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Amuse:		
Het nut van een boetebeding  

Een wat? Ik heb het over een artikel in een contract (dit 
kunnen commerciële contracten, arbeidscontracten en 
in algemene voorwaarden zijn) dat toeziet op een 
geldboete. Een boetebeding is namelijk een afspraak 
tussen partijen over een te betalen geldbedrag als 
boete indien een van de partijen de verplichtingen in 
het contract niet nakomt. De meeste contracten zijn 
vormvrij wat betekent dat u zelf mag weten wat u erin 
afspreekt.   

Een boetebeding luidt bijvoorbeeld als volgt: “Wanneer 
een van de partijen handelt in strijd met deze 
overeenkomst, zal hij een boete van € 100,- per dag 
verbeuren aan de andere partij.” 

Zo’n boetebedrag kan voor degene die het contract 
niet nakomt enorm hoog oplopen, zodat een dergelijk 
boetebeding stiekem grote financiële gevolgen kan 
hebben voor diegene.  
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Voor de andere partij kan zo’n boetebeding echter zo 
z’n voordelen hebben. Ten eerste heeft het beding een 
soort ‘straffunctie’ op het niet nakomen van het 
contract. Immers wanneer uw contractspartij zich niet 
houdt aan de afspraken in het contract staat daar een 
boete in geld tegenover. Ook kan de boete fungeren als 
een schadevergoeding die in plaats treedt van hetgeen 
is overeengekomen in het contract. Dat kan met name 
handig zijn als de daadwerkelijke schadevergoeding bij 
het niet nakomen van het contract moeilijk of niet te 
bepalen is. Een combinaties van beide functies is ook 
mogelijk.  

In de praktijk probeert men onder een dergelijk 
boetebeding uit te komen, juist omdat het hoog in geld 
kan oplopen. Echter is dat lang niet altijd mogelijk en is 
toch het gehele bedrag aan boete verschuldigd. De 
rechter kan enkel de boete matigen wanneer er sprake 
is van zulke bijzondere omstandigheden dat de 
eigenlijke boete tot zeer onredelijke gevolgen leidt.  
 
Vraagt u zich nu af of u zo’n boetebeding moet 
opnemen in uw contract, ga dan na waarom u dat zou 
willen. Enkel om de andere partij te ‘prikkelen’ tot 
(tijdige) nakoming of ook om eigen schadevergoeding 
mee vast te stellen? In dit laatste geval zult u ook 
moeten opnemen of er naast de boete ook nog 
nakoming van het contract kan worden gevorderd door 
u. Ook zult moeten opnemen of de boete standhoudt 
bij overmacht. 
 
Wilt u dat ik meekijk of een boetebeding voor u opstel? 
Stuur mij dan gerust een bericht, ik denk graag mee.  

Heeft het u “gesmaakt”? Blijf me dan volgen want na 
een juridisch amuse komt een… ja juist, nog een 
officieel juridisch voorgerecht maar dan wel binnen het 
contractenrecht. Al klinkt dat dan weer niet echt 
“smakelijk” maar wellicht wel interessant J 

	


