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Voor u als onderneming staat de service aan 
de klant centraal. Weliswaar is een 100% 
optimale service niet steeds evident, en kan 
de klant u aansprakelijk stellen indien u uw 
verplichtingen niet (volledig) nakomt. Om uw 
aansprakelijkheid tot een redelijk niveau te 
beperken (en soms zelfs uit te sluiten), kan u 
een exoneratiebeding, ook bevrijdingsbeding 
genoemd, opnemen in uw contracten. Daarbij 
gelden echter wettelijke grenzen, waarvan wij 
er enkele belichten.

Algemeen verbintenissenrecht
Naast specifieke regels waarvan partijen niet 
kunnen afwijken (bijv. de tienjarige aanspra-
kelijkheid van de aannemer voor ernstige 
bouwgebreken), bevat het algemeen verbinte-
nissenrecht twee algemene grenzen.

U kunt zich niet exonereren voor aansprake-
lijkheid wegens uw eigen opzettelijke fout. Een 
dergelijke fout mag immers niet lonen. Dit 
verbod van aansprakelijkheidsbeperking geldt 
niet voor andere soorten fouten, bijv. uw eigen 
niet-opzettelijke (lichte of zware) fout, of de 
(zelfs opzettelijke) fout van een andere persoon 
die u hebt ingeschakeld om uw contract te 
helpen uitvoeren.  Let wel: hieronder volgt nog 
een tweede grens en een geplande hervorming 
van de wet.

Ten tweede mag u de essentie van het contract 
niet uithollen. Het uitgangspunt blijft immers 
dat een contract bindende kracht heeft en u 
dus niet te drastisch afbreuk mag doen aan de 
voornaamste zaken die u de tegenpartij belooft. 
Zo bijv. kan een verkoper van bederfbare goe-
deren niet zijn aansprakelijkheid uitsluiten voor 
eender welke laattijdige levering.

Tot slot, zal in de (nabije) toekomst het wets-
voorstel inzake Boek 5 “Verbintenissen” van 
het nieuwe Burgerlijk Wetboek, wet worden. In 
de huidige versie van het voorstel worden de 
genoemde algemene grenzen (geen bevrijding 
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inzake eigen opzettelijke fout en het contract niet 
uithollen) nog verstrengd: ook bij een opzettelijke 
fout van een hulppersoon die u inschakelde voor 
de uitvoering van uw contract, zal een exoneratie-
beding niet meer toegelaten zijn.

Consumentenrecht
Bij contracten met een consument, d.i. een 
persoon die het contract sluit voor (overwegend) 
privégebruik, voorziet het consumentenrecht 
in bijkomende grenzen ter bescherming van de 
consument. Het Wetboek van Economisch Recht 
bevat daartoe in Boek VI een “zwarte lijst” van 
onrechtmatige bedingen. Zo kan een onderne-
ming zich ten opzichte van een consument niet 
ontslaan van haar aansprakelijkheid voor “grove 
schuld” (lees: zware fout) van haarzelf, haar 
aangestelden of haar lasthebbers.

In een B2C-contract kunt u uw aansprakelijkheid 
voor zware of opzettelijke fouten (van uzelf, uw 
werknemers of uw vertegenwoordigers) dus 
niet uitsluiten, maar wel voor lichte fouten. Of er 
sprake is van zware, dan wel lichte fouten, hangt 
af van de concrete context. Vergelijk bijvoor-
beeld de laattijdige levering van trouwkledij of 
van een zetel.

Naast dergelijke specifieke verboden bedingen, 
geldt er ook een algemeen verbod: geen enkel 
exoneratiebeding mag ten nadele van de con-
sument een “kennelijk onevenwicht” scheppen 
tussen de rechten en plichten van partijen. Deze 
algemene formulering laat toe om elke aanspra-
kelijkheidsbeperking te toetsen. De invulling van 
dit “kennelijk onevenwicht” hangt opnieuw af 
van de concrete omstandigheden. Elementen 
die een rol spelen, zijn o.m. de deskundigheid 
van de onderneming, de (on)duidelijkheid van 
het beding en de samenhang met andere bedin-
gen uit het contract.

Ondernemingsrecht
Ook voor B2B-contracten bevat Boek VI van het 
Wetboek van Economisch Recht gelijkaardige 

begrenzingen, via een algemene toetsingsnorm 
en via lijsten van “zwarte” (steeds verboden) 
en “grijze” (vermoeden van onrechtmatige) 
bedingen. Zo wordt een exoneratiebeding o.m. 
vermoed onrechtmatig te zijn, indien het de 
onderneming ontslaat van aansprakelijkheid 
voor zware fout van haarzelf of haar aangestelde.

De algemene toetsingsnorm verbiedt ook B2B 
een “kennelijk onevenwicht” tussen de rechten 
en plichten van partijen. Van belang zijn o.m. de 
gebruiken, de duidelijkheid van het beding en 
de algemene economie van de overeenkomst.

Besluit
Een exoneratiebeding is bijzonder nuttig, maar 
moet zorgvuldig zijn opgesteld met respect voor 
de wettelijke grenzen. Anders riskeert u dat het 
beding nietig wordt verklaard, en u onverkort 
aansprakelijk bent.

Matthias Meirlaen en Bruno Thoen
De Langhe Advocaten
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Administratieve vereenvoudiging voor aannemers:  
btw-attest 6% nu op factuur

Sinds begin 2022 is er een nieuwe regeling 
voor het btw-attest voor 6% op verbouwingen. 
Deze ingreep zal de administratieve romp-
slomp voor de aannemer sterk verminderen 
en legt de verantwoordelijkheid voor de 
correcte toepassing bij de opdrachtgever. 
Renovatie en herstellingswerken kunnen 
onder bepaalde voorwaarden aan het 
verlaagd btw-tarief van 6% worden uitgevoerd 
in plaats van aan het standaardtarief van 
21%. Voorheen diende de aannemer daarvoor 
een btw-attest uit te reiken aan de bouwheer 
dat aantoont dat alle voorwaarden in de 
praktijk zijn voldaan. Om deze administratie 
te vereenvoudigen, is voornoemd attest 
vervangen door een uitgebreide verklaring op 
de factuur zelf.

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen 
ouder dan 10 jaar kunnen genieten van het 
verlaagd btw-tarief van 6%. Om van dit verlaagd 
btw-tarief te genieten, dienen een aantal voor-
waarden voldaan te zijn. Zo dient de woning 
ouder te zijn dan 10 jaar en moet de woning 
hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt. 
Om aan te tonen dat deze voorwaarden in de 
praktijk ook gerealiseerd zijn, diende de eind-
klant/opdrachtgever een attest te ondertekenen 
dat alle voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief 
voldaan waren. Maar voor de aannemers bracht 

dit heel wat administratieve rompslomp met 
zich mee: attesten werden niet verzonden 
of gingen verloren. Om deze administratie 
te vereenvoudigen, wordt voornoemd attest 
vervangen door een uitgebreide verklaring op 
de factuur zelf. 

Die verklaring moet als volgt luiden: “Btw-tarief: 
Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen 
een termijn van één maand vanaf de ontvangst 
van de factuur, wordt de klant geacht te 
erkennen dat (1) de werken worden verricht aan 
een woning waarvan de eerste ingebruikneming 
heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat 
ten minste 10 jaar voorafgaat aan de datum 
van de eerste factuur m.b.t. die werken, (2) de 
woning, na uitvoering van die werken, uitslui-
tend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt 
gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en 
gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden 
niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 
21% van toepassing zijn en is de afnemer ten 
aanzien van die voorwaarden aansprakelijk 
voor de betaling van de verschuldigde belasting, 
interesten en geldboeten.” De termijn van 
één maand moet de opdrachtgever dus de 
mogelijkheid geven om de opgestelde factuur 
te betwisten en mee te delen dat niet aan de Ondergaan
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toepassingsvoorwaarden voor het verlaagd 
btw-tarief is voldaan. Betwist de opdrachtgever 
de factuur, dan dient de aannemer een gecor-
rigeerde factuur op te maken aan 21% btw. 
De nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid 
voor de correcte toepassing van het verlaagd 
btw-tarief dus volledig bij de opdrachtgever. 
Deze opdrachtgever zal dus mee opdraaien voor 
de bijbetaling van de btw (m.n. 15%) en eventuele 
geldboeten en interesten indien blijkt dat de 
toepassingsvoorwaarden alsnog niet voldaan 
zijn. Deze nieuwe regeling mag door de aan-
nemer reeds worden toegepast vanaf 1 januari 
2022, verplicht wordt het pas vanaf 1 juli 2022. 
Tot en met eind juni 2022 kan men aldus nog 
steeds werken met het gekende attest.

Annelies Moyaert,
Fiscaal Adviseur
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