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LiberCas 11/2020

ARBITRAGE

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.2

Een arbitrale uitspraak kan krachtens artikel 1717, §3, a), iv, Gerechtelijk Wetboek niet worden 
vernietigd indien de uitspraak tegenstrijdige bepalingen of een tegenstrijdigheid in de motivering 
bevat, die niet als een louter feitelijke tegenstrijdigheid is te aanzien, die met een afwezigheid van 
motivering gelijk te stellen is (1). (1) Zie concl. OM. 

 - Arbitrale uitspraak - Tegenstrijdigheid - Vernietiging

3 oktober 2019 C.2017.0558.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.2

- Art. 1717, § 3, a), iv Gerechtelijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.2

Een arbitrale uitspraak kan krachtens artikel 1717, §3, a), iv, Gerechtelijk Wetboek niet worden 
vernietigd indien de uitspraak tegenstrijdige bepalingen of een tegenstrijdigheid in de motivering 
bevat, die niet als een louter feitelijke tegenstrijdigheid is te aanzien, die met een afwezigheid van 
motivering gelijk te stellen is (1). (1) Zie concl. OM. 

 - Arbitrale uitspraak - Tegenstrijdigheid - Vernietiging

3 oktober 2019 C.2017.0558.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.2

- Art. 1717, § 3, a), iv Gerechtelijk Wetboek

BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

De terbeschikkingstelling van de geleende geldsom betreft een rechtsfeit dat door alle middelen van 
recht mag worden bewezen (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Lening - Terbeschikkingstelling van geld - Aard

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1892 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

De terbeschikkingstelling van de geleende geldsom betreft een rechtsfeit dat door alle middelen van 
recht mag worden bewezen (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Lening - Terbeschikkingstelling van geld - Aard

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1892 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

Gelet op het doel van het vormvoorschrift uit artikel 1326 Burgerlijk Wetboek wordt het bewijs van 
de door de schuldenaar opgenomen verbintenis eveneens geleverd wanneer zij is opgenomen in 
een wederkerige overeenkomst die voldoet aan artikel 1325 Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. 
OM.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Eenzijdige verbintenis - Opname in wederkerige 
overeenkomst

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Artt. 1325 en 1326 Burgerlijk Wetboek

Een overeenkomst die door alle partijen werd ondertekend en waarbij elke partij verklaart een 
origineel, voor akkoord ondertekend exemplaar te hebben ontvangen, laat toe het aantal originelen 
te bepalen (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Wederkerige overeenkomst - Aantal originelen - 
Toepassing

2/ 10



LiberCas 11/2020

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.53 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

Een overeenkomst die door alle partijen werd ondertekend en waarbij elke partij verklaart een 
origineel, voor akkoord ondertekend exemplaar te hebben ontvangen, laat toe het aantal originelen 
te bepalen (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Wederkerige overeenkomst - Aantal originelen - 
Toepassing

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

Gelet op het doel van het vormvoorschrift uit artikel 1326 Burgerlijk Wetboek wordt het bewijs van 
de door de schuldenaar opgenomen verbintenis eveneens geleverd wanneer zij is opgenomen in 
een wederkerige overeenkomst die voldoet aan artikel 1325 Burgerlijk Wetboek (1). (1) Zie concl. 
OM.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Eenzijdige verbintenis - Opname in wederkerige 
overeenkomst

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Artt. 1325 en 1326 Burgerlijk Wetboek

CASSATIEBEROEP

BURGERLIJKE ZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.1

Het cassatieberoep gericht tegen een vonnis in laatste aanleg van de vrederechter waarbij de 
vordering van de belanghebbende niet ontvankelijk werd verklaard omdat deze niet op de door de 
wet bepaalde wijze werd ingesteld, is onontvankelijk (1). (1) Zie GwH, arrest 8 mei 2019, nr. 
62/2019.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Ruilverkavelingswet - Vordering niet op door de wet bepaalde 
wijze ingesteld - Vonnis van de vrederechter - Vonnis in laatste aanleg

3 oktober 2019 C.2016.0357.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.1

- Artt. 23, twaalfde lid, en 43 Wet 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1

De vereisten van artikel 6.1 EVRM betreffende het recht van toegang tot de rechter, het monopolie 
dat artikel 519, ? 1, Gerechtelijk Wetboek aan de gerechtsdeurwaarders voorbehoudt, evenals de 
grenzen betreffende de keuze van gerechtsdeurwaarder die voortvloeien uit de regels van 
territoriale bevoegdheid, zoals deze zijn bepaald in artikel 516 Gerechtelijk Wetboek, impliceren dat 
de fout of nalatigheid van deze ministerieel ambtenaar overmacht kan vormen die de wettelijke 
termijn om cassatieberoep in te stellen verlengt met de tijd tijdens welke het voor de eiser volstrekt 
onmogelijk was om dat rechtsmiddel aan te wenden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 601.

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Allerlei - Gerechtsdeurwaarder - 
Wettelijk monopolie - Betekening van het verzoekschrift na het verstrijken van de wettelijke 
termijn - Fout of nalatigheid van de gerechtsdeurwaarder - Overmacht

18 november 2019 C.2018.0510.F AC nr. ...18 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Ruilverkavelingswet - Vordering niet op door de wet bepaalde 
wijze ingesteld - Vonnis van de vrederechter - Vonnis in laatste aanleg
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https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.1

Het cassatieberoep gericht tegen een vonnis in laatste aanleg van de vrederechter waarbij de 
vordering van de belanghebbende niet ontvankelijk werd verklaard omdat deze niet op de door de 
wet bepaalde wijze werd ingesteld, is onontvankelijk (1). (1) Zie GwH, arrest 8 mei 2019, nr. 
62/2019.

3 oktober 2019 C.2016.0357.N AC nr. 1163 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.1

- Artt. 23, twaalfde lid, en 43 Wet 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.1

Het cassatieberoep gericht tegen een vonnis in laatste aanleg van de vrederechter waarbij de 
vordering van de belanghebbende niet ontvankelijk werd verklaard omdat deze niet op de door de 
wet bepaalde wijze werd ingesteld, is onontvankelijk (1). (1) Zie GwH, arrest 8 mei 2019, nr. 
62/2019.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Ruilverkavelingswet - Vordering niet op door de wet bepaalde 
wijze ingesteld - Vonnis van de vrederechter - Vonnis in laatste aanleg

3 oktober 2019 C.2016.0357.N AC nr. 1163 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.1

- Artt. 23, twaalfde lid, en 43 Wet 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.1

Het cassatieberoep gericht tegen een vonnis in laatste aanleg van de vrederechter waarbij de 
vordering van de belanghebbende niet ontvankelijk werd verklaard omdat deze niet op de door de 
wet bepaalde wijze werd ingesteld, is onontvankelijk (1). (1) Zie GwH, arrest 8 mei 2019, nr. 
62/2019.

Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet 
vatbaar voor cassatieberoep - Ruilverkavelingswet - Vordering niet op door de wet bepaalde 
wijze ingesteld - Vonnis van de vrederechter - Vonnis in laatste aanleg

3 oktober 2019 C.2016.0357.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.1

- Artt. 23, twaalfde lid, en 43 Wet 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

GERECHTSDEURWAARDER

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1

De vereisten van artikel 6.1 EVRM betreffende het recht van toegang tot de rechter, het monopolie 
dat artikel 519, ? 1, Gerechtelijk Wetboek aan de gerechtsdeurwaarders voorbehoudt, evenals de 
grenzen betreffende de keuze van gerechtsdeurwaarder die voortvloeien uit de regels van 
territoriale bevoegdheid, zoals deze zijn bepaald in artikel 516 Gerechtelijk Wetboek, impliceren dat 
de fout of nalatigheid van deze ministerieel ambtenaar overmacht kan vormen die de wettelijke 
termijn om cassatieberoep in te stellen verlengt met de tijd tijdens welke het voor de eiser volstrekt 
onmogelijk was om dat rechtsmiddel aan te wenden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 601. 

 - Cassatieberoep - Betekening van het verzoekschrift na het verstrijken van de wettelijke termijn - 
Fout of nalatigheid van de gerechtsdeurwaarder - Wettelijk monopolie - Overmacht

18 november 2019 C.2018.0510.F AC nr. ...18 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1

HOGER BEROEP

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Verklaring van 
grieven in hoger beroep - Laattijdige neerlegging - Overmacht - Uitwerking - Verlenging van de 
termijn - Duur
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https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191120.8

Overmacht die de partij in hoger beroep belet het verzoekschrift of het grievenformulier neer te 
leggen binnen de door de artikelen 203 en 204 Wetboek van Strafvordering opgelegde termijn, 
heeft niet tot gevolg dat de verplichting om dat vormvereiste te vervullen vervalt, maar enkel dat de 
voormelde termijn wordt verlengd met de tijd gedurende welke die omstandigheid blijft bestaan 
(1). (1) Zie Cass. 13 november 2019, AR P.19.0984.F, AC 2019, nr.593, en de noot.

20 november 2019 P.2019.0874.F AC nr. ...20 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191120.8

- Artt. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering

HUUR VAN GOEDEREN

HANDELSHUUR

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.4

In zoverre het middel uit artikel 16, I, 6?, Handelshuurwet, afleidt dat de huurder wiens aanvraag tot 
huurhernieuwing werd geweigerd op grond van artikel 16, I, 3?, Handelshuurwet, en het verhuurde 
goed heeft verlaten bij het eindigen van de huur, geen aanspraak kan maken op een 
uitzettingsvergoeding omdat hij zich in de buurt van het verhuurde goed heeft gevestigd en aldus 
zijn cli?nteel heeft kunnen behouden, faalt het naar recht (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 
602. 

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Aanvraag tot huurhernieuwing - 
Weigering - Verbouwingswerken - Pand van de huurder dat zich in de buurt bevindt - Behoud van 
het cliënteel - Recht op uitzettingsvergoeding

18 november 2019 C.2019.0123.F AC nr. ...18 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.4

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.4

Artikel 25, eerste lid, 1°, Handelshuurwet bepaalt dat de huurder, indien hij regelmatig zijn wil te 
kennen heeft gegeven om van zijn recht op hernieuwing gebruik te maken en het hem is geweigerd, 
recht heeft op een vergoeding die forfaitair wordt bepaald op één jaar huur indien de verhuurder 
voornemens is het pand weder op te bouwen overeenkomstig artikel 16, I, 3°; de Handelshuurwet 
strekt tot bescherming van de handelszaak; de uitzettingsvergoeding, zoals ze door die wet is 
bepaald, strekt ertoe de huurder te vergoeden voor het verlies van de handelszaak, dat het gevolg is 
van de uitzetting; de huurder behoudt zijn recht op de uitzettingsvergoeding, zelfs al heeft hij zijn 
handelszaak gevestigd in de buurt van het verhuurde goed, wanneer die verhuizing het gevolg is van 
de weigering tot huurhernieuwing (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 602.  

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Aanvraag tot huurhernieuwing - 
Weigering - Verbouwingswerken - Pand van de huurder dat zich in de buurt bevindt - Recht op 
uitzettingsvergoeding

18 november 2019 C.2019.0123.F AC nr. ...18 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.4

KOOP

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191129.1F.2

Wanneer de koop betrekking heeft op meerdere zaken, is de koop voltrokken wanneer de partijen 
een totaalprijs zijn overeengekomen, zonder dat van elke zaak de prijs moet worden bepaald.

 - Voorwerp - Meerdere zaken - Ogenblik waarop de koop is voltrokken

29 november 2019 C.2019.0045.F AC nr. ...29 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191129.1F.2

- Art. 1583 Burgerlijk Wetboek

LENING

 - Verbruiklening - Diverse ontleners - Overhandiging aan één van hen
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https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

De overhandiging van geleende gelden aan één van de ontleners met instemming van de anderen 
voldoet aan het bepaalde in artikel 1892 B.W (1). (1) Zie concl. OM. 

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1892 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

De overhandiging van geleende gelden aan één van de ontleners met instemming van de anderen 
voldoet aan het bepaalde in artikel 1892 B.W (1). (1) Zie concl. OM. 

 - Verbruiklening - Diverse ontleners - Overhandiging aan één van hen

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1892 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

De terbeschikkingstelling van de geleende geldsom betreft een rechtsfeit dat door alle middelen van 
recht mag worden bewezen (1). (1) Zie concl. OM.

 - Terbeschikkingstelling van geld - Aard

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1892 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

De terbeschikkingstelling van de geleende geldsom betreft een rechtsfeit dat door alle middelen van 
recht mag worden bewezen (1). (1) Zie concl. OM.

 - Terbeschikkingstelling van geld - Aard

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1892 Burgerlijk Wetboek

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.7

Uit artikel 34, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie volgt dat, ongeacht de berekeningsmethode 
die ter uitvoering van die bepaling gehanteerd wordt, de bestaansmiddelen van de ascendent of 
descendent van de eiser die het bedrag niet te boven gaan van het leefloon dat aan een 
begunstigde samenwonende wordt toegekend, voor de fictieve toekenning van dat leefloon aan die 
ascendent of descendent, die niet van een dergelijke toekenning is uitgesloten, in aanmerking 
moeten worden genomen zoals artikel 16 Leefloonwet dat voorschrijft (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2019, nr. 604.  

 - Leefloon - Bedrag - Samenwonenden - Samenwoning met meerderjarige ascendenten of 
descendenten van de eerste graad - Bestaansmiddelen - Inaanmerkingneming - Berekening

18 november 2019 S.2019.0021.F AC nr. ...18 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.7

ONDERHANDSE AKTE [ZIE: 077 BEWIJS]

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

Een overeenkomst die door alle partijen werd ondertekend en waarbij elke partij verklaart een 
origineel, voor akkoord ondertekend exemplaar te hebben ontvangen, laat toe het aantal originelen 
te bepalen (1). (1) Zie concl. OM.

 - Wederkerige overeenkomst - Aantal originelen - Toepassing

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek

 - Wederkerige overeenkomst - Aantal originelen - Toepassing
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https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

Een overeenkomst die door alle partijen werd ondertekend en waarbij elke partij verklaart een 
origineel, voor akkoord ondertekend exemplaar te hebben ontvangen, laat toe het aantal originelen 
te bepalen (1). (1) Zie concl. OM.

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1325 Burgerlijk Wetboek

OVEREENKOMST

EINDE

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191129.1F.1

Uit het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk overeenkomsten van onbepaalde duur op elk 
ogenblik kunnen worden beëindigd, volgt niet dat een partij die het verbod om cliënteel af te 
werven tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft overtreden, aan zijn medecontractant 
geen vergoeding verschuldigd is voor de bestellingen die hij dankzij het afwerven heeft ontvangen 
na de beëindiging van de overeenkomst. 

Einde - Miskenning van het verbod om het cliënteel af te werven tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst - Bestellingen die dankzij dat afwerven zijn verkregen na de beëindiging van de 
overeenkomst - Vergoeding - Beginsel

29 november 2019 C.2018.0588.F AC nr. ...29 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191129.1F.1

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191129.1F.1

Een overeenkomst van onbepaalde duur kan op elk ogenblik worden beëindigd (1). (1) Zie Cass. 8 
februari 2018, AR C.17.0255.N, AC 2018, nr. 88; Cass. 29 mei 2015, AR C.13.0390.N, AC 2015, nr. 
354. 

Einde - Overeenkomst van onbepaalde duur - Ogenblik

29 november 2019 C.2018.0588.F AC nr. ...29 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191129.1F.1

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.3

De vergoedingsplicht wegens de schuldige niet-nakoming van een contractuele verbintenis strekt 
ertoe de schuldeiser terug te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden mocht 
de wanprestatie niet hebben plaatsgevonden, waarbij het herstel in natura aan de schuldenaar geen 
grotere last mag opleggen.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Contractuele verbintenis - Schuldige 
niet-nakoming - Vergoedingsplicht - Herstel in natura

3 oktober 2019 C.2017.0621.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.3

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4

Indien een overeenkomt alleen gevolgen teweegbrengt tussen partijen belet dit niet dat een derde 
het bestaan van een overeenkomst en de gevolgen die daaruit voortvloeien voor de contractuele 
partijen moet erkennen (1). (1) Cass. 4 oktober 2010, C.09.0632.N, AC 2010, nr. 573.

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Bestaan van een overeenkomst - Gevolg 
voor derden

3 oktober 2019 C.2018.0438.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Bestaan van een overeenkomst - Gevolg 
voor derden

7/ 10



LiberCas 11/2020

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4

Indien een overeenkomt alleen gevolgen teweegbrengt tussen partijen belet dit niet dat een derde 
het bestaan van een overeenkomst en de gevolgen die daaruit voortvloeien voor de contractuele 
partijen moet erkennen (1). (1) Cass. 4 oktober 2010, C.09.0632.N, AC 2010, nr. 573.

3 oktober 2019 C.2018.0438.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4

- Art. 1165 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.3

De vergoedingsplicht wegens de schuldige niet-nakoming van een contractuele verbintenis strekt 
ertoe de schuldeiser terug te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden mocht 
de wanprestatie niet hebben plaatsgevonden, waarbij het herstel in natura aan de schuldenaar geen 
grotere last mag opleggen.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Contractuele verbintenis - Schuldige 
niet-nakoming - Vergoedingsplicht - Herstel in natura

3 oktober 2019 C.2017.0621.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.3

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191129.1F.1

Een overeenkomst van onbepaalde duur kan op elk ogenblik worden beëindigd (1). (1) Zie Cass. 8 
februari 2018, AR C.17.0255.N, AC 2018, nr. 88; Cass. 29 mei 2015, AR C.13.0390.N, AC 2015, nr. 
354. 

 - Overeenkomst - Einde - Overeenkomst van onbepaalde duur - Ogenblik

29 november 2019 C.2018.0588.F AC nr. ...29 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191129.1F.1

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4

Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit strekt tot het tenietdoen van de 
rechtsgevolgen die uit een bedrieglijke gedraging voortvloeien, maar deze werking reikt niet verder 
dan nodig is om te verhinderen dat het door bedrog beoogde doel wordt bereikt (1). (1) Zie P. Van 
Ommeslaghe, « Droit des obligations, I, Bruxelles, Larcier, 2010, nr. 308; A. Lenaerts, Fraus omnia 
corrumpit in het privaatrecht, Brugge, die Keure, 2013, nr. 300.  

 - "Fraus omnia corrumpit"

3 oktober 2019 C.2018.0438.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4

Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit strekt tot het tenietdoen van de 
rechtsgevolgen die uit een bedrieglijke gedraging voortvloeien, maar deze werking reikt niet verder 
dan nodig is om te verhinderen dat het door bedrog beoogde doel wordt bereikt (1). (1) Zie P. Van 
Ommeslaghe, « Droit des obligations, I, Bruxelles, Larcier, 2010, nr. 308; A. Lenaerts, Fraus omnia 
corrumpit in het privaatrecht, Brugge, die Keure, 2013, nr. 300.  

 - "Fraus omnia corrumpit"

3 oktober 2019 C.2018.0438.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.4

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

Vooraleer meerdere rechtsplegingsvergoedingen toe te kennen dient de rechter na te gaan of de 
samengevoegde zaken in hun geheel beschouwd niet eenzelfde geschil uitmaken, maar wel 
afzonderlijke geschillen (1). (1) Zie concl. OM.

 - Samengevoegde zaken - Toekenning meerdere rechtsplegingsvergoedingen

- Art. 1, eerste en tweede lid KB 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding 
bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de 
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https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.53 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

artikelen 1 tot 13 Wet 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarhe

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

Vooraleer meerdere rechtsplegingsvergoedingen toe te kennen dient de rechter na te gaan of de 
samengevoegde zaken in hun geheel beschouwd niet eenzelfde geschil uitmaken, maar wel 
afzonderlijke geschillen (1). (1) Zie concl. OM.

 - Samengevoegde zaken - Toekenning meerdere rechtsplegingsvergoedingen

3 oktober 2019 C.2018.0585.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.5

- Art. 1, eerste en tweede lid KB 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding 
bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de 
artikelen 1 tot 13 Wet 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarhe

- Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

SOCIALE ZEKERHEID

ALGEMEEN

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.2

De vaststellingen van het arrest dat "[de sociaal verzekerde] de beslissingen bij de verzoekschriften 
heeft gevoegd en dat op de beslissingen een datum van verzending is aangebracht", kunnen niet 
doen vermoeden dat de brieven op die datum aan de post zijn overhandigd in de zin van artikel 
53bis, 2°, Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 603.  

Algemeen - Handvest van de sociaal verzekerde - Sociale zekerheidsinstelling - Beslissing - 
Kennisgeving - Beroep - Termijn - Aanvang - Bewijs - Vermoeden - Beoordeling

18 november 2019 S.2019.0003.F AC nr. ...18 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.2

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.2

Artikel 23, eerste lid, Wet Handvest Sociaal Verzekerde legt de instelling die zich beroept op de 
laattijdigheid van het beroep van de sociaal verzekerde tegen een beslissing die ze genomen heeft, 
de verplichting op de aanvangsdatum van de termijn te bewijzen; artikel 16 van die wet, dat in het 
eerste lid bepaalt dat, onverminderd specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen, de 
kennisgeving van een beslissing bij gewone brief of bij de overhandiging van een geschrift aan de 
belanghebbende geschiedt en, in het tweede lid, dat de Koning de gevallen kan bepalen waarin de 
kennisgeving bij een ter post aangetekende brief moet geschieden, evenals de 
toepassingsmodaliteiten van deze kennisgeving, heeft niet tot gevolg dat het door de instelling te 
leveren bewijs beperkt wordt tot het bestaan van de kennisgeving of de kennisneming van de 
beslissing door de sociaal verzekerde, zonder dat die instelling de datum ervan dient te bewijzen (1). 
(1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 603.

Algemeen - Handvest van de sociaal verzekerde - Sociale zekerheidsinstelling - Beslissing - 
Kennisgeving - Beroep - Termijn - Aanvang - Bewijs

18 november 2019 S.2019.0003.F AC nr. ...18 november 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.2

VERBINTENIS

De vergoedingsplicht wegens de schuldige niet-nakoming van een contractuele verbintenis strekt 
ertoe de schuldeiser terug te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden mocht 
de wanprestatie niet hebben plaatsgevonden, waarbij het herstel in natura aan de schuldenaar geen 
grotere last mag opleggen.

 - Contractuele verbintenis - Schuldige niet-nakoming - Vergoedingsplicht

9/ 10



LiberCas 11/2020

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.33 oktober 2019 C.2017.0621.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.3

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.3

De vergoedingsplicht wegens de schuldige niet-nakoming van een contractuele verbintenis strekt 
ertoe de schuldeiser terug te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden mocht 
de wanprestatie niet hebben plaatsgevonden, waarbij het herstel in natura aan de schuldenaar geen 
grotere last mag opleggen.

 - Contractuele verbintenis - Schuldige niet-nakoming - Vergoedingsplicht

3 oktober 2019 C.2017.0621.N AC nr. ...3 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191003.3

- Art. 1149 Burgerlijk Wetboek

WAPENS

http://10.242.132.198/content/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.1

De toezending, aan de gouverneur, van het bericht van overdracht van een lang wapen aan de 
houder van een jachtverlof vormt niet op zich en door de aard ervan een aangifte met het oog op 
het verkrijgen van een vergunning voor het voorhanden hebben van een jachtwapen, maar staat 
toe de opspoorbaarheid van een dergelijk wapen te verzekeren in geval van overdracht ervan aan 
een houder van een jachtverlof, die vrijgesteld is van de voorafgaande vergunningsplicht; zelfs in de 
veronderstelling dat het voorhanden hebben van een wapen in de wetenschap dat niet is voldaan 
aan de vormvoorschriften voor het regulariseren ervan een misdrijf zou uitmaken, los van de vraag 
wie aan de vereiste vormvoorschriften moet voldoen, zou dat feit geen schending kunnen 
opleveren van de artikelen 11 en 12 Wapenwet, die betrekking hebben op de verplichte vergunning 
voor vuurwapens, en niet op het voorhanden hebben van een dergelijk niet regelmatig 
ingeschreven wapen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 559. Het "lang wapen" wordt 
omschreven in art. 2, 10°, Wapenwet, waarvan art. 12, eerste lid, met name "1° (de) houders van 
een jachtverlof, die lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is, (...) mogen 
voorhanden hebben", vrijstelt van de in art. 11 bedoelde voorafgaande vergunning. Aangezien de 
jacht een gewestelijke bevoegdheid is, bepaalt de reglementering van het gewest (of van de 
gewesten die) het jachtverlof (of de jachtverloven) waarvan de betrokkene houder is, hebben 
afgegeven, het type wapens dat men krachtens die bepaling voorhanden mag hebben. (M.N.B.)  

 - Jachtwapen - Overdracht aan de houder van een jachtverlof - Geen toezending van het bericht 
van overdracht aan de gouverneur - Gevolg t.a.v. de overnemer

30 oktober 2019 P.2019.0647.F AC nr. ...30 oktober 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.1

- Artt. 25, § 1, en 28, vijfde lid KB 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet

- Artt. 4, 11, § 1, 12, eerste lid, 1°, en 23, tweede lid Wet 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens
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