, met uitzondering van Louisiana, geregeld in artikel 2 van de
Uniform Commercial Code (UCC), die – zo blijkt ten overvloede uit de rechtspraak – op de
handel in kunstvoorwerpen van toepassing is. De toepasbaarheid van de UCC heeft
belangrijke gevolgen, aangezien de wetgever voor express warranties in § 2-313 UCC een
omvattende regeling uittekende, die ook voor de authenticiteitsproblematiek in de kunsthandel
van grote betekenis is.3993 Net zoals bij misrepresention vormt de opinion-defence ook bij een
vordering op grond van breach of contract (condition/warranty) voor de verkoper, zowel in
Engeland, als in de staat New York (en bij uitbreiding de VS), het belangrijkste
verweermiddel bij inauthenticiteit. Het komt er zodoende voor de gedupeerde koper op aan
telkens te bewijzen dat de verkoper niet louter een vrijblijvende opinie uitte, maar weldegelijk
een contractuele belofte aanging, toen hij het kunstvoorwerp van een toeschrijving voorzag.
Uit het authenticiteitscontentieux mag ten overvloede blijken dat het onmogelijk is zich
hierover eenduidig uit te spreken, daar de kwestie sterk gestuurd wordt door de concrete
omstandigheden.3994
Waar wij tot dusver spraken van conditions en warranties doelden wij steeds op contractuele
clausules die de partijen daadwerkelijk bediscussieerden en besloten uitdrukkelijk in het
contract te integreren. Een contract verbindt echter tot meer dan wat de partijen expliciet
overeenkwamen. De notie implied terms (conditions & warranties) duidt op die impliciete
contractsinhoud.3995 Zowel de SGA als de UCC bevatten een wettelijke regeling voor implied
terms. Sectie 13 SGA behelst een impliciete conformiteitsgarantie bij verkoopstransacties op
beschrijving (sale by description). Sectie 14 SGA heeft betrekking op impliciete kwaliteits- en
geschiktheidsgaranties (implied terms about quality or fitness). Sectie 13 vormt naar onze
mening voor de authenticiteitsproblematiek een belangrijke grondslag voor verhaal.3996 Sectie
14 SGA is dat ons inziens in beperktere mate. Caveat emptor is nog steeds de slagzin die de
houding van het Engelse recht samenvat, wat betreft de kwaliteit van de verkochte goederen.
De koper is in principe immers zelf verantwoordelijk zich van de kwaliteit van zijn aankoop
te verzekeren bij wege van een express term. Wie koopt van een professionele verkoper geniet
krachtens sectie 14, (2) SGA evenwel de impliciete garantie dat de geleverde goederen van
toereikende kwaliteit (satisfactory quality) zijn. Gelet op de verruimde invulling daarvan,
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conform sectie 14, (2B) SGA, moet deze impliciete kwaliteitsgarantie een gedupeerde koper,
ons inziens, ook in het authenticiteitscontentieux soelaas kunnen bieden.3997
De UCC bevat een gelijkaardige regeling voor de implied warranties, al blijft zij
beperkter.3998 In het licht van de analyse die we zo-even voor het Engelse recht maakten
menen wij niettemin voor gedupeerde kopers van inauthentieke kunstvoorwerpen in de
impliciete kwaliteitsgarantie van sectie 2-314 UCC verhaalsmogelijkheden te zien.3999 Wat
betreft de impliciete geschiktheidsgarantie van sectie 2-315 UCC is dat meer twijfelachtig.4000
665. Kwaliteitsaanspraken van de koper op basis van het Frans-Belgisch gemeen
kooprecht – De verstorende impact van inauthenticiteit blijft ook in het Frans-Belgische
contractsdenken niet beperkt tot de totstandkomingsfase van de koopovereenkomst, maar laat
evenzeer de uitvoering mank lopen. De koper kan ook op grond van het Frans-Belgisch
kooprecht zekere kwaliteitsaanspraken laten gelden. Zo kan hij aanspraak maken op conforme
levering en heeft hij recht op vrijwaring voor verborgen gebreken.4001 De onderlinge
verhouding van deze vorderingen is hoogst controversieel, alsook hun positie ten aanzien van
de sterk verruimde dwaling.4002
De leveringsplicht staat onhandig beschreven in artikel 1604 B.W., vermits het artikel de
koper schijnbaar geen enkele aanspraak verleent op kwaliteitsvolle goederen. Toch gaan de
rechtspraak en de doctrine ervan uit dat de koper op die grondslag niet alleen gerechtigd is het
verkochte goed materieel volgens de afspraak geleverd te krijgen, maar vooral ook goederen
van de overeengekomen kwaliteit kan claimen.4003 Om de conformiteit te beoordelen,
vergelijkt men de geleverde zaak met de specificaties die expliciet of impliciet in de
overeenkomst vervat liggen. Als het verkochte kunstwerk niet authentiek is, stemt het niet
overeen met wat de toeschrijving voorhoudt. Vanuit theoretisch oogpunt lijkt de
leveringsplicht de authenticiteitsproblematiek op het lijf geschreven, zodat de vordering een
volwaardig alternatief kan vormen voor de dwaling.4004 Meteen is de vraag van hun
onderlinge verhouding onvermijdelijk. Bepaalde auteurs, zoals BUFNOIR, DE PAGE en
LIMPENS laten de leveringsplicht het voortouw nemen door de dwaling niet meer mogelijk te
achten
wanneer
de
kwaliteit
van
het
verkochte
voorwerp
contractueel
beschreven/gegarandeerd werd. Anderen pleiten voor een cumul van de vorderingen.4005 Wij
zijn echter van oordeel dat de koper van een inauthentiek kunstwerk op grond van de
vordering voor niet-conforme levering in theorie geen aanspraak kan maken op rechtsherstel,
en vinden voor dit standpunt vooral steun bij auteurs als JOSSERAND en TOURNAFOND. Hun
argumentatie (nl. dat het probleem reeds bestond bij de totstandkoming van de koop en
naderhand nog onmogelijk kan worden verholpen) lijkt bij uitstek op het inauthentieke
kunstvoorwerp van toepassing. Ook meent men traditioneel in de aanvaarding een beletsel
voor de vrijwaringsvordering te zien, naar onze mening evenwel ten onrechte.4006 Hoewel de
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dwalingsvordering bij inauthentieke kunstvoorwerpen naar onze mening in theorie beslist de
voorkeur verkiest, zijn wij ons ervan bewust dat het onderscheid zich praktisch gezien vaak
een stuk moeilijker laat toepassen. Zodoende kunnen wij ons er in de praktijk mee verzoenen
dat een koper die dwaalt over de te leveren prestatie toch op grond van de leveringsplicht
conform artikel 1184 B.W. de ontbinding van de koopovereenkomst zou trachten te bekomen,
gelet op het vergelijkbaar effect van de vernietiging en de ontbinding. Datzelfde pragmatisme
kan ons inziens om die reden duidelijk niet gelden voor de vervangende schadevergoeding.4007
Waar men in het authenticiteitscontentieux de leveringsplicht tot op zekere hoogte naast de
dwaling kan aanvaarden, gaat dezelfde pragmatische redenering niet op voor de garantieplicht
voor verborgen gebreken. Dat kan enigszins bevreemdend overkomen, zeker wanneer men in
rekening brengt dat zowel de Franse, als de Belgische (lagere) rechtspraak, de
vrijwaringsvordering in het verleden meermaals op de authenticiteitsproblematiek toepasten
en ook de leidende doctrine langs die weg in elk geval vaker de oplossing zocht dan op grond
van de leveringsplicht.4008 Toch zijn wij van oordeel dat de regeling voor verborgen gebreken
conceptueel onaangepast is voor de toepassing op de authenticiteitsproblematiek. Dat blijkt
niet zozeer op het niveau van de ernst of het al of niet verborgen karakter van de
inauthenticiteit4009, maar wel des te sterker uit de irrelevantie van het termijnvereiste voor het
bewijs van inauthenticiteit4010 en de zuiver conceptuele invulling van de gebreksnotie, die wij
bepleiten.4011 Niettemin zijn wij van oordeel dat men inauthenticiteit zelf in het licht van de
functionele gebreksnotie niet als verborgen gebrek kan beschouwen. Welke invulling van de
gebreksnotie men ook voorstaat, het gebruik van het goed maakt in elk geval deel uit van de
toepassingsvoorwaarden van de vrijwaringsvordering. In de functionele zienswijze vormt de
ontoereikendheid voor het gebruik de maatstaf om van een gebrek te spreken. In de
conceptuele visie weegt het de ernst van het gebrek. Voor zover de koper niets bijzonders
aangaf, vormt het normale gebruik het uitgangspunt. Wat is echter het normale gebruik van
kunst? Kent kunst überhaupt een ‘gebruik’ of ligt in haar bestaan niet veeleer haar betekenis?
Het discours van de verborgen gebrekenregeling in termen van gebruik, functionaliteit of nut,
is ons inziens, in het licht van de inzichten van PANOFSKY en MOULIN niet afgestemd op het
kunstvoorwerp, dat zich als summum van defunctionaliteit niet laat “gebruiken”.4012 Dat
neemt niet weg dat kunstvoorwerpen gebrekkig kunnen zijn in de zin van artikel 1641 B.W.,
wanneer zij door (technische) mankementen hun rol als “apparatus” of “vehicle of
communication” niet naar behoren kunnen vervullen.4013
666. Kwaliteitsaanspraken in monistisch kooprecht – Gedurende bijna twee eeuwen
kenden België en Frankrijk uitsluitend een kooprecht dat met een dubbele
vorderingsmogelijkheid op het niveau van de uitvoering van de koopovereenkomst door twee
aansprakelijkheidsregimes gekenmerkt werd. In een dergelijk systeem dat de levering van een
aliud en een peius verschillend behandelt, is het van kapitaal belang dat beide concepten
duidelijk van elkaar zijn afgebakend. De koper dient immers te weten of hij zich op grond van
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de leveringsplicht, dan wel op grond van de garantie voor verborgen gebreken tegen de
verkoper moet keren. De dualistische zienswijze pleegt beide vorderingen traditioneel te
onderscheiden op basis van een louter chronologisch criterium. Het scharniermoment zou
immers de aanvaarding zijn, die alle zichtbare gebreken dekt, zodat op dat moment de rol van
de leveringsplicht zou zijn uitgespeeld. Voor de gevallen van verborgen non-conformiteit
pleiten wij met menig vooraanstaand auteur voor een behoud van de vordering op grond van
de leveringsplicht, zelfs na de aanvaarding.4014 Nog beter ware het wanneer de wetgever de
verschillende vorderingen tot één enkele zou herleiden, om via een zogenaamd “monistisch
kooprecht” voorgoed komaf te maken met elke kwalificatiepolemiek. Dergelijk monistisch
regime is het Belgisch recht overigens niet vreemd, zodat het des te meer te betreuren valt dat
het gemeen kooprecht nog steeds op dualistische basis werkt, aangezien het kooprecht op die
manier bovendien geheel versnipperd achterblijft.4015
Door de ratificatie van het Weens Koopverdrag (CISG) in september 1996 maakte België op
1 november 1997 immers reeds (ten dele) de overstap naar het monisme door dergelijk
uitzonderingsregime in het leven te roepen voor de internationale handel in roerende
goederen. Het Weense monistische systeem werkte inspirerend, vermits de Europese Unie het
via de Richtlijn 1999/44/EG voor de bescherming van de consument raadzaam achtte de
diverse nationale kooprechten te vereenvoudigen naar dat voorbeeld. De Belgische
omzettingswet dateert van 1 september 2004 en trad op 1 januari 2005 in werking. Zodoende
kent België naast een dualistisch gemeenrechtelijk regime, twee belangrijke monistische
uitzonderingsregimes4016, die beide op de kunsthandel van toepassing kunnen zijn. In het licht
van de toepassingsvoorwaarden kan men ons inziens stellen dat internationale
galerieverkopen en de private verkopen van kunst en antiek aan professionele handelaars
onder het Weens koopregime geschieden.4017 De verhandeling van kunstvoorwerpen door
beroepsverkopers aan particulieren, handelend als consumenten, gebeurt in België onder het
regime van de consumentenkoop.4018
Als monistische koopregimes kennen het Weens Koopverdrag en de consumentenkoop niet
het traditionele Frans-Belgische onderscheid tussen de gebreksgarantie en de leveringsplicht.
In beide monistische regimes liggen de aanspraken van de koper op kwaliteitsvolle goederen
geheel besloten in de verplichting tot conforme levering van artikel 35 CISG of artikel
1649ter B.W. De subjectieve en objectieve invulling van de conformiteit vond in het AngloAmerikaanse onderscheid van express en implied terms zijn voornaamste inspiratie.4019 Wat
dat betreft bestaan er tussen beide monistische regimes ook onderling kleine verschillen.4020
667. Functionele analyse: een weging van verhaalsmiddelen – Tot dusver vergeleken we
de diverse verhaalsmiddelen van de (ver)koper bij authenticiteitsproblemen (of, meer
algemeen, bij een kwaliteitsverschil tussen het voorwerp dat zij meenden te verhandelen en
wat zij naderhand werkelijk bleken te hebben gekocht of verkocht) louter op conceptueel
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vlak. Aansluitend gaan we binnen die waaier van concepten en kwaliteitsaanspraken op zoek
naar de verhaalsmiddelen die voor de authenticiteitsproblematiek uit de kunsthandel
functioneel het meest aangewezen zijn en ten aanzien van beide partijen tot het meest
wenselijke rechtsherstel kunnen leiden. Hiervoor wegen we de verhaalsmiddelen enerzijds in
het licht van algemene factoren van civielrechtelijke en procesrechtelijke aard, en anderzijds
in het licht van op de kunsthandel toegespitste normering.4021
668. Weging van de verhaalsmiddelen in het licht van algemene civielrechtelijke
criteria – De personele aspecten van de vordering zijn een eerste wegingsfactor. Het is met
name belangrijk te weten in hoeverre de verhaalsmiddelen ook voor een verkoper die de
authenticiteit verkeerd inschatte tot rechtsherstel kunnen leiden. De verhaalsmiddelen uit het
kooprecht, zowel uit de dualistische, als de monistische regimes, lenen zich hier niet toe,
aangezien zij per definitie uitsluitend ten gunste van de koper werken. Dat geldt niet voor de
algemeen verbintenisrechtelijke figuren als dwaling, bedrog, mistake en misrepresentation,
die wel de vereiste wederkerigheid in zich dragen en zodoende koper én verkoper tot nut
kunnen zijn.4022 Hoewel zij in theorie niet onmogelijk zijn, lijken vorderingen voor
verkopersbedrog en verkopersmisrepresentation ons in de praktijk weinig waarschijnlijk.4023
Dat geldt ook voor verkopersmistake, aangezien zowel de verkoper als de koper zich daarvoor
dienen te hebben vergist. Wie daarbij echter in rekening brengt dat authenticiteitsproblemen
zich, zeker volgens de vigerende, uiterst rigide invulling van het Engelse common law, niet of
slechts in een heel beperkt aantal gevallen tot de toepassing van mistake lenen, begrijpt de
werkelijke draagwijdte van caveat venditor in de Anglo-Amerikaanse kunsthandel.4024
Verkopersdwaling oordelen wij daarentegen perfect mogelijk, ondanks de bezwaren die de
doctrine daartegen inbracht.4025 Het principe is inmiddels stevig gevestigd in de
rechtspraak.4026 Toch geeft verkopersdwaling in de praktijk aanleiding tot heel wat
problemen. Zo durft het bewijs van de verschoonbaarheid wel eens roet in het eten strooien,
alsook het bewijs van het determinerend en substantieel karakter van de dwaling. Tot slot
beschouwde men het bewijs van de authenticiteit van het kunstvoorwerp in kwestie lange tijd
als het grootste beletsel. Ons, daarentegen, lijkt het grootste probleem eerder praktisch dan
bewijsrechtelijk. Behoudens betrokkenheid van een museum lijkt het ons immers allerminst
evident als verkoper weet te krijgen van zijn vergissing, zodat vooral hier het schoentje
knelt.4027 Het probleem van de vergissing van de verkoper illustreert nogmaals de aversie van
het Anglo-Amerikaanse contractenrecht om een bestaande en op zich uitvoerbare
overeenkomst te vernietigen op grond van billijkheidsmotieven.4028
De temporele aspecten van de vorderingsmogelijkheden vormen in het
authenticiteitscontentieux een reëel probleem. Anders dan bij reguliere consumptiegoederen
komt het “gebrekkige” karakter van kunstvoorwerpen vaak immers pas na verloop van een
erg lange tijd aan het licht. Bovendien zijn kunstvoorwerpen “blijvers”. Vele zijn eeuwenoud
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en allemaal zijn ze in principe bestemd om doorgegeven te worden aan volgende generaties.
Aangezien ze niet “opgebruikt” uit het rechtsverkeer verdwijnen, wint de
verjaringsproblematiek andermaal aan belang.4029 Vlottende verjaringstermijnen kunnen
daaraan verhelpen, vermits zij toelaten de verjaring te laten lopen vanaf het moment dat de
inauthenticiteit aan het licht komt en tegelijkertijd de eiser ertoe kunnen verplichten met
bekwame spoed te handelen eens de ware toedracht hem duidelijk werd. Als zodanig
verkiezen wij vlottende termijnen boven vaste, zij het erg lange termijnen. Korte termijnen
mogen misschien wel nuttig zijn voor de verhandeling van reguliere consumptiegoederen
waarbij het normale gebruik het gebrek in kwaliteit op afzienbare tijd aan het licht brengt,
voor de authenticiteitsproblematiek zijn zij echter vaak onaangepast.
Op grond van deze analyse pleiten wij voor Frankrijk en België andermaal voor een
veralgemeend gebruik van de dwaling (en het bedrog) in het authenticiteitscontentieux.
Artikel 1304 B.W. laat de termijn van de vordering voor wilsgebreken in beide jurisdicties
slechts een aanvang nemen bij de ontdekking van de vergissing. De wettelijke duur van de
termijn verschilt echter wel. In België bedraagt hij tien jaar, in Frankrijk met vijf jaar slechts
de helft, wat ons inziens moet volstaan en om de aangegeven reden meer wenselijk is.4030 In
geen van beide jurisdicties is de vordering op grond van de leveringsplicht aan een vlottende
termijn onderworpen. De Belgische termijn voor contractuele vorderingen bedraagt krachtens
artikel 2262bis B.W. tien jaar. Datzelfde geldt in Frankrijk, althans tussen handelaars. De
vorderingsmogelijkheden van particulieren botsen daar nog steeds op de gemeenrechtelijke
termijn van dertig jaar. De tienjarige vorderingstermijn is naar onze mening (zeker voor
particulieren) te beperkt gelet op de complexiteit van de toeschrijvingsproblematiek. Toch
lijkt het ons niet aangewezen hier een onderscheid te maken tussen de handelaar en de
particulier. Wij zijn immers van oordeel dat de handelaar in de regel ook een verhaal verdient
tegen zijn verkoper, wanneer hij pas na tien jaar door zijn koper wordt aangesproken.
Ongelijke termijnen kunnen daar tot moeilijkheden aanleiding geven, al biedt de
dwalingsvordering de handelaar steeds een uitweg, wat ons inziens sowieso meer aangewezen
lijkt.4031 Is de tienjarige termijn naar onze smaak te kort, dan geldt dat a fortiori voor de nog
kortere vrijwaringstermijnen voor verborgen gebreken en voor conformiteit in de
consumentenkoop. Beide garanties zijn duidelijk niet met het oog op de kunsthandel
geconcipieerd, maar veel meer gericht op dagdagelijkse goederen waarvan de
kwaliteitsgebreken snel aan het licht komen.4032 De kwaliteitsaanspraken van internationale
handelskopen zijn evenzeer aan dergelijke korte termijnen onderworpen, zodat deze
verhaalsmiddelen, zo zij al van toepassing zouden zijn op het authenticiteitscontentieux, vaak
om verjaringsredenen hun beschermend opzet niet meer kunnen waarmaken.4033
Het rechtsherstel in de Anglo-Amerikaanse wereld is temporeel evenzeer op een strakke leest
geschoeid. De gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen op grond
van de Engelse Sale of Goods Act 1979 bedraagt zes jaar. Ook Engeland kent een vlottende
verjaringstermijnen voor mistake en fraud. Door de discovery-rule begint de termijn pas te
lopen zodra de inauthenticiteit aan het licht kwam of redelijkerwijze moest komen. Als
equitable remedy is de vordering voor rescission bij misrepresentation niet onderworpen aan
een vaste termijn, maar aan de doctrine van laches. Zodoende dient de rechter de tijdigheid
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van het verhaal naar redelijkheid te beoordelen. De vorderingen voor schadevergoeding bij
misrepresentation zijn aan de gemeenrechtelijke termijnen voor claims in tort
onderworpen.4034
Net als Engeland hanteert de staat New York krachtens § 213 van de New York Civil Practice
Law and Rules een zesjarige gemeenrechtelijke verjaringstermijn waaraan de vorderingen
voor mistake en misrepresentation onderworpen zijn. De warranty-vorderingen op grond van
de UCC dienen zelfs binnen vier jaar te worden ingesteld. Anders dan in Engeland is de
zesjarige periode voor de mistake-vordering echter een vaste termijn. Bij fraud daarentegen
verschuift de termijn in New York ook in functie van het moment waarop het bedrog aan het
licht kwam. Bovendien zien de New Yorkse rechtbanken ook zonder wettelijke basis
mogelijkheden om bij misrepresentation het startpunt van de termijn uit te stellen.4035
In vergelijking met de Frans-Belgische verhaalsmogelijkheden zijn de Anglo-Amerikaanse
verjaringstermijnen ronduit kort, vooral omdat zij niet of onvoldoende opereren op basis van
vlottende verjaringstermijnen. Een van de gevolgen daarvan is dat de eiser in New York of
Engeland zijn verhaal vaak noodgedwongen op fraud zal dienen te baseren, als hij geruime
tijd na de verkoop nog enige kans op rechtsherstel wil maken.4036 Sommigen zien voor de
New Yorkse rechter eventueel een uitzonderingsmogelijkheid in de warranty of future
performance. Vooralsnog weigerde de rechtspraak terecht op deze invitatie in te gaan, al
kwam de zorg voor de coherentie van het systeem hierbij soms wel in botsing met het
billijkheidsgevoel van het concrete geval. Zodoende lijkt het ons wenselijk dat de wetgever
tussenkomt om ten behoeve van de kunsthandel in een aangepaste vlottende termijnregeling te
voorzien.4037 Voor de Engelse en Amerikaanse koper komt het er vooralsnog op aan het
kunstwerk meteen na de aankoop te authentificeren. Wie onmiddellijk klaagt heeft immers
een goede kans op succes. De Frans-Belgische koper kan zich een meer afwachtende houding
veroorloven. Dit verschil is andermaal tekenend voor de Anglo-Amerikaanse en de FransBelgische filosofie achter contracteren. De Anglo-Amerikaanse koper zorgt in de eerste plaats
voor zichzelf, wat zich ook tot in de uitvoeringsfase laat gevoelen. Voor de Frans-Belgische
wordt meer gezorgd… Dat laatste mag evenwel niet verzinken in immobilisme en
rechtsonzekerheid. Daartoe dient de wetgever de vlottende verjaringstermijnen van artikel
1304 B.W. door een absolute termijn te begrenzen.4038
Wanneer men de rechtsmiddelen die in de conceptuele analyse aan bod kwamen verbindt met
de remedies waarin zij voorzien, stelt men vast dat dit in essentie vier vormen kan aannemen:
contractsbeëindiging, schadevergoeding, prijsvermindering en uitvoering/herstel in natura.4039
Hoewel deze laatste sanctie in het (Frans-Belgisch) overeenkomstenrecht en in het bijzonder
in het consumentenrecht nochtans één van de primaire vormen van rechtsherstel uitmaakt,
lijkt de uitvoering in natura ons voor de authenticiteitsproblematiek betekenisloos. De
authenticiteit is immers een gegeven dat geheel bepaald wordt door de onveranderlijke
identiteit van het kunstwerk. Bijgevolg kan de verkoper zijn verbintenis niet in natura
nakomen door een ander kunstwerk te leveren.4040
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Ook de prijsvermindering, een sanctie uit het gemeen kooprecht (verborgen gebreken) en het
consumentenrecht wordt in de praktijk veeleer als onvolkomen beschouwd, ofschoon de
sanctie de nodige flexibiliteit lijkt te bezitten. Partijen verkiezen doorgaans immers de
koopovereenkomst te ontbinden in plaats van het goed te behouden, mits terugbetaling van de
minderwaarde. In de kunsthandel lijkt dat nog des te meer waarschijnlijk, aangezien
kunstvoorwerpen doorgaans precies omwille van hun authenticiteit worden gekocht. Voor een
handel gericht op het hypersinguliere durven wij betwijfelen of een prijsvermindering
genoegdoening kan bieden.4041
Zowel volgens het Frans-Belgische als het Anglo-Amerikaanse contractenrecht kan het
rechtsherstel van de eiser in bepaalde gevallen erin bestaan dat de rechter de overeenkomst
(en eventueel haar gevolgen) uitwist, zodat de partijen niet langer gebonden zijn of soms zelfs
zo veel als mogelijk worden teruggeplaatst in de status quo ante.4042 Rechtsherstel onder de
vorm van een pecuniaire schadevergoeding is eveneens zowel het Anglo-Amerikaanse als het
Frans-Belgische contractenrecht bekend.4043 De schadevergoeding draagt evenwel de
voorkeur weg van het Anglo-Amerikaanse systeem4044, terwijl de vernietiging of ontbinding
in Frankrijk en België een meer prominente plaats inneemt, desgevallend aangevuld met
schadevergoeding.4045 Niet alleen vorderingen voor breach of contract lopen immers
standaard uit op schadevergoeding, ook misrepresentation kan daartoe leiden. Door het
samenspel van het tort law (negligent misstatement) en de Misrepresentation Act 1967 is de
actuele regeling complex.4046 Bovendien laat ze, naar onze mening, op bepaalde vlakken te
wensen over.4047 Andermaal stelt men vast dat het Anglo-Amerikaanse contractenrecht
veeleer geneigd is de overeenkomst te behouden om ze desnoods langs pecuniaire weg te
laten uitvoeren, terwijl het Frans-Belgische systeem niet dezelfde aversie voelt voor
sanctievormen die het contract laten verdwijnen.
Wij zijn van oordeel dat de meest adequate vorm van rechtsherstel bij inauthenticiteit erin
bestaat de koopovereenkomst teniet te doen, desgevallend gecombineerd met
schadevergoeding. Deze sanctie valt ons inziens te verkiezen boven de loutere
schadevergoeding, aangezien door de wederzijdse restitutieverplichtingen waarop zij uitloopt,
reeds een belangrijk deel van de schade op eenvoudige, doch precieze wijze ongedaan wordt
gemaakt.4048 Door de koopovereenkomst teniet te doen en de partijen tot restitutie te
verplichten vermijdt men dat de rechter een schadevergoeding zou moeten bepalen die per
definitie hypothetisch is. De rechter moet voor de schadevergoeding immers de reële waarde
van het inauthentieke kunstvoorwerp inschatten, alsook de waarde die het had als het
authentiek was geweest. Bij gebrek aan enige referentiewaarde is dergelijke hypothetische
schadebegroting in de kunsthandel bij uitstek onbevredigend.4049
Men kan het tenietdoen van de koopovereenkomst desgevallend laten gepaard gaan met een
schadevergoeding voor de schade die onhersteld bleef. Deze dient naar onze mening op
buitencontractuele leest te zijn geschoeid. Dergelijke schadevergoeding heeft immers tot doel
de koper geheel te herstellen in de toestand waarin die zich voor het sluiten van de
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koopovereenkomst bevond, zo de restitutie daar niet in slaagt. Wij zijn van oordeel dat de
toekenning van een bijkomende schadevergoeding zelfs ten aanzien van de beroepsverkoper
geen automatisme mag zijn, gelet op de complexiteit van de toeschrijvingsproblematiek.
Daartoe dient de eiser steeds het bewijs van diens fout te leveren. Indien de verkoper geen
aanwijsbare onzorgvuldigheid beging, hoeft hij naar onze mening ook niet op te draaien voor
de eventuele bijkomende schade van de koper. In dat opzicht zijn kunstvoorwerpen
risicoproducten.4050
Meteen is duidelijk dat in Frankrijk en België andermaal de figuur van de dwaling het best
deze doelstellingen behartigt. Zij resulteert immers in de retroactieve vernietiging van de
koopovereenkomst en impliceert een restitutio in integrum.4051 Mits het bewijs van een
aanwijsbare tekortkoming van de verkoper kan de koper op grond van 1382 B.W. op een
schadevergoeding aanspraak maken, die de contractskosten alsook de opportuniteitskost van
de aankoop van het kunstwerk kan omvatten.4052 Hoewel de verhaalsmiddelen uit het
kooprecht in de regel ook toelaten de overeenkomst retroactief uit te wissen4053, zijn zij voor
de authenticiteitsproblematiek toch minder geschikt. De gebreksgarantie brengt een
automatische aansprakelijkheid met zich mee voor de contractskosten. Bovendien belast zij de
beroepsverkoper (zeker in Frankrijk) met een aansprakelijkheid voor de damnum emergens en
de lucrum cessans, wat gelet op de complexiteit van de authenticiteitsproblematiek te
verregaand is.4054 Door de schadevergoeding op buitencontractuele leest te schoeien, vermijdt
men de koper het positieve contractsvoordeel te vergoeden, wat andermaal op de vergoeding
van zuiver hypothetische en moeilijk te begroten schade zou neerkomen.
In het Anglo-Amerikaanse recht is het ook mogelijk het contract teniet te doen bij
contractbreuk (termination by breach), op voorwaarde dat de rechter de authenticiteit van het
werk als condition/resp. de contractbreuk als voldoende ernstig beschouwt.4055 De bijkomende
schadevergoeding lijkt echter verder te gaan, aangezien zij de koper het positieve
contractsvoordeel vergoedt.4056 Meteen is duidelijk waarom in het Anglo-Amerikaanse recht
de verjaring aan zulke korte termijnen is gebonden. Door de termijn voor de vordering op
grond van breach of contract/warrany zo kort te houden, vermijdt men dat dit positieve
contractsvoordeel alleen al door inflatie onverwacht grote proporties aanneemt.
669. Weging van de verhaalsmiddelen in het licht van bijzondere beschermende
wetgeving: de tegenstelling tussen de gereguleerde en de liberale markt – In het licht van
de voormelde wegingsfactoren is de dwaling naar onze mening functioneel het meest
aangewezen verhaalsmiddel voor inauthenticiteit in de Belgische en Franse kunsthandel.
Eerder bleek het ook conceptueel het best aangepast aan het authenticiteitsbegrip en de
diversiteit van het kunstvoorwerp. Voor het Anglo-Amerikaanse systeem bleek mistake veelal
conceptueel onaangepast. Zodoende dient de koper zijn rechtsbescherming veeleer te zoeken
in verhaalsmiddelen als breach of contract/condition/warranty of misrepresentation. Wat
betreft de verjaring bestaan er geen significante verschillen. Qua sanctie kunnen beide
resulteren in de ontbinding van de koopovereenkomst met bijhorende restitutieverplichting en
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desgevallend een schadevergoeding. Door toedoen van de Misrepresentation Act 1967 biedt
deze laatste figuur voor de authenticiteitsproblematiek in Engeland ons inziens interessantere
perspectieven dan de vordering voor breach of contract.
Als algemeen verbintenisrechtelijke en contractenrechtelijke figuren zijn deze
verhaalsmiddelen niet specifiek gericht op de eigenheden van de authenticiteitsproblematiek,
zodat de aanwending ervan op het niveau van de toepassingsvoorwaarden of op het niveau
van de rechtsgevolgen niet altijd leidt tot de meest wenselijke resultaten. In het licht daarvan
meenden de New Yorkse en Franse wetgever de verhandeling van kunstvoorwerpen van een
specifiek wettelijk kader te moeten voorzien, ter bescherming van de consument en ter
sanering van de kunsthandel. In beide jurisdicties ent de regeling zich niet toevallig op de
bestaande rechtsbescherming op grond van de dwalingsvordering of de warranty-regeling van
de UCC, die wij functioneel als het meest aangewezen weerhielden. In Engeland en België
ontbreekt het aan dergelijke sectorspecifieke wetgeving.4057
Een eerste ingreep van de Franse en New Yorkse wetgever bestaat in de uitbouw van een
wettelijk garantiesysteem.4058 Dergelijke regeling moet verhelpen aan steeds weerkerende
problemen op het vlak van de contractsinterpretatie en het bewijsrecht. Zo hypothekeert de
onmogelijkheid de inauthenticiteit met zekerheid te bewijzen vaak de slaagkansen van een
vordering. Ook de precieze betekenis van de toeschrijving is soms controversieel, evenals het
verbindend effect daarvan (cfr. opinion-defence).4059
Het decreet van 3 maart 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions
d'oeuvres d'art et d'objets de collection legde voor Frankrijk de inhoudelijke draagwijdte van
de toeschrijvingsformules vast.4060 Door de tussenkomst van de decreetgever verkregen
bepaalde toeschrijvingsformules een garantiekarakter, wat het mogelijk maakt de factoren
“zekerheid” en “twijfel” op sluitende wijze in de dwalingsregeling te incorporeren.4061
In New York bouwde men op initiatief van de State Attorney General al van in het midden
van de jaren zestig aan een vergelijkbaar beschermingskader onder de vorm van een
strafrechtelijke ontrading voor de handel in vervalste kunst4062 en specifieke civielrechtelijke
wetgeving. Zo werkt de New Yorkse handel op basis van een vergelijkbare wettelijke
toeschrijvingsnomenclatuur.4063 De kracht van de regeling ligt evenwel vooral in § 13.01 van
de New York Arts & Cultural Affairs Law, dat op doeltreffende wijze komaf maakt met de
opinion-defence, die de rechtsbescherming in het authenticiteitscontentieux in het AngloAmerikaanse systeem als geen ander hypothekeert.4064 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat
andere Amerikaanse staten het New Yorkse voorbeeld hebben gevolgd.4065 Zodoende hebben
het Franse decreet en de New York Arts & Cultural Affairs Law een vergelijkbaar effect, in
zoverre dat beide regelingen de bestaande rechtsbescherming (respectievelijk op grond van
dwaling en breach of contract) optimaliseren. Toch bestaan er onderling belangrijke
verschilpunten tussen beide regelingen.4066
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Een tweede ingreep situeert zich op het vlak van de exoneratiebeperkingen. Door het precieze
engagement van de verkoper te verduidelijken, heeft de voormelde normering (ook
on)rechtstreeks een belangrijke impact op de exoneratiemogelijkheden waarvoor in België en
Engeland slechts de gemeenrechtelijke beperkingen gelden. Op basis van de
gemeenrechtelijke regeling kan de verkoper zich, meer nog in België dan in Frankrijk4067,
bevrijden van het merendeel van de kwaliteitsaanspraken uit het kooprecht4068, al moesten
beide jurisdicties onder impuls van de Europese Unie de scherpste kantjes daarvan
wegvijlen.4069 Wat betreft de dwaling is het ons inziens onmogelijk om bij wege van een
contractsclausule algeheel te verzaken aan het recht om in een dergelijk geval de nietigheid te
vorderen. Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat men het dwalingsrisico niet contractueel
kan regelen.4070 Mistake is sterk afhankelijk van de contractuele risicoallocatie, zodat
rechtsherstel op die grondslag bij precieze contractuele regelingen per definitie onmogelijk
wordt.4071 In principe zijn exoneratieclausules voor contractuele aansprakelijkheid ook in
Engeland en de staat New York toegestaan, al greep de wetgever in beide jurisdicties in om
excessen op dat vlak te vermijden. In Engeland neemt de controle de vorm aan van een
redelijkheidstoets (op basis van de Unfair Contract Terms Act 1977) en een billijkheidstoets
voor standaardclausules (op basis van de Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations
1999). In New York ligt de gemeenrechtelijke beperking besloten in § 2-316 UCC.4072
De New York Arts & Cultural Affairs Law heeft de tolerantiegraad ten aanzien van
disclaimers in de New Yorkse kunsthandel echter aanzienlijk verlaagd, door de disclaimers
aan een redelijkheidstoets te onderwerpen, waarvan het zelf de maatstaven invult en op grond
waarvan algehele exoneraties in elk geval uitgesloten zijn.4073 Het Franse decreet van 3 maart
1981 onderwerpt de exoneraties niet aan dergelijke uitdrukkelijke regeling, maar heeft
niettemin een vergelijkbaar effect. In plaats van gebruik te maken van traditionele
exoneratieclausules waarmee de verkoper een aleatoir element in het contractuele veld zou
binnenbrengen, gaan de Franse rechtspraak en toonaangevende doctrine er onmiskenbaar
vanuit dat hij dit (behoudens een uitdrukkelijke, specifieke en onmiskenbare reserve) maar
zinvol kan doen als hij daarvoor gebruik maakt van de decretale nomenclatuur.
De gereguleerde kunsthandel van Frankrijk en New York onderscheidt zich tot slot van de
liberale handel in België en Engeland door de specifieke maatregelen die de wetgever in beide
jurisdicties trof ter bescherming van de consument bij de verhandeling van seriewerk. België
en Engeland lijken zich niet bewust van de gevaren die de verhandeling van kunstvoorwerpen
in beperkte oplage met zich meebrengt.4074 Zowel in Frankrijk, als in de staat New York,
nemen zij de vorm aan van een actieve informatieverplichting, waarvan de omvang evenwel
varieert.4075 De New Yorkse benadering is maximalistisch te noemen4076, de Franse eerder
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minimalistisch.4077 Frankrijk lijkt op het vlak van de fraudebestrijding evenwel iets verder te
gaan.4078
670. Rechtsvergelijkende conclusie – Aldus leidt het onderzoek naar de
rechtsbescherming in de directe verhouding tussen de koper en de verkoper tot een
interessante slotbedenking. Hoewel de vier jurisdicties conceptueel twee aan twee tot
onderscheiden juridische families (Anglo-Amerikaans en Frans-Belgisch) behoren, tekent op
functioneel vlak een andere tegenstelling zich af. Zodoende menen wij dat dit sectoriële
onderzoek van de authenticiteitsproblematiek een illustratie kan bieden van de meer algemene
gedachte dat de rechtsbescherming in het economische bestel niet zozeer varieert in functie
van een verschillend conceptueel kader, maar bovenal het gevolg is van de mate waarin en de
wijze waarop nationale of regionale regelgeving daarop inwerkt en de concrete oplossingen in
verschillende richtingen drijft. Zodra men met andere woorden het niveau van het algemeen
verbintenissenrecht verlaat om zich te begeven in specifieke sectoren lijkt dit onderzoek ons
te suggereren dat de kwaliteit van de rechtsbescherming niet zozeer bepaald wordt door de
juridische traditie waaronder het stelsel ressorteert, maar wel des te meer door het bestaan van
bijzondere sectorspecifieke normering die de algemene concepten afstemt op de noden van de
sector.
671. Uitbreiding van de basisanalyse met een aansprakelijkheidsluik jegens de
professionele dienstverlener – Tot dusver spitsten wij alle aandacht toe op de
authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper van
kunstvoorwerpen. De realiteit is echter vaak complexer, aangezien zich tussen de
(occasionele) verkoper en de (occasionele) koper professionele tussenpersonen plaatsen, wier
rol erin bestaat de verhandeling van de kunstvoorwerpen op vraag van de partijen te
optimaliseren. Meestal is hun dienstverlening in essentie gericht op informatieverstrekking,
aangezien de professional zich zal uitspreken over de authenticiteit van de werken of ze zal
toeschrijven. Soms is hun tussenkomst zelfs geheel daarop gericht, zoals dat bij het
uitschrijven van een certificaat het geval is. Veel vaker past de informatieverstrekking in een
ruimer kader van professionele dienstverlening. Zo is de redactie van de veilingcatalogus een
aspect van de organisatie van de openbare verkoop. Aangezien inauthenticiteit in dergelijke
meer-partijenverhouding van professionele adviesverlening noodzakelijkerwijze impliceert
dat ook de professionele tussenpersoon zich vergiste, behoeft de voorgaande analyse
uitbreiding met een aansprakelijkheidsluik ten aanzien van de professionele dienstverlener.
672. Probleem van de aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade – Heel wat
professionele dienstverlening is gericht op het verstrekken van informatie. Is de geboden
informatie niet correct, dan kan dat voor de opdrachtgever resulteren in schade. Vaak blijft die
beperkt tot financiële verliezen, zonder het slachtoffer of zijn goederen ook fysiek aan te
tasten. Men spreekt in de rechtsleer van zuivere vermogensschade of pure economic loss: “het
verlies dat niet bestaat in of direct voortvloeit uit schade aan de persoon van de benadeelde of
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diens eigendom”.4079 Welnu, inauthenticiteit is een schoolvoorbeeld van dergelijke zuivere
vermogensschade.
In de regel zal de schadelijder zijn schade trachten te verhalen op de professional die de
onjuiste informatie verstrekte. In geen van de bestudeerde jurisdicties stelt dat een principieel
probleem, voor zover de schadelijder zich ten opzichte van de deskundige op contractuele
gronden beroept. Wanneer een certificaat of catalogusreferentie het naderhand bij het
verkeerde eind blijkt te hebben, is dat vóór alles immers potentieel een contractuele
wanprestatie. De opdrachtgever kreeg onder omstandigheden niet wat hij contractueel mocht
verwachten, namelijk een juiste toeschrijving en/of waardeschatting. Wat betreft de
contractueel vergoedbare schade4080, de schadevergoeding4081 en de causaliteit4082 nemen de
bestudeerde jurisdicties, abstractie makend van enkele systeemeigenheden, in essentie een
gelijkaardige positie in. Wat betreft de niet-nakoming als aansprakelijkheidsgenererende
factor tekent zich ogenschijnlijk een onderscheid af tussen het foutbetrokken denken van het
Frans-Belgische contractenrecht4083 en de Anglo-Amerikaanse foutonafhankelijke zienswijze
van non-performance en breach of contract.4084 In se zijn beide niet fundamenteel
verschillend.4085 Dat is enerzijds een gevolg van het feit dat de foutappreciatie, onder meer via
implied terms als het ware stilzwijgend is ingebakken in de Anglo-Amerikaanse
contractsnotie. Het resultaat is dat de strict liability in werkelijk wat minder rigoureus uitvalt.
Anderzijds is de Frans-Belgische foutaansprakelijkheid in de richting van de AngloAmerikaanse tegenhanger geëvolueerd, door met resultaats- en middelenverbintenissen in de
praktijk voor het bewijs van die fout een begrippenpaar te hanteren dat, ondanks de
onderscheiden achtergrond en doelstelling, eigenlijk bijzonder veel gelijkenissen vertoont met
Anglo-Amerikaanse strict liability en de duty of reasonable care and skill.4086 Beide systemen
hebben hun nadelen. Waar de categorisering in termen van resultaats- en
middelenverbintenissen te weinig nuance toelaat en het onderscheid in de praktijk bovendien
niet volgens eenduidige criteria verloopt4087, is ook de Anglo-Amerikaanse zienswijze niet
bevredigend, omdat ze in het merendeel van de gevallen de werkelijke rol van de fout in de
contractuele aansprakelijkheid doodzwijgt.
Wat betreft de aansprakelijkheidsstandaard wijzen we er tot slot op dat men in de Franse en
Belgische rechtspraak en doctrine in de regel aanneemt dat contractuele dienstverlening in het
algemeen, en informatieverstrekking in het bijzonder een middelenverbintenis in het leven
roept, wat wij overigens reeds op basis van de traditionele onderscheidingscriteria
onderschrijven.4088 Daarnaast menen wij dat de kwalificatie als middelenverbintenis ook
(epistemo)logisch noodzakelijk is, en baseren ons daarvoor op het criterium dat peilt naar de
mogelijkheid van het vooropgestelde resultaat. Dit nieuwe criterium werkt negatief, in de zin
dat het niet toelaat het onderscheid te maken tussen resultaats- en middelenverbintenissen,
maar omgekeerd de kwalificatie als resultaatsverbintenis in bepaalde gevallen kan uitsluiten,
aangezien het bereiken van het vooropgestelde resultaat door de schuldenaar niet mogelijk
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is.4089 Concreet impliceert dit in de praktijk dat de eiser, net zoals in het Anglo-Amerikaanse
recht een gebrek aan zorgvuldigheid van de dienstverlener moet aantonen, opdat van
aansprakelijkheid sprake kan zijn. Specifiek voor de toeschrijvingsactiviteit kan men echter
niet blind blijven voor de recente ontwikkelingen in de Franse cassatierechtspraak die in het
authenticiteitscontentieux het roer steeds meer in de richting van de resultaatsverbintenis lijkt
om te gooien.4090 Wij menen hiervoor in de typische context van het Franse veilingwezen ten
dele een verklaring te kunnen vinden.4091
Meer controverse bestaat er over de buitencontractuele aansprakelijkheid voor zuivere
vermogensschade, al blijven de Franse en Belgische rechtsleer grotendeels ongevoelig voor
de kwestie. In het Anglo-Amerikaanse recht is het vraagstuk van de vergoedbaarheid van pure
economic loss in tort een van de meest controversiële topics uit vrees “the floodgates of
liability” wagenwijd te openen. Zuiver economische schade verschilt immers betekenisvol
van de schade die voortvloeit uit de aantasting van de fysieke integriteit van de schadelijder.
Vooreerst is ze een stuk meer onzeker dan fysieke schade, die zich voltrekt op grond van
positiefwetenschappelijke wetmatigheden. Bij zuiver economische schade is de band tussen
de fout en de schade doorgaans losser, want gebaseerd op (soms wispelturig) menselijk
handelen. Bovendien is zuiver economische schade onbepaald, zowel wat betreft de omvang
en het intreden ervan in de tijd, als wat betreft de kring van mogelijke schadelijders. Ten
derde bestaat er op het vlak van de schadeloosstelling voor zuiver financiële schade een sterke
voorkeur voor het contract, omdat economische relaties eenvoudigweg eerder contractueel in
het leven worden geroepen dan dat ze worden opgelegd. Deze drie factoren verklaren de
Anglo-Amerikaanse terughoudendheid. Parallel met het inzicht dat louter economische
schade een onderscheiden positie inneemt in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
loopt vaak het onderscheid tussen schadelijke daden en schadelijke woorden. Daden zijn
veeleer statisch, in vergelijking met woorden, die de bijzonder vervelende eigenschap hebben
zich erg gemakkelijk, snel en kosteloos te verspreiden.4092
Op basis van al deze redenen deinsden de meeste common law landen ervoor terug de
buitencontractuele aansprakelijkheid voor louter economische schade ten gevolge van
onzorgvuldige verklaringen onverkort te laten spelen. De schadelijder moest zijn schade maar
op contractuele basis trachten te verhalen. Was de zuivere vermogensschade het gevolg van
frauduleus opzet, liet het common law de bezwaren tegen een buitencontractuele
aansprakelijkheid op grond van deceit of fraudulent misrepresentation probleemloos varen.
Inmiddels groeiden de Engelse en Amerikaanse opvattingen over de te verhalen schade bij
bedrog wel uit elkaar. Waar de meerderheid van de Amerikaanse rechtbanken verkiest de
“loss of bargain” te vergoeden, lijkt een vergoeding in tort van de gederfde winst volgens de
actuele stand van de Engels rechtspraak geen haalbare kaart.4093 Wat betreft de
aansprakelijkheid voor neglicence lagen de kaarten anders. Decennialang hield het House of
Lords op grond van Derry v. Peek halsstarrig vol dat er geen aansprakelijkheid in tort kon
bestaan voor zuiver economische schade veroorzaakt door onjuiste verklaringen, zolang die
niet door bedrieglijk opzet waren ingegeven.4094 Het was met name het duty of care-vereiste
dat de knip op de deur hield door de draagwijdte van de zorgvuldigheidsaansprakelijkheid te
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beperken, die in het Anglo-Amerikaanse tort law niet absoluut is maar relatief. Het is immers
cruciaal te begrijpen dat het common law geen algemene zorgvuldigheidsplicht kent. In het
Anglo-Amerikaanse recht is men niet aan elke medeburger zorgvuldig handelen verschuldigd.
De duty of care duidt de personen aan jegens wie men wel zorgvuldig moet handelen. Erg
vaak vatten continentale juristen de duty of care ten onrechte op als de
zorgvuldigheidsstandaard in het licht waarvan het gedrag moet worden beoordeeld, in plaats
van er een beperking in te lezen van de gevallen waarin de negligence-aansprakelijkheid zich
überhaupt kan aandienen. Naar common law kan een rechter het gedrag van een individu
immers slechts op zijn zorgvuldigheid beoordelen, voor zover er een duty of care bestond ten
aanzien van het slachtoffer.4095 Met de zaak Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners
Ltd. kwam pas aan het begin van de jaren zestig de grote ommekeer op het vlak van de
buitencontractuele aansprakelijkheid voor zuiver financiële schade te wijten aan onjuiste
verklaringen. Voordien hield de heersende doctrine steevast voor dat de duty of care in
dergelijke gevallen slechts kon voortvloeien uit een reeds vooraf bestaande contractuele band
of een fiduciaire verhouding. Het is naar aanleiding van Hedley Byrne dat het House of Lords
de tort-aansprakelijkheid voor negligent misstatement uitbreidde, door voor te houden dat er
ook buiten de voormelde situaties een duty of care kan bestaan, die voortvloeit uit een
zogenaamde “special relationship”.4096 Centraal staat voortaan de vraag wanneer dergelijke
“special relationship” aan de orde is, vermits die ontstaan kan geven aan een duty of care.
Ofschoon het niet eenvoudig is de precieze draagwijdte van de “special relationship” te
duiden4097, heeft dat niet belet dat de toepassingsgebied van de Hedley Byrneaansprakelijkheid sindsdien enorm werd uitgebreid, zodat het principe tegenwoordig ook in
contractuele verhoudingen, ten aanzien van derden en bij nalatige dienstverlening geldt.4098
Besluitend menen wij te kunnen stellen dat tegenwoordig niet langer de vraag centraal staat of
zuivere vermogensschade in tort voor vergoeding in aanmerking komt, maar wel tot op welke
hoogte of in welke context dat het geval is. De Anglo-Amerikaanse benadering van het
floodgates-probleem typeren wij als pragmatisch, omdat de notie van duty of care de rechter
in die jurisdicties toelaat nagenoeg op een case-to-case basis een aansprakelijkheidspolitiek te
voeren.4099 Eens de schadelijder het bestaan van de duty of care aannemelijk heeft gemaakt,
rest hem natuurlijk nog het bewijs van de overige, klassieke elementen van de
foutaansprakelijkheid: de fout,4100 de schade4101 en het causaal verband4102. Deze treft men
evenzeer aan in België en Frankrijk, waar ze het gebruikelijke paradigma voor
buitencontractuele schade uitmaken. Die jurisdicties achten het niet nodig daaraan een
preliminaire toepassingsvoorwaarde toe te voegen, omwille van de zuiver
vermogensrechtelijke aard van de schade. Dat betekent ons inziens evenwel niet dat de
buitencontractuele aansprakelijkheid niet aan remmingsmechanismen onderhevig zou zijn.
Deze zitten echter naadloos ingebouwd in de gebruikelijke toepassingsvoorwaarden, waarbij
vooral de causaliteit en de schadecomponent behoorlijk wat verdoken beleidsmarge aan de
rechter laten.4103
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673. Aansprakelijkheid voor inauthenticiteit: toepassing en uitdieping van de
voormelde principes – Tot dusver leek de contractuele aansprakelijkheid voor zuivere
vermogensschade vanuit rechtsvergelijkend oogpunt minder interessant dan het
buitencontractuele luik. Niettemin beschouwden wij ook die analyse als essentieel om op
gefundeerde wijze de vraag naar de aansprakelijkheid voor inauthenticiteit in de professionele
kunsthandel te beantwoorden. Met de voormelde bevindingen beogen wij geen eindpunt van
de doctrinaire controverse omtrent de zuivere vermogensschade te formuleren, maar precies
een beginpunt voor een gekaderd onderzoek naar de aansprakelijkheid van tussenpersonen in
de kunsthandel. Aangezien de concrete aansprakelijkheidsvragen zich in dat kader ook op het
contractuele vlak stellen, leek ons de analyse van de contractuele aansprakelijkheid
onontbeerlijk. De waarde ervan gaat echter verder. Vanuit de contractuele aansprakelijkheid
menen wij aansluitend belangrijke nuances te kunnen aanbrengen op het floodgates-probleem.
Het is immers cruciaal te begrijpen dat contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
geen gescheiden systemen maar communicerende vaten zijn, wat naar ons gevoelen
vooralsnog te weinig aan bod kwam. Daartoe belichten we de professionele aansprakelijkheid
voor de veilingcatalogus, enerzijds, en de professionele aansprakelijkheid voor het
authenticiteitscertificaat anderzijds. Die eerste leent zich immers perfect voor een analyse van
de problematiek van de cumulatie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheden,
en handelt zodoende over de uitbreiding van het buitencontractueel verhaal naar de
contractuele context. Het omgekeerde fenomeen, de uitbreiding van het contractuele verhaal
naar buitencontractuele verhoudingen, kan dat laatste perfect illustreren.
674. Organisatie van het veilingwezen – Hoewel het zwaartepunt van de professionele
kunsthandel gelegen is in het veilingwezen, stellen wij vast dat het beroep (i.e. toegang) en
het veilingbedrijf (i.e. werking) in het merendeel van de bestudeerde jurisdicties slechts aan
weinig overheidsregulering onderhevig is. Dat geldt in het bijzonder voor Engeland waar op
het vlak van de beroepstoegang geen diploma of stageverplichtingen bestaan, en ook de
bedrijfsvoering op liberale, quasi niet-gereglementeerde basis verloopt.4104 België en de staat
New York plaatsen een niet-georganiseerd beroep4105 in een georganiseerd reglementair
kader. De motieven voor de regulering van de sector en de uitwerking daarvan verschillen
echter aanzienlijk. In New York menen we die als consumentgericht te moeten aanmerken, in
België als fiscusgericht. Het regulerend optreden heeft in New York immers tot hoofddoel een
verbeterde dienstverlening te verzekeren, met verruimde waarborgen voor de koper en de
inbrenger.4106 In België is de reglementering van het veilingbedrijf er in se op gericht de
inning van fiscale rechten veilig te stellen, door naast de commerciële veilinghuizen, een
openbaar ambtenaar in te schakelen.4107 Het Franse veilingwezen is daarentegen op streng
gereguleerde leest geschoeid, waarvan de unieke figuur van de commissaire-priseur de
voornaamste manifestatie is.4108 Als officier ministériel genoot deze tot 2000 een
monopoliepositie, die echter in het licht van de eengemaakte Europese markt moest
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verdwijnen.4109 Ondanks die versoepeling acht Frankrijk het nog steeds nodig, zowel het
beroep van veilingmeester, als de sector, verregaand te reguleren.4110
675. Rechtspositie ten aanzien van de inbrenger – Als tussenpersoon komt het
veilinghuis, op initiatief van de verkoper, tussen in diens normale, directe relatie tot de koper.
Zodoende oordelen wij het cruciaal de rechtspositie van het veilinghuis ten aanzien van de
inbrenger goed te doorgronden. Wat dat betreft onderscheiden wij veilingsystemen van
onmiddellijke vertegenwoordiging en middellijke vertegenwoordiging. In Engeland en de
staat New York treedt de auctioneer in principe4111 op als lasthebber van de inbrenger
(disclosed agency).4112 In Frankrijk wordt het maison de ventes zelfs wettelijk tot een
lasthebbersrol verplicht.4113 Belgische veilinghuizen treden volgens de rechtspraak en
rechtsleer traditioneel op als commissionairs. In het licht van de definitie van de figuur van de
commissie, lijkt die kwalificatie ons terecht. Rechtsvergelijkend staat België in deze
kwalificatie overigens niet alleen. Ook naar Duits, Oostenrijks en Nederlands recht meet men
het veilingwezen doorgaans de rol van commissionair toe. In Zwitserland is zulks eerder
uitzondering dan regel.4114 De positie van België is bevreemdend, aangezien de
commissionairsrol, vergeleken met het optreden als lasthebber, ons inziens juridisch weinig
aantrekkelijk is. Commissie impliceert immers dat het veilinghuis zich persoonlijk verbindt
ten aanzien van de koper. Die situatie heeft voor gevolg dat de koper zich bij
authenticiteitsproblemen tegen het veilinghuis zal keren. Hij kan daarbij beschikken over het
gebruikelijke arsenaal van rechtsvorderingen. De positie van de veilinghuizen-lasthebbers in
Frankrijk, New York en in Engeland is voordeliger. Als eenvoudige lasthebbers verdwijnen
zij immers uit de rechtsverhouding. Bij lastgeving komt de koopovereenkomst rechtstreeks tot
stand tussen de vertegenwoordigde en de derde-partij.4115 Civielrechtelijk raden wij de
veilingsector aan zich in de toekomst contractueel de rol van lasthebber toe te meten, al heeft
dat wel belangrijke gevolgen op het vlak van de discretieplicht en de fiscaalrechtelijke
behandeling van de veilingtransacties.4116 Het Franse voorbeeld toont echter aan dat het ook
mogelijk is als lasthebber een verregaande discretie te realiseren, zodat deze factor het
Belgisch veilinghuis alvast niet in een commissionairskeurslijf hoeft te dwingen.4117
676. Veilingwezen: rechten en plichten ten aanzien van de inbrenger – Over de rechten
en plichten van het veilinghuis ten aanzien van de inbrenger kunnen we kort zijn, aangezien
zij in de vier onderzochte jurisdicties in essentie samenvallen. Overal wordt het veilinghuis
geacht te handelen naar de instructies van de inbrenger, overal moet het veilinghuis zich
hoeden voor belangenconflicten, overal dient het zorgvuldig en professioneel op te treden,
overal wil men dat het veilinghuis de ingebrachte goederen ook effectief openbaar verkoopt.
Overal bewaart het goederen, incasseert het gelden, ontvangt het daarvoor een vergoeding, en
moet het zich voor dat alles verantwoorden. Veilen blijft immers veilen, van New York tot
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Brussel en van Londen tot Parijs.4118 Niettemin menen wij twee stromingen te onderscheiden.
Anders dan in Frankrijk en New York4119 kreeg het takenpakket van de Engelse auctioneer en
het Belgische veilinghuis, noch op het vlak van de accessoire handelingen, noch op dat van de
hoofdelementen enige wettelijke invulling. Daardoor is het vager en wekt het soms de indruk
meer vrijblijvend te zijn dan het Franse en New Yorkse veilingbedrijf.
677. Veilingcatalogus – De veilingcatalogus maakt het belangrijkste publicitaire document
uit bij de organisatie van de veilingverkoop. Niet alleen verduidelijkt het geschrift de
verkoopsvoorwaarden en de na te leven formaliteiten, bovendien somt het document één na
één de ingebrachte kunstvoorwerpen op, voorzien van een toeschrijving4120 en eventueel
vergezeld van een foto. De afbeeldingen in de veilingcatalogi waren in het verleden overigens
goed voor heel wat auteursrechtelijke perikelen. Gelukkig is de kwestie inmiddels, deels
onder impuls van de Europese Unie, wettelijk geregeld.4121 Veilingcatalogi geven echter niet
uitsluitend tot auteursrechtelijke claims aanleiding. Veel vaker nog zal de geformuleerde
toeschrijving het voorwerp van discussie zijn.
678. Veilingcatalogus: aansprakelijkheid van het veilinghuis ten aanzien van de
inbrenger – Met de organisatie van de openbare verkoop levert het veilinghuis in elk van de
bestudeerde jurisdicties een contractuele dienstenprestatie, zodat inauthenticiteit
logischerwijze resulteert in een contractuele aansprakelijkheidsvordering van de inbrenger
tegen het veilinghuis. Daarnaast dient men er bij het samenstellen van de catalogus ook over
te waken niet te handelen in strijd met buitencontractuele gedragsnormen. Professionele
aansprakelijkheid voor gebrekkige dienstverlening situeert zich zodoende op het kruispunt
van contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, zodat de vraag naar de
verhaalsmiddelen van de inbrenger tegen het veilinghuis bij inauthenticiteit eigenlijk
neerkomt op een meer fundamentele verbintenisrechtelijke discussie van de
samenloopproblematiek.4122
Na aanvankelijk heel wat bezwaren te hebben gemaakt tegen de aanwending van tort law in
een context van contractuele dienstverlening, veranderde de houding ten aanzien van
samenloop vanaf de jaren zestig. Niet toevallig, zo oordelen wij, aangezien sinds de Hedley
Byrne zaak een tortclaim pas echt concurrentie kon betekenen voor de contractuele vordering,
aangezien vanaf dat moment ook zuivere vermogensschade op grond van tort voor
vergoeding in aanmerking kwam. Midland Bank Trust Co Ltd. v. Hett, Stubbs & Kemp wees
deze zienswijze definitief af als inconsistent met Hedley Byrne door een nalatige advocaat
tegelijk op contractuele als buitencontractuele gronden aansprakelijk te houden. Sindsdien
sprak de Engelse rechtspraak zich in een toenemend aantal dienstensectoren uit voor de
cumulatie van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Het House of Lords
klaarde de kwestie in Henderson v. Merrett Syndicates Ltd. geheel uit en veralgemeende de
cumulgedachte voor alle aansprakelijkheidsvorderingen naar aanleiding van gebrekkige
professionele dienstverlening. In de Verenigde Staten bestaat meer onduidelijkheid, al
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onderschrijft de meerderheid van de Amerikaanse rechtbanken de actuele Engelse visie.4123 In
de rechtspraak op het vlak van de aansprakelijkheid van de auctioneer ten aanzien van de
verkoper menen wij zowel voor Engeland als voor New York een treffende illustratie te
vinden van de welwillendheid ten aanzien van de samenloop van beide regimes.4124 Zodoende
beschikt de gedupeerde inbrenger zowel in Engeland als in de staat New York over
mogelijkheden voor rechtsherstel, enerzijds op grond van de consignatieovereenkomst die
hem met de auctioneer bindt, en anderzijds ook op buitencontractuele rechtsgronden als de
negligent en de fraudulent misrepresentation.
Tegenover het Anglo-Amerikaanse cumuldenken, plaatsen we de Frans-Belgische
rechtstraditie die verkiest uit te gaan van verregaande beperkingen op de samenloop. Wat
betreft België vestigen we de aandacht op het cassatiearrest van 29 september 2006 dat de
samenlooppoppen op jammerlijke wijze andermaal aan het dansen brengt, al betreuren wij dat
men op zich niet (schijnbaar?) de dogmatische koers van het verdwijnersdenken heeft
verlaten. Wij zijn de stellige overtuiging toegedaan dat het onderscheid tussen de restrictieve
Frans-Belgische houding en het Anglo-Amerikaanse standpunt van pro-samenloop in
belangrijke mate haar verklaring vindt in de relativiteit van het Anglo-Amerikaanse tort law,
in het bijzonder op het vlak van de verhaalbaarheid van zuivere vermogensschade. Artikel
1382 Code civil is dermate ruim en van toepassing op elke schadevorm, dat het risico dat
samenloop de contractuele regelingen geheel uitholt veel groter is dan in de AngloAmerikaanse rechtstraditie, die zich met betrekking tot de vergoedbaarheid van zuivere
economische schade restrictiever opstelt. Op die manier dreigt het tort law de contractuele
regelingen veel minder in de war te sturen, aangezien het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht amper extra bescherming kan bieden. Dat alles laat zich vertalen in
het Frans-Belgische contra-cumul en het Anglo-Amerikaanse pro-cumul.4125
Wanneer we vanuit de Frans-Belgische aversie voor samenloop terugkoppelen naar het
vraagstuk van de aansprakelijkheid van het veilinghuis ten aanzien van de inbrenger, zou die
in beide rechtsstelsels in principe uitsluitend contractueel van aard kunnen zijn. Dat is ons
inziens in België het geval, ongeacht of men in het voormelde cassatiearrest van 29 september
2006 al dan niet de overstap mag lezen van de verdwijningstheorie naar de
verfijningstheorie.4126 We stellen echter vast dat sommigen in Frankrijk ondanks de erg ridige
opvatting inzake samenloop en de lastgevingsverhouding tussen de inbrenger en het maison
de ventes4127, voor de buitencontractuele aansprakelijkheid niettemin een belangrijke rol
weggelegd zien. Ten onrechte meent men zich daarvoor te kunnen baseren op de hoofdelijke
aansprakelijkheidsregeling voor de toeschrijvingsfouten van de expert op basis van de
decreten van 11 november 1945 en 21 november 1956 of de wet van 10 juli 2000.4128 Wij
betreuren deze buitencontractuele oplossing. Onze hoofdbekommernis daarbij is echter niet
zozeer de gedachte dat buitencontractuele aansprakelijkheid in de contractuele context op
gespannen voet staat met de cumulregeling, maar de idee dat de kwalificatie als
buitencontractueel conceptueel niet juist is.4129 Blijft men vasthouden aan de kwalificatie als
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buitencontractueel, dan zet dat ons inziens de inadequatie van de cumulregeling in de verf.4130
Bovenal vragen wij ons af of het nog wel zinnig is het onderscheid tussen de contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid tot de summa divisio te verheffen waarvoor de 20eeeuwse rechtsleer het altijd hield. We ervaren het immers als onjuist dat men de contractuele
en de buitencontractuele orde systematisch afschildert als gescheiden systemen die tegenover
elkaar staan. De waarheid is naar onze mening veel meer dat ze naast elkaar bestaan, waarbij
ze als communicerende vaten (afhankelijk van de breedte van het contractsbegrip) een
complementaire rol vervullen met een veelheid aan gemeenschappelijke punten. In het
bijzonder betwijfelen wij of het op het terrein van de professionele aansprakelijkheid nog wel
zinvol is te spreken van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, daar tussen
contractspartijen beroepsmatig geleverde prestaties vaak niet alleen een weerslag hebben op
de tegenpartij/opdrachtgever, maar ook derden aan die contractuele relaties zullen treffen (i.c.
de koper). Het onderscheid en de cumulregeling werken daar grotendeels verlammend,
vermits zij tot gevolg kunnen hebben dat ten aanzien van die “derden” een regime van
toepassing is dat verschilt van de aansprakelijkheidsregeling die de medecontractant betreft,
terwijl de zorgvuldigheid ten aanzien van deze laatste niet verschilt van de zorgvuldigheid ten
aanzien van de eerste. Veeleer dan van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid te
spreken, lijkt het me meer aangewezen op het vlak van de professionele aansprakelijkheid te
denken in termen van gemene aansprakelijkheid en bijzondere regimes van burgerlijke
aansprakelijkheid.4131
Wat betreft het niveau van rechtsbescherming bij inauthenticiteit blijken de aanspraken van de
inbrenger in België, Engeland en New York vergelijkbaar, al zijn zij natuurlijk gebaseerd op
een onderscheiden juridische grondslag. Frankrijk gaat een stap verder op basis van zijn
bijzonder hoofdelijk aansprakelijkheidsregime.4132 Wat betreft de schade wijzen wij er tot slot
op dat de terugbetaling van de koopprijs bij inauthenticiteit, voor de inbrenger als zodanig
geen schade uitmaakt.4133 De kosten van de vernietigingsprocedure en de expertise zijn dat
wel.4134
679. Veilingcatalogus: aansprakelijkheid van het veilinghuis ten aanzien van de koper –
Wie op veiling een inauthentiek kunstwerk kocht, kan de schade die hij daardoor leed op
tweeërlei wijzen trachten te verhalen. Vooreest kan dat op grond van de verhaalsmiddelen uit
het kooprecht, daarnaast kan men terugvallen op het buitencontractueel
aansprakelijkheidsrecht. De vorderingen op grond van het kooprecht dient de koper in te
stellen tegen de verkoper. Meteen verschijnt het eerdere onderscheid tussen
commissionairsstelsels en lastgevingsstelsels terug in beeld. Aangezien het Belgische
veilinghuis traditioneel optreedt als commissionair, kan de koper bij inauthenticiteit alle
verhaalsmiddelen uit de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper tegen het
veilinghuis laten gelden.4135 In lastgevingsstelsels is dat niet het geval, behoudens de gevallen
waarin het veilinghuis de identiteit van de inbrenger ten onrechte geheimhoudt.4136 Anders
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dan in Engeland, waarover er onzekerheid bestaat4137, lijkt de rechtsbescherming ons in New
York en Frankrijk op dat punt sluitend, al schuift men in Frankrijk, ons inziens verkeerdelijk,
de naamlening als theoretische grondslag naar voor.4138
Behoudens eventuele persoonlijke verbintenissen die het veilinghuis in lastgevingsstelsels
desgevallend bijkomend jegens de hoogste bieder aanging, zal de koper, bij gebrek aan enige
contractuele band, de aansprakelijkheid van het veilinghuis per definitie buitencontractueel
moeten zoeken.4139 Dat is natuurlijk ook in België mogelijk, op grond van de culpa in
contrahendo.4140 Zodoende is men naar Frans-Belgisch recht aangewezen op de
foutaansprakelijkheid van artikel 1382 B.W., terwijl de koper naar Anglo-Amerikaans recht
terugvalt op de tort-acties voor deceit (c.q. fraudulent misrepresentation)4141 en negligence
(c.q. negligent misrepresentation).4142 Wat dat laatste betreft menen wij op basis van de
rechtspraak voor beide jurisdicties te kunnen stellen dat de verhouding tussen de koper en de
auctioneer zich als special relationship laat kwalificeren, wat alzo ontstaan kan geven aan de
duty of care en tot tort-aansprakelijkheid kan leiden.4143
Wetgevend optreden heeft de rechtsbescherming van de koper in Frankrijk en New York
verruimd. Zo geniet de koper in Frankrijk en New York door specifiek wetgevend optreden
bijkomende garanties, bovenop het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsstelsel waartoe de
rechtsbescherming in Engeland (en in België) beperkt blijft. Precies daarom noemden we
Frankrijk en New York eerder al consumentgerichte stelsels. Bijgevolg tekenen zich binnen
het lastgevingsstelsel belangrijke verschillen af. Toch kozen beide landen ervoor die
verhoogde rechtsbescherming op een verschillende wijze te realiseren. De Franse wetgever en
rechtspraak opteerden ervoor die bijkomende bescherming geheel in te bouwen in het gemeen
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en zodoende de voormelde tweedeling tussen
kooprecht en aansprakelijkheidsrecht ongemoeid te laten. Het resultaat is dat het maison de
ventes, buiten het geval van geheimhouding van de identiteit van de inbrenger-verkoper niet
als verkoper kan worden behandeld.4144 New York koos er daarentegen voor de klassieke tortacties ongewijzigd te laten maar in aanvulling daarop een bijkomend specifiek verhaalsmiddel
te voorzien, dat naast het geval van geheimhouding van de identiteit van de
inbrenger/verkoper ook toestaat het lasthebbersstatuut te doorbreken. De koper heeft in New
York immers naast de tort-claims een actie voor breach of warranty tegen het veilinghuis.4145
Deze bevinding leidt ons tot de onverwachte conclusie dat de catalogusaansprakelijkheid van
de New Yorkse auctioneer niet zo ver verwijderd staat van het Belgisch
commissionairsstelsel, aangezien in beide stelsels tegen het veilinghuis niet alleen
aansprakelijkheidsacties mogelijk zijn, maar ook rechtsmiddelen uit het kooprecht.
680. Consignatieovereenkomst
en
algemene
veilingvoorwaarden
–
De
rechtsbescherming van de koper en de inbrenger ten aanzien van het veilinghuis wordt niet
alleen bepaald door de voormelde regels van het aansprakelijkheidsrecht. Het is cruciaal niet
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voorbij te gaan aan de specifieke contractuele regelingen die in de consignatieovereenkomst
en de algemene veilingvoorwaarden vervat liggen. Hun effect is tweeërlei: enerzijds roepen ze
bijkomende verplichtingen in het leven en verhogen zo de rechtsbescherming van de koper of
verkoper, anderzijds vormen zij voor de veilinghuizen het middel bij uitstek om zich voor
bepaalde aansprakelijkheden te exonereren.4146
Vooral de Anglo-Amerikaanse auctioneers werken op basis van omvangrijke
consignatieovereenkomsten, die als doel hebben de fiduciaire verhouding tussen de inbrenger
en de auctioneer te concretiseren en zo de principes van agency law aan te vullen of bij te
sturen. Langs die weg wil de auctioneer zich vooral het recht voorbehouden in bepaalde
gevallen tegen de belangen van de inbrenger te kunnen ingaan. De fiduciaire band tussen
auctioneer en inbrenger verbiedt dat immers.4147 Gelet op het gevolg dat de rechtspraak aan
dergelijke clausules geeft, bestaat in het Anglo-Amerikaanse veilingwezen overduidelijk de
traditie
contractueel
het
draaiboek
vast
te
leggen,
voor
post
sale
authenticiteitsbetwistingen.4148
De consignatieovereenkomsten in de Franse en Belgische veilinghandel zijn veel bondiger
dan hun Anglo-Amerikaanse tegenhangers. Ze focussen vooral op de financiële
verplichtingen van de inbrenger. Post sale authenticiteitsbetwistingen worden veelal niet met
enige contractuele regeling bedacht. Meer nog dan in de Franse handel waar het
veilinggebeuren binnen een wettelijk kader past, verdient het ons inziens in België
aanbeveling precieze contractuele regelingen te voorzien.4149
Ook de verhouding ten aanzien van de koper krijgt in de Anglo-Amerikaanse veilinghandel in
de regel gedetailleerde uitwerking.4150 Omzeggens alle auctioneers, zowel in Londen als New
York trachten zichzelf (en de inbrenger) via uitvoerige clausules in de Conditions of Sale van
elke denkbare aansprakelijkheid te exonereren. Dat geldt in het bijzonder voor de gehele
authenticiteitsproblematiek. Exoneraties voor buitencontractuele aansprakelijkheid dienen, net
zoals exoneratieclausules op het vlak van het kooprecht, te voldoen aan de redelijkheidstoets
van de UCTA4151 en de billijkheidstoets van de UTCCR.4152 Wij zijn van mening dat het
koperspremium weldegelijk een zorgvuldig geleverde tegenprestatie veronderstelt, zodat
algehele exoneratie ons inziens juridisch gezien moeilijk ligt. Ook in het New Yorkse
veilingwezen dienen de exoneraties voor aansprakelijkheid krachtens de warranty-regeling op
grond van de New York Arts & Cultural Affairs Law de redelijkheidstoets te doorstaan,
waarmee de wetgever het effect van de uitspraak in Weisz II wou breken.4153
Naast de schok die Weisz I teweegbracht, deden ook de wettelijke evoluties van het einde van
de jaren zestig de auctioneers in de staat New York aanvoelen dat de algehele disclaimers in
de veilingcatalogi juridisch stilaan onhoudbaar dreigden te worden. Zowel in New York, als
in Engeland oriënteerden de grote veilinghuizen zich daarom vanaf 1973 op een politiek van
beperkte garanties (limited warranties). De beperkte garantie die de auctioneer als collateral
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warranty4154 biedt, neemt nagenoeg overal volgende tweeledige vorm aan. In de eerste plaats
garandeert het veilinghuis voor de werken vanaf 1870 gedurende vijf jaar de authenticiteit van
de toeschrijving aan de kunstenaar, het atelier, de school, de periode, de cultuur, of de bron
(afhankelijk van de aard van het geveilde werk) die in de catalogus aangegeven stond. Het
tweede luik van de beperkte garantie verzekert gedurende dezelfde periode van vijf jaar voor
alle werken (dus ook die van vóór 1870) dat het geen vervalsingen zijn.4155 De limited
warranties zijn een belangrijke bescherming, al is die in tijd eerder beperkt.4156
Net zoals de consignatieovereenkomst vallen de algemene veilingvoorwaarden in de FransBelgische veilinghandel op in bondigheid. Het gros van de clausules betreft de afhandeling
van de veilingtransactie na de toewijzing. Ook het exoneratieluik blijft, in vergelijking met de
algemene voorwaarden van de Anglo-Amerikaanse huizen, opvallend beperkt.4157
Voor de Franse veilinghandel is het opvallend dat talrijke maisons de ventes zich niet van hun
aansprakelijkheid trachten te bevrijden. Het merendeel van de Franse veilinghuizen benadrukt
daarentegen precies hun aansprakelijkheid voor de authenticiteit van de in de catalogus
beschreven voorwerpen. De verklaring daarvoor ligt in artikel L. 321-17 C.Com. dat het
maison de ventes en eventuele experts die het bijstaan uitdrukkelijk verbiedt hun
aansprakelijkheid daarvoor uit te sluiten. Ondanks het verbod op exoneraties, kunnen maison
de ventes en expert toch vermijden garant te staan voor de juistheid van de toeschrijving in de
catalogus, door daarbij reserves te maken, conform de nomenclatuur van het decreet van 3
maart 1981. De actuele cassatierechtspraak, in combinatie met het wettelijke verbod in artikel
L. 321-17 C.Com. laat ons inziens toe te besluiten dat de Franse huizen die zich via een
algemene clausule in de standaardvoorwaarden desondanks toch trachten te exonereren voor
hun aansprakelijkheid bij inauthenticiteit, onvermijdelijk bot zullen vangen.4158
Dat is niet zo in België, waar exoneratieclausules in de algemene veilingvoorwaarden gemeen
goed zijn.4159 Net zoals hun buitenlandse concurrenten benadrukken de Belgische
veilinghuizen immers dat het koperspubliek er zelf voor verantwoordelijk is zich een goed
beeld van de aangeboden kunst- en verzamelvoorwerpen te verschaffen. De
exoneratieclausules geven ervan blijk dat het Belgische veilinghuis ten aanzien van de koper
juridisch gezien de dubbele hoedanigheid heeft van zowel verkoper als professioneel
tussenpersoon. Op het vlak van het kooprecht zijn wij van oordeel dat contractuele uitsluiting
of vermindering van de verkopersaansprakelijkheid in veilingcatalogi via “men koopt wat men
ziet”-clausules (zelfs met de uitdrukkelijke toestemming van de consument), in het licht van
het exoneratieverbod van artikel 1649octies B.W., voortaan tot het verleden behoren wanneer
de koper een consument is. Wat betreft zijn aansprakelijkheid als tussenpersoon merken wij
op dat het veilinghuis zich, binnen de grenzen die het cassatiearrest van 25 september 1959
daaraan stelde, in principe vrij kan exonereren voor buitencontractuele aansprakelijkheid.4160
Naar het voorbeeld van grote Angelsaksische auctioneers duiken in de Belgische
veilingspraktijk tegenwoordig ook sporadisch “limited warranties” op, doorgaans onder de
vorm van een “antivervalsingsclausule”.4161
4154
4155
4156
4157
4158
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681. Authenticiteitscertificaat
–
Naast
de
veilingcatalogus
vormt
het
authenticiteitscertificaat een tweede vorm van handelsgerichte expertise. Hoewel transacties
op certificaat een ruim toepassingsgebied kennen, niet alleen in de kunsthandel, kunnen wij
niet anders dan opmerken dat de figuur van het privaat certificaat juridisch nagenoeg niet is
ontwikkeld. In de kunsthandel is het een eerder recent fenomeen, waarop vooral in een
continentaal-Europese setting vertrouwd wordt.4162 Op basis van de algemene ISO-definitie
omschrijven we de figuur als volgt: “Het private certificaat is een document waarmee een
private derde partij schriftelijk verzekert dat een product, systeem of dienst voldoet aan
specifieke vereisten.”
In tegenstelling tot wat men doorgaans lijkt te vermoeden, zijn wij er persoonlijk stellig van
overtuigd dat het certificaat niet zozeer de bron is van een juridische gebondenheid onder de
vorm van één of andere garantieverbintenis maar veeleer het eindproduct of de materialisatie
van een dienstenverhouding. Het is de neerslag van een eenzijdig minnelijk
deskundigenonderzoek dat de expert op basis van een dienstencontract levert.4163 Bijgevolg
“certificeert” het certificaat niet, zoals dat het geval is bij persoonlijke zekerheidsrechten of
commerciële koopgaranties.4164 Merkwaardig is echter dat het certificaat niettemin op
indirecte wijze een de facto verzekerend effect heeft. De verklaring hiervoor ligt ons inziens
in het essentiële onderscheid tussen de expertiseverhouding en de koopverhouding en de
samenhang tussen beide. Het verzekerend effect is echter voorwaardelijk van aard, omdat het
op indirecte wijze voortvloeit uit het aansprakelijkheidsrecht.4165
682. Authenticiteitscertificaat: aansprakelijkheid ten aanzien van de opdrachtgever –
Ten aanzien van de opdrachtgever leidt een vergissing in het authenticiteitscertificaat vóór
alles tot de contractuele aansprakelijkheid van de expert, al is dat om diverse redenen eerder
uitzonderlijk.4166 Om überhaupt tot aansprakelijkheid te kunnen besluiten, dient de
oordeelsvorming van de expert in elk geval duidelijk de vorm aan te nemen van een certificaat
en het resultaat te zijn van een daadwerkelijk deskundigenonderzoek, al blijkt deze
feitenkwestie in de praktijk vaak een ambigu gegeven.4167 Als resultaat van intellectuele
dienstverlening dient het certificaat in elk van de onderzochte jurisdicties te voldoen aan de
standaard van zorgvuldige dienstverlening.4168 Een gecumuleerde buitencontractuele
aansprakelijkheid is naar onze mening noch in België, noch in Frankrijk mogelijk, als men
zich althans schikt naar de samenloopregels. Anders dan bij de veilingcatalogus ervaren wij
dat niet als hinderlijk. Daarmee wensen wij evenwel niet de waarde van het samenloopverbod
te onderstrepen. De Anglo-Amerikaanse stelsels zien er geen graten in de contractuele
opdrachtgever een buitencontractueel verhaal op grond van negligence of professional
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malpractise te gunnen. Tort law is voor een goed begrip van de aansprakelijkheid voor
professionele dienstverlening in het Engelse en New Yorkse recht onontbeerlijk.4169
683. Authenticiteitscertificaat: aansprakelijkheid ten aanzien van de verdere
verkrijger – Hoewel het certificaat ontstaat binnen een contractueel kader, blijkt zijn rol
echter niet beperkt tot de directe contractuele relatie tussen de expert en de opdrachtgever. Het
werkt door in de verdere contractuele keten, vermits het zich laat gevoelen in alle latere
overeenkomsten die de eigenaar of verdere verkrijgers met het gecertificeerde kunstvoorwerp
zouden sluiten. Aangezien tussen de oorspronkelijke expert en de latere eigenaars geen directe
contractuele band bestaat, stelt de aansprakelijkheidsvraag zich vóór alles op
buitencontractuele gronden.4170
In het Anglo-Amerikaanse recht dient men zich zodoende te verlaten op de vorderingen voor
deceit4171 en negligence. In het licht van de toenemende welwillendheid van de Engelse
rechtspraak op het vlak van de erkenning van de duty of care ten aanzien van de auctioneer,
lijkt het ons verdedigbaar te stellen dat ook de onjuiste toeschrijvingen in
authenticiteitscertificaten
aanleiding
kunnen
geven
tot
succesvolle
aansprakelijkheidsvorderingen op grond van negligence. De conclusie met betrekking tot
certificaten in de New Yorkse handel is ons inziens niet anders.4172 De vraag naar de
eventuele contractuele aansprakelijkheid van de expert ten aanzien van verdere verkrijgers
menen wij wat betreft Engeland, zelfs na de wettelijke verzachting van de privity-doctrine in
19994173, ontkennend te moeten beantwoorden. Wat betreft New York bestaat daar theoretisch
meer onzekerheid over, die wij bij gebrek aan rechtspraak evenwel niet kunnen uitklaren.4174
Ook naar Frans-Belgisch recht ligt de buitencontractuele aansprakelijkheid op het eerste
gezicht voor de hand, al lijkt het niveau van de rechtsbescherming in beide stelsels wel te
verschillen, gelet op de verstrakking van het aansprakelijkheidsregime voor inauthenticiteit in
het licht van de Herbin-zaak.4175 Toch is de adoratie van het Franse en Belgische recht voor
de relativiteit van de overeenkomst minder groot dan in het Anglo-Amerikaanse recht, zodat
beide jurisdicties beduidend meer geflirt hebben met contractuele oplossingen.4176 De
accessoire overgang (propter rem) op verdere verkrijgers van rechten die nauw verbonden
zijn met het overgedragen goed is, zowel in Frankrijk als in België, een algemeen aanvaarde
uitzondering op het relativiteitsprincipe, al is de precieze grondslag daarvan wel voorwerp van
de nodige controverse.4177 Wij pleiten voor de erkenning van de accessoire overgang op de
verdere verkrijgers van de contractuele certificaatsvordering. Dergelijke constructie biedt
onmiskenbaar als voordeel dat het recht van de verdere verkrijger geheel op de leest van de
oorspronkelijke dienstenprestatie wordt geschoeid. Zodoende blijven oorspronkelijke
excepties tegenstelbaar en wordt de zorgvuldigheid van de expert logischerwijze beoordeeld
4169
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op basis van het oorspronkelijke contract, wat vanuit het standpunt van de expert al evenzeer
in het licht van de verjaring belangrijk is.4178
684. Zuivere vermogensschade, floodgates of liability en het onderscheid tussen
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid – Tot slot zijn wij van mening dat
het aansprakelijkheidsvraagstuk bij certificaten andermaal aan het licht brengt hoe het
traditionele onderscheid tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid
steeds meer aan belang lijkt in te boeten. Aansluitend bij onze bevindingen op het vlak van de
aansprakelijkheid bij veilingcatalogi lijkt het ons meer aangewezen op het vlak van de
professionele aansprakelijkheid niet langer te spreken van contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid, maar te denken in termen van een enkel gemeen aansprakelijkheidsregime
voor de professional, naast bijzondere wettelijke regimes van burgerlijke
aansprakelijkheid.4179
Bovenal brengt deze gedachte ons tot de slotconclusie op het vlak van de floodgatesproblematiek. In het licht van de (beperktere) buitencontractuele verhaalbaarheid van zuivere
vermogensschade ervaart men de opportuniteit van de uitbreiding van het contractuele verhaal
ten voordele van derden in het Frans-Belgisch en het Anglo-Amerikaans systeem immers
verschillend. De indringing van tort in contract, zoals dat in Engeland en New York op
verregaande wijze mogelijk is, hoeft die stelsels niet voor een probleem te stellen, aangezien
de vergoedbaarheid van de zuivere vermogensschade via tort altijd al beperkter was. Vermits
het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in Frankrijk en België niet die rem kent,
werken die jurisdicties met een cumulbeperking, omdat het niet de bedoeling kan zijn het
contractuele regime dat de partijen overeenkwamen uit te hollen langs buitencontractuele
weg. Wij durven echter betwijfelen of hiervoor de dogmatiek van het samenloopverbod
werkelijk nodig is in het licht van de verborgen controlemechanismes uit het Frans-Belgisch
aansprakelijkheidsrecht, waarop we eerder wezen.4180
Op dezelfde manier vormt de expansie van het contract naar buitencontractuele situaties een
probleem als het contractuele regime de gehoudenheid van de verweerder verhoogt.
Dergelijke situatie diende zich aan in Engeland, toen het voor de keuze stond de privity-riem
los te laten of op buitencontractueel vlak overstag te gaan. Men koos voor het laatste omdat de
ad hoc erkenning van een duty of care destijds minder buitencontractuele floodgates leek te
openen, dan de vloedgolf aan claims die het laten varen van het privity-vereiste met zich zou
meebrengen. Frankrijk en België tonen zich soepeler in hun toegevingen op de contractuele
relativititeitsidee. Een belangrijke verklaring daarvoor ligt in het royale karakter dat de
buitencontractuele aansprakelijkheid al heeft. De uitbreiding van het contract naar
welbepaalde derden betekent een veel beperktere verstoring van de indemnitoire regimes.4181
685. Algemene conclusie – Voor de eindconclusie verlaten wij finaal het terrein van het
vergelijkend verbintenissen- en contractenrecht om op basis daarvan terug te koppelen naar de
tweede centrale onderzoeksvraag: in welke mate heeft de kunsthandel nood aan specifieke
4178
4179
4180
4181
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normering teneinde de rechtsbescherming van de partijen te verzekeren, zonder een
florissante kunsthandel te belemmeren?
In het licht van de voorgaande bevindingen menen wij te mogen stellen dat de juridische
omkadering van de kunsthandel in de zogenaamde consumentgerichte systemen die men in
New York en Frankrijk aantreft, daadwerkelijk een grotere bescherming biedt bij
authenticiteitsproblemen. Het feit dat beide landen conceptueel uit twee verschillende
rechtstradities stammen, de civil law-groep en de common law-groep, toont duidelijk aan dat
het niveau van rechtsbescherming als zodanig niet afhankelijk is van dat verschil in
achtergrond. Veel belangrijker is de mate waarin sectorspecifieke wetgeving het contractenen aansprakelijkheidsrecht afstemt op de noden van de sector. In dat verband wijzen wij erop
dat Engeland en België dergelijke wetgeving ontbeert, waardoor het niveau van de
rechtsbescherming tegen inauthenticiteit in deze conceptueel onderscheiden jurisdicties,
niettemin functioneel op vergelijkbare problemen botst.
Niet alleen laat dergelijke sectorspecifieke wetgeving zich onmiskenbaar gevoelen, bovendien
zijn wij de stellige mening toegedaan dat het effect van de uitbouw van die juridische
omkadering heilzaam is, niet alleen voor gedupeerde kopers en verkopers, maar ook voor de
professionele kunsthandel die beroepsethos en kwaliteitszorg hoog in het vaandel dragen.
Duidelijkheid en transparantie en wettelijke omkadering komen evenzeer hen ten goede. Wat
dat betreft brengen wij de woorden van CHATELAIN in herinnering:
“It might seem reasonable to suggest that the real objection is more psychological than technical and
that the barriers put up have more to do with a desire not to do away with contestable practices. Here
again the professionals who are themselves involved – and, very obviously, the more serious and least
contested of them – should be making a stand and campaigning for the sort of regulations that are only
a burden on the least worthy.”4182

Tot slot wensen wij de aandacht erop te vestigen dat de jurisdicties die de meest verregaande
rechtsbescherming realiseren, tegelijk koploper zijn op het vlak van omzet en aantal
transacties.4183 Wij hopen met deze vaststelling de in de professionele kunsthandel zo
hardnekkige mythe te ontkrachten dat een sluitende juridische omkadering een florissante
kunsthandel onmogelijk zou maken.
Toegespitst op de authenticiteitsproblematiek in de Belgische kunsthandel doen wij zodoende
enkele concrete suggesties aan de Belgische wetgever ter verbetering van de
rechtsbescherming in de sector, waarbij wij evenzeer de belangen van de sector in rekening
brengen.
i) In de eerste plaats lijkt het ons raadzaam naar het voorbeeld van het Franse decreet van 3
maart 1981 de toeschrijvingsnomenclatuur wettelijk vast te leggen. Wij zien hierin drie
onmiddellijke voordelen. Vooreerst schept dergelijke uniformiteit duidelijkheid voor het
koperspubliek wat betreft de aangegane engagementen. Daarnaast laat de consequente
aanwending van deze nomenclatuur toe een helder exoneratiesysteem uit te bouwen, door
zoals in Frankrijk daarvoor de aanwending van die toeschrijvingsformules te vereisen, in
plaats van algemene vage exoneratieclausules. Tot slot achten wij dergelijke
4182
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toeschrijvingsnomenclatuur belangrijk voor de optimalisatie van de toepassing van de
dwalingsvordering,
desgevallend
gecombineerd
met
de
buitencontractuele
aansprakelijkheid (culpa in contrahendo), die wij de aangewezen rechtsmiddelen vinden
bij inauthenticiteit.
ii) Aansluitend daarbij lijkt het ons ook raadzaam een wettelijke regeling uit te bouwen om
de problemen met de verhandeling van kunstvoorwerpen in beperkte oplage het hoofd te
bieden. Hierbij lijkt het ons het meest aangewezen een pragmatische middenweg te
bewandelen tussen het Franse minimalisme en het New Yorkse maximalisme.
iii) Aangezien kunstvoorwerpen er (meestal) op gericht zijn te blijven bestaan, dreigen de
verkoopstransacties bij authenticiteitsproblemen onbeperkt voor vernietiging in
aanmerking te komen, tenzij de vlottende verjaringstermijn voor de dwalingsvordering
door een absolute termijn begrensd wordt. Wij stellen voor die absolute termijn dertig jaar
te laten bedragen vanaf de datum van totstandkoming van de koop.
iv) Teneinde de veilinghuizen toe te laten hun activiteiten op lasthebbersbasis te organiseren,
zoals hun concurrenten uit de toonaangevende kunsthandelslanden, zijn wij van oordeel
dat de overheid het fiscaal regime moet bijsturen teneinde dergelijke organisatievorm
fiscaal ook mogelijk te maken.
v) Gelet op de inadequatie van het regime van de consumentenkoop voor de kunsthandel zijn
wij tot slot van mening dat het aangewezen is gebruik te maken van de
vrijstellingsmogelijkheid uit de Richtlijn 1999/44/EG, om naar het voorbeeld van
Frankrijk, Engeland en Duitsland de veilinghandel in tweedehandsgoederen van het
regime van de consumentenkoop uit te sluiten.
Afsluitend wensen wij nogmaals te benadrukken dat naar Belgisch recht de
dwalingsvordering, desgevallend gecombineerd met de buitencontractuele aansprakelijkheid
(culpa in contrahendo) en geoptimaliseerd in het licht van de voorgaande suggesties, toelaat
de rechtsbescherming te realiseren die naar onze mening aangewezen is. In geval van
inauthenticiteit staat de dwaling de koper immers toe de vernietiging van de
koopovereenkomst te bekomen (behoudens onverschoonbaarheid van zijn dwaling), zodat hij
de betaalde prijs kan recupereren. Dit beantwoordt naar onze mening aan de belangrijkste
verzuchting van de gedupeerde koper.
Desgevallend is hij gerechtigd tot schadevergoeding op grond van het buitencontractueel
aansprakelijkheidsregime. De keuze voor de buitencontractuele aansprakelijkheid is ons
inziens niet alleen theoretisch juist, maar vanuit het standpunt van de handel ook praktisch
wenselijk. In de eerste plaats heeft het buitencontractuele aansprakelijkheidsregime als
voordeel dat, in tegenstelling tot de vernietiging van de koopovereenkomst die de gedupeerde
eerder gemakkelijk verkrijgt, de bijkomende schadevergoeding duidelijk afhankelijk blijft van
het bewijs van een fout in hoofde van de toeschrijver. Bovendien wordt de schade volgens die
zienswijze begroot op buitencontractuele leest. Het kan naar onze mening immers niet de
bedoeling zijn de “loss of bargain” te vergoeden, vermits die (contractuele) schade per
definitie hypothetisch en onmogelijk precies begrootbaar is. Als een zeker risico inherent is
aan de kunstkoop, dan mag dat precies uit die beperking tot de buitencontractuele schade
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blijken. Dergelijke zienswijze houdt rekening met de complexiteit van de
authenticiteitsproblematiek en belast de Belgische kunsthandel niet met een aansprakelijkheid
die hij, anders dan het zo specifieke Franse regime, structureel gezien niet kan dragen. Mits
toepassing van het buitencontractueel aansprakelijkheidsregime achten wij het, anders dan
bepaalde Amerikaanse Staten, niet noodzakelijk, de verhaalbare schade bij inauthenticiteit
door de wetgever te laten plafonneren door de “loss of bargain” voor vergoeding uit te
sluiten. De koper die met die gedachte niet kan leven, blijft ons inziens beter weg van de
kunsthandel. Datzelfde geldt voor de verkoper of handelaar die er geen moeite mee heeft de
koper zonder enig verhaal achter te laten, hoewel die laatste in weerwil van de betaalde prijs,
slechts een inauthentiek kunstvoorwerp geleverd kreeg.
Met andere woorden: Even if they cannot see any difference between an original painting and
a forgery or between an edible mushroom and a poisonous one, that difference matters. They
can either look harder for a difference or avoid paintings and mushrooms entirely…4184
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1910
CA Bordeaux, 17 maart 1910, Rec. Bordeaux 1910, I, 184.
Trib. civ. Mâcon, 22 november 1910, Rec. Dijon 1911, 23.
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Trib. civ. Seine, 5 februari 1913, Gaz. Trib. 1913, 1e sem., II, 321.
Trib. civ. Seine, 21 februari 1913, Gaz. Trib. 1913, 1e sem., II, 126.
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CA Montpellier, 2 januari 1963, Gaz. Pal. 1963, I, 193.

1964
TGI Seine, 1e ch., 1e sect., 17 juni 1964, opgenomen in: F. DURET-ROBERT, Droit du marché de l'art, 2004, o.c., 196.
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Bijlage VII – Lijst met musea
Amsterdam
Antwerpen
Barcelona
Berlijn

Bilbao
Boston
Brussel
Caïro
Chicago
Des Moines
Detroit
Edinburgh
Firenze
London

Los Angeles
Madrid

Melbourne
Milaan
Moskou
München
Napels
New York

Oslo
Parijs

Philadelphia
Rome

St. Petersburg
Stockholm
Venetië
Washington, D.C.

Wenen

Rijksmuseum
Van Gogh Museum
KMSKA
Rubenshuis
Museu Picasso
Gemäldegalerie
Neue Nationalgalerie
Bodemuseum
Guggenheim Museum
Boston Museum of Fine Arts
Isabella Stewart Gardner Museum
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België
Museum der Egyptische oudheden
Art Institute of Chicago
Des Moines Art Center
The Detroit Institute of Arts
National Gallery of Scotland
Galleria degli Uffizi
Palazzo Pitti
National Gallery
Tate Britain
Victoria and Albert Museum
British Museum
Getty Center
Museo del Prado
Museo Reina Sofia
Museo Thyssen Bornemisza
National Gallery of Victoria
Pinacoteca di Brera
Pushkin Museum
Alte Pinakothek
Neue Pinakothek
Museo di Capodimonte
Guggenheim
Metropolitan Museum of Art
Museum of Modern Art (MoMA)
Whitney Museum of American Art
Frick Museum
The Morgan Library & Museum
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Musée du Louvre
Musée d'Orsay
Musée Rodin
Centre Pompidou
Musée Picasso
Philadelphia Museum of Art
Vaticaanse musea
Galleria Borghese
Musei Capitolini
Hermitage
Nationalmuseum
Peggy Guggenheim Collection
National Gallery of Art
Smithsonian American Art Museum
Corcoran Gallery of Art
Kunsthistorisches Museum
Albertina
Österreichische Galerie Belvedere
MUMOK
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www.rijksmuseum.nl
www.vangoghmuseum.nl
www.kmska.be
www.rubenshuis.be
www.museupicasso.bcn.es
www.smb.spk-berlin.de
www.smb.spk-berlin.de
www.smb.spk-berlin.de
www.guggenheim-bilbao.es
www.mfa.org
www.gardnermuseum.org
www.fine-arts-museum.be
www.egyptianmuseum.gov.eg
www.artic.edu
www.desmoinesartcenter.org
www.dia.org
www.nationalgalleries.org
www.uffizi.firenze.it
www.palazzopitti.it
www.nationalgallery.org.uk
www.tate.org.uk/britain
www.vam.ac.uk
www.britishmuseum.org
www.getty.edu
www.museoprado.mcu.es
www.museoreinasofia.es
www.museothyssen.org
www.ngv.vic.gov.au
www.brera.beniculturali.it
www.museum.ru
www.pinakothek.de
www.pinakothek.de
capodimonte.spmn.remuna.org
www.guggenheim.org
www.metmuseum.org
www.moma.org
www.whitney.org
www.frick.org
www.morganlibrary.org
www.nationalmuseum.no
www.louvre.fr
www.musee-orsay.fr
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