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1. Vertrekpunt van de analyse: huidige theorie over “stilzwijgende aanvaarding” 
van exoneratiebedingen

2. Eenzijdige exoneratie in het Engelse recht

3. Stelling: de aanvaarding van de benadeelde als voldoende voorwaarde, met 

vier bijkomende factoren

4. Overkoepelende voorwaarden waaraan een eenzijdige exoneratie moet 
voldoen

Structuur van de presentatie
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1. Klassieke voorwaarden voor stilzwijgende aanvaarding
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1. Kennisname of redelijke mogelijkheid tot 

kennisname

2. Voor de contractsluiting

3. Omstandig stilzwijgen



1. Klassieke voorwaarden voor stilzwijgende aanvaarding

4

1. Kennisname of redelijke mogelijkheid 

tot kennisname

2. Voor de contractsluiting

3. Omstandig stilzwijgen

?



2. Eenzijdige exoneratie in het Engelse recht: occupier’s liability
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- Aansprakelijkheid van wie controle uitoefent over een premise jegens degenen die de premise betreden

- Onderscheid tussen visitors en trespassers

- “VERBODEN TOEGANG”

- Relevantie van verbodsborden (Tomlinson v Congleton Borough Council)

- Beperking van aansprakelijkheid jegens visitors

- D.m.v. notice (Ashdown v Samuel Williams & Sons)

- Idee van conditional licence



Aanvaarding door de benadeelde is geen noodzakelijke, maar slechts een 

voldoende voorwaarde voor de bindende kracht van een “exoneratiebeding”

3. Stelling
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3.1. Methode
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Rechtspraak

Synthese

Rechtsleer

Hoe rechters oordelen

= “het recht”

Beschrijving van de rechterlijke

praktijk = geldende regel



3.2. Geen noodzakelijke, maar een voldoende voorwaarde

- Aanvaarding door de potentiële benadeelde is voldoende voor de bindende kracht

- Daarnaast verhoogt aanwezigheid van één of meer factoren de kans op bindende kracht:

- Legitiem vertrouwen

- Constante handelsrelatie tussen de partijen

- Gewoonte/gebruiken

- Eenzijdige juridische bevoegdheid



4. Voorwaarden waaraan elke eenzijdige exoneratie moet voldoen

- Geen afbreuk aan een reeds verankerde rechtsverhouding

- Kennisgevingsvereiste (mogelijkheid voor potentiële 

benadeelde om te weigeren)



5. Conclusie

1. Aanvaarding van het “exoneratiebeding” is geen noodzakelijke, maar slechts 
een voldoende voorwaarde voor de bindende kracht

2. Naast aanvaarding spelen ook vier bijkomende factoren een rol, die 
eenzijdige exoneratie mogelijk maken

3. Een eenzijdige exoneratie kan geen afbreuk doen aan een reeds verankerde 
rechtsverhouding

4. Elke eenzijdige exoneratie moet duidelijk ter kennis van de potentiële 

benadeelde zijn gebracht



Meer weten?

11


