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Rechtspraak

Grondwettelijk Hof

15 juni 2017 
Voorzitter: de h. De Spreutels

Rapporteurs: de hh. Nihoul en Derycke

Advocaten: mrs. Judo en Delacroix

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – 

Handelshuur – Huurhernieuwing – Vormvoorschrit en 

– Nietigheid – 2. Handelshuur – Huurhernieuwing – 

Vormvoorschrit en – Nietigheid

1. en 2. Het recht op hernieuwing, georganiseerd in de 

Handelshuurwet, impliceert voor de verhuurder, ten op-

zichte van het gemene recht van de overeenkomsten, een 

substantiële beperking van zijn contractuele vrijheid, zo-

wel wat het gevolg van zijn stilzwijgen betret  als op het 

vlak van de redenen die hij kan aanvoeren om het bod te 

weren. Rekening houdend met die gevolgen, is het te be-

grijpen dat de wetgever wilde waarborgen dat de verhuur-

der over zijn verplichtingen inzake hernieuwing op be-

trouwbare wijze wordt ingelicht. De nietigheid als sanctie 

voor het weglaten, door de huurder, van de bij art. 14, eer-

ste lid Handelshuurwet opgelegde vermeldingen, blijkt niet 

onredelijk.

Het is redelijk verantwoord dat de wetgever het niet 

nodig heet  geacht aan de huurder gelijke informatie te 

waarborgen over zijn verplichting om zich, in het in art. 18 

Handelshuurwet gepreciseerde geval, op straf e van verval, 

binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder 

tot de vrederechter te wenden. De huurder neemt immers 

het initiatief om de hernieuwing van de huurovereenkomst 

aan te vragen op grond van art. 14 van deze wet, dat hem 

een recht op hernieuwing verleent teneinde de stabiliteit 

van zijn handelszaak te verzekeren.

Arrest nr. 69/2017

Volledige weergave: zie www.rw.be 
NOOT – Bovenstaand arrest ligt in het verlengde van het 

arrest nr. 72/97 van 25 november 1997.

Grondwettelijk Hof

15 juni 2017 
Voorzitter: de h. De Groot

Rapporteurs: mevr. Merckx-Van Goey en de h. Daoût

Advocaat: mr. Hemmeryckx

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – 

Handelshuur – Uitzettingsvergoeding – Vervaltermijn – 

Woninghuur – 2. Handelshuur – Uitzettingsvergoeding 

– Vervaltermijn – Woninghuur

1. en 2. Art. 28 Handelshuurwet, indien het in die zin wordt 

geïnterpreteerd dat het niet van toepassing is op de rechtsvor-

dering tot betaling van de vergoeding bedoeld in art. 3, § 2, 

vierde lid Woninghuurwet, schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet. 

Rekening houdend met de bekommernis om de geschillen 

die raken aan het handelsverkeer spoedig op te lossen, kon 

de wetgever immers redelijkerwijs oordelen dat enkel aan de 

deelnemers aan het handelsverkeer een bijzondere oplettend-

heid diende te worden opgelegd door het instellen van hun 

rechtsvordering tot het betalen van een uitzettingsvergoeding 

aan een korte vervaltermijn van één jaar te onderwerpen. In 

het kader van de woninghuur bestaat niet dezelfde noodzaak 

van bijzondere oplettendheid en spoed.

Arrest nr. 78/2017

Volledige weergave: zie www.rw.be 
Hof van Cassatie

3e Kamer – 9 mei 2016

Voorzitter: mevr. Deconinck

Rapporteur: de h. Smetryns

Openbaar ministerie: de h. Vanderlinden

Advocaten: mrs. Vanlerberghe en Vanlersberghe

Koop – a) Tweedehands auto – Bedrog bij opgave 

van kilometerstand – Ontbinding – Enkel ten laste 

van verkoper – Op te stellen document – Geen 

vormvereisten – Te vermelden gegevens opgenomen 

in verschillende documenten die een geheel vormen – 

b) Verborgen gebreken – Begrip – Kenmerk van de zaak 

dat de economische waarde ervan aantast – Geen gebrek

a) Krachtens art. 3, § 1 van de wet van 11 juni 2004 «tot 

beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertui-

gen» is het verboden de op de kilometerteller van een voertuig 

aangegeven kilometerstand te wijzigen of de correcte registra-

tie van de kilometers te vervalsen of te verhinderen. Krachtens 

art. 7 van dezelfde wet geet , niettegenstaande elk strijdig be-

ding en onverminderd de toepassing van art. 1116 BW, elke 

miskenning van artt.  3 en 4 van voormelde wet aanleiding 

tot de ontbinding van de verkoop, indien de koper hierom 

verzoekt. Uit deze bepalingen volgt niet dat de koper van een 
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voertuig op grond van art. 7 van dezelfde wet de ontbinding 

van de overeenkomst kan vorderen ten laste van degene die 

hem het voertuig heet  verkocht als de wijziging van de op de 

kilometerteller aangegeven kilometerstand niet aan deze ver-

koper, maar aan een eerdere verkoper is toe te schrijven.

Krachtens art.  4, §  1, eerste lid van dezelfde wet maakt, 

bij de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig door een 

vakman aan een particulier of aan een andere vakman, de 

vakman-verkoper een document op waarbij de verkoop wordt 

vastgesteld en de in die bepaling opgenomen gegevens worden 

vermeld. Deze bepaling vermeldt geen vormvereisten voor 

de geldigheid van het op te stellen document, zodat er geen 

sprake is van een schending van deze bepaling wanneer alle 

erin vermelde gegevens worden opgenomen in verschillende 

documenten die een geheel vormen.

b) Een kenmerk van de verkochte zaak dat de economi-

sche waarde ervan zodanig aantast dat, mocht de koper dit 

kenmerk hebben gekend, hij de zaak niet of slechts tegen een 

mindere prijs zou hebben gekocht, is geen gebrek in de zin van 

art. 1641 BW indien dit kenmerk niet van aard is het gebruik 

waartoe de zaak is bestemd, wezenlijk te verminderen.

AR nr. C.14.0404.N

M.M.M.N. t/ BVBA F.-E.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het 

Hof van Beroep te Brussel van 11 april 2014.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

1. Krachtens art. 3, § 1, van de wet van 11 juni 2004 «tot 

beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertui-

gen» is het verboden de op de kilometerteller van een voer-

tuig aangegeven kilometerstand te wijzigen of de correcte 

registratie van de kilometers te vervalsen of te verhinderen.

Krachtens art.  7 van voormelde wet van 11  juni 2004 

geet , niettegenstaande elk strijdig beding en onvermin-

derd de toepassing van art. 1116 BW, elke miskenning van 

de bepalingen van artt. 3 en 4 aanleiding tot de ontbinding 

van de verkoop, indien de koper hierom verzoekt.

2. Uit deze bepalingen volgt niet dat de koper van een 

voertuig op grond van art. 7 van de wet van 11 juni 2004 

de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen ten 

laste van diegene die hem de wagen heet  verkocht wan-

neer de wijziging van de op de kilometerteller aangege-

ven kilometerstand niet aan deze verkoper, maar aan een 

eerdere verkoper is toe te schrijven.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uit-

gaat, faalt naar recht.

...

Derde onderdeel

4. Krachtens art. 4, § 1, eerste lid van de wet van 11 juni 

2004 «tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand 

van voertuigen» maakt, bij de verkoop van een reeds in-

geschreven voertuig door een vakman aan een particu-

lier of aan een andere vakman, de vakman-verkoper een 

document op waarbij de verkoop wordt vastgesteld en dat 

volgende gegevens vermeldt:

1° het merk en het model van het voertuig;

2° het jaar van de eerste inschrijving;

3° het chassisnummer van het voertuig;

4° de op het ogenblik van de verkoop op de kilometertel-

ler aangegeven kilometerstand;

5° de verkoopprijs;

6° de datum van de verkoop;

7°  de identiteit en het adres en de handtekening van de 

koper en de verkoper; de identiteit en het adres en de 

handtekening zijn niet vereist wanneer de verkoper een 

factuur opstelt.

Krachtens art.  7 van voormelde wet van 11  juni 2004 

geet , niettegenstaande elk strijdig beding en onvermin-

derd de toepassing van art. 1116 BW, elke schending van 

de bepalingen van artt. 3 en 4 aanleiding tot de ontbin-

ding van de verkoop, indien de koper hierom verzoekt.

5. Art. 4 vermeldt geen vormvereisten voor de geldig-

heid van het op te stellen document, zodat er geen schen-

ding van dit artikel bestaat wanneer alle in dit artikel 

vermelde gegevens worden vermeld in verschillende do-

cumenten die een geheel vormen.

6. De appelrechters die erop wijzen dat de factuur uit-

drukkelijk verwijst naar het op dezelfde datum opgestel-

de garantiebewijs, dat op deze datum door beide partijen 

werd ondertekend, geven te kennen dat de factuur en het 

garantiebewijs een geheel uitmaken en vermochten dan 

ook wettig te oordelen dat «bij de aankoop een document 

[werd] opgemaakt dat de verkoop vastlegt en dat de ver-

eiste gegevens bevat».

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangeno-

men.

7. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appel-

rechters oordelen dat het garantiebewijs alle door art. 4, 

§  1, eerste lid van voormelde wet vereiste gegevens ver-

meldt, berust het op een verkeerde lezing van het arrest, 

dat beide stukken als een geheel beschouwt, en mist het 

mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede middel

Eerste onderdeel

8. Krachtens art. 1641 BW is de verkoper gehouden tot 

vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte 
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zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe 

men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen 

dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak 

slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

9. Een gebrek in de zin van art. 1641 BW is een intrin-

siek of functioneel gebrek dat hetzij het normaal gebruik 

van de zaak in de weg staat, hetzij het gebruik waartoe de 

zaak is bestemd, zodanig vermindert dat de koper, mocht 

hij het gebrek hebben gekend, de zaak niet of slechts te-

gen een mindere prijs zou hebben gekocht.

Het behoort aan de rechter te oordelen of het gebrek 

het gebruik van de zaak in de weg staat dan wel het ge-

bruik waartoe de zaak is bestemd wezenlijk vermindert.

10. De appelrechters oordelen: «Een gebrek is een ab-

normaal kenmerk dat het normaal gebruik van de zaak 

aantast of in de weg staat. Op zich is een welbepaalde 

kilometerstand geen gebrek, het is geen abnormaal ken-

merk. Te dezen was de afwijking tussen de stand op de 

teller en de werkelijk afgelegde afstand (ongeveer 46.000 

km) niet van die aard dat de normale gebruiksverwach-

ting in belangrijke mate werd aangetast. De afwijking 

heet  enkel een economische betekenis, en kan niet als 

een gebrek in de zin van art. 1641 BW beschouwd wor-

den.»

11. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appel-

rechters aldus voor de toepassing van art. 1641 BW een 

intrinsiek gebrek van de zaak vereisen, berust het op een 

onjuiste lezing van het arrest en mist het mitsdien feite-

lijke grondslag.

12. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat zodra 

een kenmerk van de zaak de economische waarde ervan 

zodanig aantast dat, mocht de koper dit kenmerk hebben 

gekend, hij de zaak niet of slechts tegen een mindere prijs 

zou hebben gekocht, er sprake is van een gebrek in de zin 

van art. 1641 BW, ook indien dit kenmerk niet van aard is 

het gebruik waartoe de zaak is bestemd wezenlijk te ver-

minderen, faalt het naar recht.

13. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrech-

ters niet vermochten te oordelen dat de afwijking tussen 

de stand op de teller en de werkelijke afgelegde afstand 

van het voertuig te dezen niet van die aard was «dat de 

normale gebruiksverwachting in belangrijke mate werd 

aangetast», komt het op tegen de feitelijke beoordeling 

door de rechter en is het mitsdien niet ontvankelijk.

...

NOOT – Geknoei met de kilometerteller door een eer-

dere schakel in de verkoopsketen: over de wet van 11 juni 

2004, het wilsgebrek bedrog en de verborgen gebreken

I. Inleiding

1. Tot een tiental jaar geleden zorgde de kilometerstand 

van een tweedehandswagen voor heel wat twijfel en onrust 

bij geïnteresseerde kopers. Als reactie op de vele wantoe-

standen heet  de wetgever met de wet van 11 juni 2004 «tot 

beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voer-

tuigen» getracht een antwoord te bieden op deze proble-

matiek. Naast een algemeen verbod om de kilometerstand 

te wijzigen en de verplichting om bij de verkoop van een 

tweedehandswagen een document met alle relevante gege-

vens op te maken, voorziet deze wet ook in de verplichte 

overhandiging van een Car-pass. Dit document biedt een 

gedetailleerd overzicht van de kilometerstand(en) en deed, 

sinds de invoering ervan in 2006, het aantal gevallen van 

tellerfraude signii cant dalen.

Uit de rechtspraak blijkt echter dat er zich nog steeds 

gevallen voordoen waarin er geknoeid werd met de kilo-

meterteller. De verklaring hiervoor kan wellicht gezocht 

worden in het feit dat de actieradius van de Car-pass be-

perkt is tot de Belgische markt. Bij een geïmporteerde 

tweedehandswagen is het bijgevolg bijzonder moeilijk 

om na te gaan of de kilometerstand werd gewijzigd («De 

impact van Car-pass op de tweedehandsmarkt in België, 

Rapport juli 2016», te consulteren op www.car-pass.be). 

Wanneer vandaag de dag problemen rijzen met de kilo-

meterteller, blijkt het doorgaans dan ook te gaan om ge-

vallen waarin door een eerdere schakel in de verkoopske-

ten geknoeid werd met de kilometerstand.

Het was ook een dergelijk geval dat aanleiding gaf tot 

het geannoteerde arrest, waarin onder meer de vraag aan 

bod kwam of de wet van 11 juni 2004 de benadeelde ko-

per ook in dat geval nog bescherming biedt. Om een ant-

woord te bieden op deze vraag zal eerst aandacht worden 

besteed aan de reikwijdte van de wet van 11  juni 2004. 

Nadien wordt nog nagegaan of de koper ook een beroep 

kan doen op actiemogelijkheden uit het gemene recht. 

Hierbij wordt stilgestaan bij het wilsgebrek bedrog, waar-

naar de wet van 11  juni 2004 uitdrukkelijk verwijst, en 

het leerstuk van de verborgen gebreken, dat ook aan bod 

kwam in het geannoteerde arrest.

II. Geen ontbinding op grond van de wet van 11 juni 2004 

«tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van 

voertuigen»

2. De wet van 11 juni 2004 voorziet in art. 3 in een al-

gemeen verbod om de aangegeven kilometerstand te wij-

zigen of de correcte registratie van de kilometers te ver-

valsen of te verhinderen. Art. 4, § 1, eerste lid van deze 

wet voegt hier de verplichting aan toe om bij de verkoop 

van een reeds ingeschreven voertuig door een vakman 

aan een particulier of aan een andere vakman, een do-

cument te laten opmaken waarbij in de eerste plaats de 

verkoop wordt vastgesteld en daarnaast ook bepaalde ge-

gevens worden vermeld, zoals het merk en het model van 

het voertuig, het jaar van de eerste inschrijving, de op het 

ogenblik van de verkoop op de kilometerteller aangege-

ven kilometerstand, de verkoopprijs, enz. De schending 

van een van deze bepalingen kan krachtens art.  7 van 

voormelde wet, niettegenstaande elk strijdig beding en 

onverminderd de toepassing van art.  1116 BW, worden 

beteugeld met de ontbinding van de verkoop, indien de 
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koper hierom verzoekt. Deze bepaling verduidelijkt even-

wel niet of voor een succesvol beroep op dit artikel vereist 

is dat het bedrog uitgaat van de verkoper zelf. De vraag is 

dan ook gerezen of de koper van een tweedehandswagen 

ook de ontbinding van de koopovereenkomst kan vorde-

ren, wanneer vaststaat dat de kilometerstand door een 

eerdere verkoper werd gewijzigd.

Tijdens de parlementaire voorbereiding van deze 

wet blijkt helaas geen aandacht te zijn besteed aan deze 

kwestie. In zijn advies bij het voorontwerp van deze 

wet verduidelijkte de Raad van State wel dat de ontbin-

dingssanctie van art.  7 een bijkomende bescherming 

beoogt te bieden, die ook geldt in de gevallen waarin er 

geen bedrog in de zin van art.  1116 BW werd gepleegd, 

maar waarin wel de bepaling van art.  3 werd miskend 

(Advies Raad van State nr.  34/270/1 bij het eerste voor-

ontwerp van de wet tot beteugeling van bedrog met de 

kilometerstand van voertuigen, Parl.St. Kamer 2003-04, 

nr. 0710-01, p. 30). Aangezien art. 1116 BW vereist dat het 

bedrog uitgaat van de wederpartij, kan hieruit volgens 

sommigen worden afgeleid dat een beroep op art. 7 mo-

gelijk is, ongeacht of de verkoper zelf verantwoordelijk is 

voor het geknoei aan de kilometerteller (S. Bar, «Quand 

le compteur kilométrique trompe l’acheteur d’un véhi-

cule d’occasion», TBBR 2004, p. 53, nr. 16; E. Swaenepoel, 

«Beteugeling van bedrog met de kilometerstand bij de 

verkoop van tweedehandsvoertuigen: de Wet van 11 juni 

2004 en het wilsgebrek bedrog», DCCR 2010, p.  109, 

nr. 21).

Anderen wijzen deze interpretatie echter af en betogen 

dat de ontbindingssanctie enkel ingeroepen kan worden 

ten aanzien van de eigen verkoper die zelf geknoeid heet  

met de kilometerteller (Kh. Brussel 5 maart 2004, JLMB 

2004, 1014; Gent 29  juni 2011, NJW 2012, 387, noot M. 

Dambre). Het is deze laatste invulling die in het geanno-

teerde arrest wordt gevolgd. Volgens het Hof van Cassatie 

vereist de toepassing van art. 7 van de betrokken wet dat 

het bedrog met de kilometerteller uitgaat van de verko-

per. De koper kan derhalve geen ontbinding vorderen in-

dien het bedrog toe te schrijven is aan een eerdere schakel 

in de verkoopsketen. Hoewel het Hof hiermee een eerder 

restrictieve invulling van de wet vooropstelt, oordeelt het 

wel in lijn met het wilsgebrek bedrog dat ook uitsluitend 

het bedrog van de wederpartij beteugelt.

II. Tenzij de verkoper op de hoogte is? De invloed van het 

wilsgebrek bedrog

3. Hoewel het geannoteerde arrest beslist dat art.  7 

van de wet van 11 juni 2004 niet geldt indien een vorige 

schakel in de verkoopsketen geknoeid heet  met de kilo-

meterteller en hiermee aansluit bij de vereisten die gelden 

voor het wilsgebrek bedrog, is een beroep op dit laatste 

actiemiddel niet bij voorbaat uitgesloten. Sinds lang 

wordt aanvaard dat het bedrog van een van de contract-

partijen niet alleen kan bestaan in het stellen van een 

positieve handeling, bv. het zelf terugdraaien van de ki-

lometerteller, maar ook in het opzettelijk verstrekken van 

foutieve informatie, alsook in het opzettelijk verzwijgen 

van informatie, bv. achterhouden dat de kilometerstand 

reeds vervalst is (E. Swaenepoel, o.c., DCCR 2010, p. 106, 

nr. 15). In die zin werd reeds verschillende malen geoor-

deeld dat het geknoei aan de kilometerteller, hoewel dit 

te wijten is aan een eerdere verkoper, incidenteel bedrog 

van de verkoper kan uitmaken, indien hij op de hoogte 

was van de vervalsing, maar de koper hiervan niet heet  

ingelicht (Cass. 21 april 1988, TBH 1991, 203, noot C. Jas-

sogne; Bergen 18 maart 1986, RRD 1987, 127; S. Verhae-

gen, «De actiemogelijkheden van de koper van een oc-

casiewagen, wanneer deze wagen gebrekkig blijkt», Jura 

Falc. 2007-08, 195).

4. Het wilsgebrek bedrog kan enkel worden aange-

nomen indien de verkoper opzettelijk iets waarvan hij 

daadwerkelijk op de hoogte is, niet meedeelt, hoewel hij 

weet dat die informatie van belang is voor de wederpartij 

(A. De Boeck, «De wilsgebreken dwaling en bedrog van-

daag» in R. Van Ransbeeck (ed.), Wilsgebreken, Brugge, 

die Keure, 2006, 79-80). Enkel diegene die ef ectief op de 

hoogte is, kan bijgevolg bedrog worden verweten. Ten 

aanzien van diegene die enkel kennis behoorde te hebben, 

kan, gelet op het vereiste van een moreel opzet, het be-

drog dus niet slagen (A. De Boeck, o.c., in R. Van Rans-

beeck (ed.), Wilsgebreken, 85; W. Van Gerven en A. Van 

Oevelen, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2015, 121). 

Het bewijs van dit moreel element betret  een feitelijk ge-

geven dat met alle middelen van recht, met inbegrip van 

vermoedens, kan worden geleverd. Doorgaans zal de fei-

tenrechter uit de vaststelling dat de bedrogpleger ef ectief 

kennis had over het litigieuze element, het vermoeden af-

leiden dat hij eveneens het opzet had om de wederpartij 

te misleiden. Het is in dit verband dat ook het cassatiear-

rest van 21 april 1988 moet worden opgevat, waarin het 

Hof de voorziening verwierp tegen het bestreden arrest, 

dat de verkoper van tweedehandswagens incidenteel be-

drog verweet op basis van het feitelijke vermoeden dat 

hij als professioneel verkoper wel op de hoogte moest zijn 

van de gewijzigde kilometerstand, maar daarover zweeg 

tegenover de koper. Het bedrog van de professionele ver-

koper werd afgeleid uit de kennis die hij, naar analogie 

met de verborgen gebreken, steeds vermoed wordt te heb-

ben (Cass. 21 april 1988, TBH 1991, 203, noot C. Jassog-

ne; Bergen 18 maart 1986, RRD 1987, 127; W. De Bondt, 

«Bewuste verzwijging, onbewust stilzwijgen en bedrieg-

lijk opzet», AJT 2000-01, 790-791; A. De Boeck, o.c., in R. 

Van Ransbeeck (ed.), Wilsgebreken, 85).

De sanctie van het wilsgebrek bedrog is ah ankelijk 

van de omstandigheid of het bedrog doorslaggevend was 

voor de toestemming van de wederpartij, dan wel er en-

kel toe geleid zou hebben dat de wederpartij zonder het 

bedrog de overeenkomst onder gunstigere voorwaarden 

had gesloten. In het eerste geval leidt het wilsgebrek tot 

de nietigheid van de overeenkomst, terwijl incidenteel 

bedrog enkel aanleiding kan geven tot het vorderen van 

een schadevergoeding (S. Stijns, Leerboek Verbintenis-
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senrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, p. 86, nr. 113; P. Van 

Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 

2010, p. 254, nr. 155; W. Van Gerven en A. Van Oevelen, 

o.c., 119).

5. De vraag rijst of de strenge opvatting van het Hof 

van Cassatie enigszins getemperd kan worden door naar 

analogie met het wilsgebrek bedrog, een ruime invul-

ling toe te kennen aan het begrip «bedrog» in de zin 

van art. 3, § 1 van de wet van 11 juni 2004. Niet alleen 

het wijzigen van de kilometerstand zou dan aanleiding 

kunnen geven tot ontbinding, maar tevens het verzwij-

gen van het feit dat de kilometerstand reeds voorheen 

werd aangepast. Deze opvatting werd ook verdedigd in 

het bestreden arrest, dat de miskenning van art. 3 niet 

bewezen achtte «aangezien het voertuig kennelijk werd 

ingevoerd met een teruggedraaide teller en het niet 

vaststaat dat de verweerster daaraan heet  meegewerkt 

of daarvan kennis droeg». In dat opzicht zou ook de 

uitspraak van het Hof van Cassatie kunnen worden op-

gevat. Terwijl principieel geen ontbinding kan worden 

uitgesproken indien de verkoper zelf niet geknoeid heet  

met de kilometerstand, lijkt dit wel gerechtvaardigd te 

zijn indien hij kennis heet  van dit geknoei maar dit 

verzwijgt tegenover de koper. Hoewel de koper in een 

dergelijk geval ook een beroep kan doen op het wilsge-

brek bedrog, biedt deze ruime invulling het voordeel 

dat de koper steeds gerechtigd is de ontbinding van de 

verkoopovereenkomst te vorderen en zich niet tevreden 

hoet  te stellen met een schadevergoeding.

III. Vervalste kilometerteller is (g)een verborgen gebrek

6. Om het geknoei met een kilometerteller te beteuge-

len, wordt in de rechtspraak ook vaak een beroep gedaan 

op de vrijwaringsplicht van de verkoper voor verborgen 

gebreken. Krachtens art. 1641 BW is de verkoper gehou-

den tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de 

verkochte zaak die hetzij deze ongeschikt maken voor het 

gebruik waartoe men ze bestemt, hetzij dit gebruik zoda-

nig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken ge-

kend had, de zaak niet of slechts tegen een mindere prijs 

zou hebben gekocht. Er kan worden opgemerkt dat bij de 

verkoop van roerende goederen aan een consument ook 

een beroep op de regeling inzake de consumentenkoop 

kan worden gedaan (artt. 1649bis e.v. BW). Deze garan-

tie is ook van toepassing op tweedehandsgoederen, maar 

kan, in tegenstelling tot nieuwe goederen, ingekort wor-

den tot een minimum van één jaar (art. 1649quater, § 1, 

derde lid BW). Na het verstrijken van deze termijn zal het 

gemeenrechtelijke regime herleven.

7. Volgens de gemeenrechtelijke regeling ontstaat de 

vrijwaringsplicht van de verkoper wanneer het verkochte 

goed behept is met een gebrek dat verborgen en ernstig is 

en dat minstens in de kiem bestond op het ogenblik van 

de koop. Of de verkoper hierbij op de hoogte was van het 

gebrek, doet niet ter zake. Zijn goede of kwade trouw zal 

enkel een invloed uitoefenen op de omvang van de vrij-

waringsplicht, namelijk op de omvang van de verschul-

digde schadevergoeding (artt. 1645-1646 BW), niet op het 

bestaan ervan.

Wat een gebrek precies is, wordt niet gedei nieerd in 

art.  1641 BW, maar sinds lang heerst er eensgezindheid 

dat dit gebrek zowel intrinsiek als functioneel van aard 

kan zijn. Niet alleen een gebrek in de structuur van de 

zaak, maar ook een verborgen kenmerk dat de verkochte 

zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe de ko-

per ze heet  bestemd, kan resulteren in een vrijwarings-

verplichting (Cass. 18  november 1971, Arr.Cass. 1972, 

274, Pas. 1972, I, 258, RCJB 1973, 609; Cass. 19 juni 1980, 

Arr.Cass. 1979-80, 1314, Pas. 1980, I, 1295, JT 1980, 616; 

Cass. 17 mei 1984, Arr.Cass. 1983-84, Pas. 1984, I, 1128, 

RW 1984-85, 2090). De functionele benadering onder-

stelt wel dat de verkoper kennis had van de bestemming 

van de zaak door de koper. Deze kennis kan voortvloeien 

uit het feit dat de koper deze bestemming heet  meege-

deeld, dat het om de gebruikelijke bestemming gaat of 

doordat de verkoper deze zelf heet  gesuggereerd bij de 

publiciteit (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, p. 32, nr. 24; B. Tilleman, 

Overeenkomsten. Deel 2. Bijzondere overeenkomsten. A. 

Verkoop. Deel 2. Gevolgen van de koop in Beginselen van 

Belgisch Privaatrecht, X, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 312, 

nr. 385).

8. Gelet op de ruime invulling van het begrip «ge-

brek» in de zin van art. 1641 BW oordeelt de rechtspraak 

doorgaans dat geknoei met de kilometerteller van een 

tweedehandsvoertuig een functioneel verborgen gebrek 

uitmaakt. Een aanzienlijk verschil tussen de reële en de 

vermelde kilometerstand maakt het tweedehandsvoer-

tuig ongeschikt voor het gebruik waartoe het was be-

stemd, minstens wordt dit gebruik zodanig verminderd 

dat de koper het voertuig niet of slechts tegen een min-

dere prijs zou hebben aangekocht, aangezien hierdoor 

de verwachte levensduur op het ogenblik van de verkoop 

sterk is ingekort (Bergen 15  februari 1994, JLMB 1995, 

908 (wijziging van 20.000 km naar 0 km); Bergen 24 de-

cember 1985, RRD 1987, 129, noot L. Dermine (verschil 

van 79.000 km); Luik 14  januari 2000, JLMB 2001, 1684 

(verschil van 95.591 km); Gent 29  juni 2011, NJW 2012, 

387, noot M. Dambre (verschil van 171.000  km); Kh. 

Brussel 16  februari 1971, BRH 1971, 378 (verschil van 

50.000  km); Kh. Charleroi 12  april 1994, JLMB 1995, 

276 (verschil van 100.000  km)). De gewijzigde kilome-

terstand heet  met andere woorden een ernstige invloed 

op de duurzaamheid van de gekochte auto en op de 

mogelijke garagekosten die de koper mag verwachten 

(Luik 2  december 2008, JLMB 2009, 1120 (verschil van 

75.000 km); Luik 20 april 2010, JLMB 2011, 465 (verschil 

van 100.000 km)).

De voorwaarde dat het verschil aanzienlijk dient te 

zijn, houdt verband met de vereiste dat het verborgen ge-

brek ernstig moet zijn. Een gebrek wordt namelijk ernstig 

geacht indien het een aanzienlijke invloed heet  op het 
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gebruik of de waarde van het verkochte goed. Wanneer 

het verschil tussen de reële en de vermelde kilometer-

stand bijgevolg beperkt is, zal de werkelijke waarde van 

de wagen slechts in geringe mate afwijken van de prijs 

die men ef ectief heet  betaald (B. Tilleman, o.c., p.  331, 

nr. 411).

9. In de rechtspraak zijn echter ook gevallen terug te 

vinden waarin werd geoordeeld dat de manipulatie van 

de kilometerstand niet beschouwd kan worden als een 

verborgen gebrek (L. Dermine, noot onder Bergen 24 de-

cember 1985, RRD 1987, 132). Hoewel de kilometerstand 

wel een aanwijzing is voor de algemene staat van het 

voertuig, maakt een hogere kilometerstand op zich geen 

intrinsiek gebrek uit waardoor het verkochte goed wordt 

aangetast, noch ongeschikt wordt gemaakt voor het ge-

bruik waartoe het is bestemd (Antwerpen 22 april 1991, 

RW 1994-95, 405 (verschil van 30.990  km); Kh. Brussel 

23  mei 2005, RW 2007-08, 321 (verschil van 5.000  km). 

Zie ook: Kh. Brussel 25  mei 2009, RW 2009-10, 1484). 

Slechts wanneer de aankoop van de tweedehandswagen 

al snel na de aankoop aanleiding geet  tot herstelkosten, 

kunnen de versleten onderdelen beschouwd worden als 

verborgen gebreken waarvoor de verkoper vrijwaring 

dient te verlenen (Gent 20  oktober 1995, AJT 1955-96, 

noot J. Vanbelle (verschil van 134.000 km)).

Ook in het bestreden arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel van 11 april 2014 werd beslist dat een welbepaal-

de kilometerstand geen gebrek uitmaakt. Volgens het hof 

was de afwijking tussen de aangeduide kilometerstand en 

de werkelijk afgelegde afstand (ongeveer 46.000 km) niet 

van die aard dat de normale gebruiksverwachting in be-

langrijke mate werd aangetast. Hoewel het hof toegaf dat 

dit verschil wel een economische betekenis kan hebben, 

betret  het geen gebrek in de zin van art. 1641 BW.

10. De kwestie of een bepaalde afwijking een gebrek 

vormt in de zin van art.  1641 BW komt uitsluitend toe 

aan de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de 

feitenrechter, zodat het Hof van Cassatie zich hierover 

niet kan uitspreken. In het geannoteerde arrest beves-

tigde het Hof wel dat een loutere aantasting van de eco-

nomische waarde van de zaak geen gebrek in de zin van 

art. 1641 BW vormt.

Gelet op de uitspraak van het Hof lijkt het toch verde-

digbaar om geknoei met de kilometerteller te beschou-

wen als een verborgen gebrek. Het terugdraaien van de 

teller heet  niet alleen een invloed op de economische 

waarde van de auto, maar ook op het gebruik waartoe de 

koper deze had bestemd. De kilometerstand is nauw ver-

want met de staat van het voertuig en biedt een duidelijke 

aanwijzing van de staat van de verschillende onderdelen. 

Op basis daarvan kan de koper inschatten of en wanneer 

eventuele herstellingen moeten gebeuren, maar ook hoe-

lang hij nog gebruik kan maken van de auto.

11. Krachtens art. 1644 BW geet  een verborgen gebrek 

aanleiding tot ofwel de ontbinding van de koop ofwel 

een prijsvermindering. Bovendien zal de omvang van de 

vrijwaringsverplichting ah ankelijk zijn van de goede of 

de kwade trouw van de verkoper. Een verkoper die de ge-

breken van de zaak niet heet  gekend, is slechts gehouden 

tot teruggave van de prijs en tot vergoeding aan de koper 

van de door de koop veroorzaakte kosten (art. 1646 BW). 

De verkoper die de gebreken van de zaak daarentegen wel 

kende, zal niet alleen gehouden zijn tot teruggave van de 

prijs die hij ervoor ontvangen heet , maar ook tot vergoe-

ding van alle schade aan de koper (art. 1645 BW). Het be-

wijs van de kwade trouw zal evenwel niet altijd eenvoudig 

te leveren zijn.

Om aan deze bewijsnood tegemoet te komen, erkent 

de rechtspraak sinds lang dat de fabrikant en de gespe-

cialiseerde verkoper worden vermoed te kwader trouw 

te zijn. Op hen rust een resultaatsverbintenis om alle 

maatregelen te nemen teneinde alle mogelijke gebreken 

op te sporen. Zij kunnen zich niet bevrijden op grond 

van het enkele feit dat zij het verborgen gebrek niet ken-

den. Er wordt wel aangenomen dat het vermoeden van 

kwade trouw weerlegbaar is. De verkoper kan zijn goede 

trouw alsnog trachten aan te tonen door het bewijs te 

leveren van zijn onoverwinnelijke onwetendheid of de 

onnaspeurbare aard van het gebrek. Of een gebrek onna-

speurbaar is, wordt niet beoordeeld aan de hand van de 

technische onderzoeksmogelijkheden van de betrokken 

verkoper, maar wel door zijn gedrag te vergelijken met 

dat van een normaal, zorgvuldige vakgenoot, geplaatst in 

dezelfde omstandigheden (Cass. 4 mei 1939, Pas. 1939, I, 

223; Cass. 13 november 1959, Pas. 1960, I, 313, RW 1959-

60, 1445; Cass. 6 mei 1977, Pas. 1977, I, 907, RCJB 1979, 

162, noot M. Fallon; Cass. 7 december 1990, Pas. 1991, I, 

346, RW 1992-93, 431, noot T. Vansweevelt; Cass. 18 ok-

tober 2001, Arr.Cass. 2001, 1721, RW 2003-04, 97; D. 

Schuermans, «De kwade trouw inzake verkoop van een 

tweedehandswagen en de vrijwaringsbeperkende of -uit-

sluitingsclausule», DCCR 1994-95, p. 359, nr. 3; S. Verhae-

gen, o.c., Jura Falc. 2007-08, 207; B. Tilleman, o.c., p. 373, 

nr. 455).

IV. Besluit

12. Met de wet van 11 juni 2004 wilde de wetgever het 

geknoei met kilometertellers een halt toeroepen. 

Krachtens art. 7 van deze wet is de koper steeds gerech-

tigd om de ontbinding van de koopovereenkomst in te roe-

pen zodra de kilometerstand werd gewijzigd. Op het eerste 

gezicht lijkt het geannoteerde arrest de reikwijdte van deze 

wet enigszins in te perken doordat het oordeelt dat art. 7 en-

kel het bedrog dat uitgaat van de verkoper beteugelt. Volgens 

het Hof van Cassatie kan de verkoopovereenkomst tussen 

de koper en de verkoper dus enkel worden ontbonden, wan-

neer de kilometerstand door de verkoper zelf werd gewij-

zigd. Aangezien het Hof, naar analogie met het wilsgebrek 

bedrog, enkel het bedrog van de wederpartij beteugelt, rijst 

de vraag of ook de ruime invulling van dit wilsgebrek door-

getrokken kan worden naar deze wet. Gelet op de bedoeling 

van de wetgever om de koper, naast het wilsgebrek bedrog, 

een extra bescherming te bieden, lijkt het verdedigbaar dat 
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ook wanneer de verkoper kennis heet  van het feit dat reeds 

voorheen geknoeid werd met de kilometerteller, maar dit 

achterhoudt voor de koper, laatstgenoemde een beroep kan 

doen op de wet van 11  juni 2004. Daarnaast kan ook een 

beroep worden gedaan op het leerstuk van de verborgen ge-

breken. Hoewel sommige rechtspraak terughoudend is om 

een verschil in de reële en de vermelde kilometerstand te 

beschouwen als een verborgen gebrek, kan niet worden ont-

kend dat een aanzienlijk verschil sneller dan verhoopt aan-

leiding zal geven tot garagekosten en ook het gebruik van de 

wagen zelf l ink kan inkorten.

Shana Meys

Doctoraatsbursaal

Universiteit Antwerpen

Hof van Cassatie

1e Kamer – 29 april 2016 
Voorzitter: de h. Storck

Rapporteur: de h. Lemal

Openbaar ministerie: de h. Henkes

Advocaten: mrs. Foriers en Geinger

1. Huur – Huurprijs – Fictieve of belachelijk lage 

huurprijs – Gevolg – 2. Handelshuur – Huur-

hernieuwing – Aanvraag – Geldigheidsvereisten – 

Belachelijk lage huurprijs – Gevolg

1. Het contract waarbij het genot van een onroerend 

goed wordt overgedragen tegen een i ctieve of een belache-

lijk lage huurprijs, is geen huurovereenkomst.

2. Een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurover-

eenkomst tegen een belachelijk lage huurprijs, beantwoordt 

niet aan het voorschrit  van art. 14, eerste lid Handelshuur-

wet krachtens welk deze aanvraag op straf e van nietigheid de 

voorwaarden moet opgeven waaronder de huurder zelf bereid 

is een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.

AR nr. C.15.0347.F

NV C. t/ NV C.B.

Volledige weergave: zie www.rw.be 
NOOT – Betref ende punt  1, zie in dezelfde zin: Cass. 

4 januari 1979, Pas. 1979, I, 501.

Hof van Cassatie

2e Kamer – 19 januari 2016

Voorzitter: de h. Van Volsem

Rapporteur: de h. Lievens

Openbaar ministerie: de h. De Swaef

Advocaat: mr. Meese

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – 

Verzwaring van de straf – Afwezigheid van hoger 

beroep door het openbaar ministerie – Onwettigheid 

– 2. Strafvordering – Telastlegging – Kwalii catie – 

Heromschrijving door de strafrechter – Voorwaarden 

– Bestanddelen van het oorspronkelijk omschreven en 

van het heromschreven misdrijf – 3. Strafvordering – 

Telastlegging – Herkwalii catie – Onaantastbare feitelijke 

beoordeling – Heromschrijving van een oorspronkelijk 

als een schijnhuwelijk vervolgd misdrijf tot het 

misdrijf van gebruik van valse stukken – 4.  Huwelijk – 

Schijnhuwelijk – Herkwalii catie door de strafrechter tot 

het misdrijf van gebruik van valse stukken

1. Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep 

heet  aangetekend, kan de straf van de beklaagde in ho-

ger beroep niet worden verzwaard zonder miskenning van 

artt. 202 en 203 Sv.

2. In correctionele zaken of in politiezaken maakt de ver-

wijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht of de dag-

vaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de 

daarin vervatte kwalii catie of omschrijving bij het vonnis-

gerecht aanhangig, maar wel de feiten zoals zij blijken uit de 

stukken van het onderzoek en die aan de verwijzingsbeschik-

king of dagvaarding ten grondslag liggen. De feitenrechter is 

niet gebonden door de kwalii catie die de dagvaarding of de 

verwijzingsbeschikking aan de feiten gaf, maar moet aan de 

feiten de juiste omschrijving geven. Om tot heromschrijving te 

kunnen overgaan, is niet vereist dat de bestanddelen van het 

oorspronkelijk omschreven misdrijf en van het heromschre-

ven misdrijf dezelfde zijn, maar wel dat, behalve de eerbiedi-

ging van het recht van verdediging, de nieuwe omschrijving 

hetzelfde feit tot voorwerp heet  als de materiële gebeurtenis 

die het voorwerp van de vervolging uitmaakt en dit ongeacht 

het tijdstip waarop de misdrijven zijn voltrokken.

3. en 4. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar welke de 

wettelijke omschrijving is van de feiten die bedoeld zijn in 

de dagvaarding of de verwijzingsbeschikking, voor zover die 

omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten, waarbij het 

Hof van Cassatie enkel nagaat of de rechter uit de door hem 

vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die op grond daarvan 

niet kunnen worden aangenomen. In het licht van de door 

hem vastgestelde feitelijke gegevens kan de strafrechter aldus 

wettig oordelen dat het oorspronkelijk als een schijnhuwelijk 

zoals bedoeld in art. 79bis, § 1 Vreemdelingenwet omschreven 

misdrijf moet worden geherkwalii ceerd als het gebruik van 

een vals stuk, namelijk een valse huwelijksakte.

AR nr. P.14.1340.N

A.S. en N.S.

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal 

M. De Swaef

1. De eisers in cassatie werden vervolgd en in eerste 

aanleg veroordeeld tot een geldboete wegens overtre-
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