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dat door de politie is opgemaakt op initiatief van een per-

soon die eenzijdig akte laat verlenen van een valse aangift e 

van diefstal, kan dan ook valsheid in geschrift e opleveren, 

daar, niettegenstaande het feit dat een dergelijke akte wel-

licht zal worden gecontroleerd, die akte bewijs kan ople-

veren, aangezien derden overtuigd kunnen worden van de 

waarachtigheid van het valselijk aangegeven rechtsfeit of 

gerechtigd zijn er geloof aan te hechten.

AR nr. P.14.1764.F

G.D.M. t/ NV A.G.I.

Volledige weergave: zie www.rw.be 

NOOT – Zie ook: Cass. 21  juni 2005, Arr.Cass. 2005, 

p. 1390, nr. 360; S. Henrotte, «La notion de confi ance pu-

blique dans le cadre du faux en écritures», JT 2015, 340; 

S. Van Dyck, Valsheid in geschrift en en gebruik van valse 

geschrift en, Antwerpen, Intersentia, 2007, 313.

Hof van Cassatie

2e Kamer – 4 februari 2015 

Voorzitter: de h. de Codt

Rapporteur: de h. Dejemeppe

Openbaar ministerie: de h. Vandermeersch

Strafvordering – Burgerlijke partij – Stelling bij de 

onderzoeksrechter – Tegenstrijdigheid tussen het 

proces-verbaal van de onderzoeksrechter en de akte van 

burgerlijke partijstelling – Gevolgen

Ter bepaling van de omvang van de saisine van de on-

derzoeksrechter dient de burgerlijke partij tegenover de on-

derzoeksrechter nauwkeurig, in een proces-verbaal met au-

thentieke waarde, de strafb are feiten te vermelden waarvoor 

zij zich burgerlijke partij wil stellen. Uit de in hun onderlin-

ge samenhang gelezen art. 63 en 66 Sv. volgt dat, wanneer 

de strafvordering op gang wordt gebracht door een klacht 

met burgerlijke partijstelling waarvan de inhoudt niet over-

eenstemt met de vermeldingen van het proces-verbaal dat 

door de onderzoeksrechter is opgesteld, dat proces-verbaal 

de draagwijdte van de burgerlijke partijstelling bepaalt.

AR nr. P.14.1148.F

C.C. t/ B.B. en BVBA A.

Volledige weergave: zie www.rw.be 

NOOT – Zie ook: Cass. 12  november 2013, Arr.Cass. 

2014, p. 2384, nr. 599. Vergelijk daarentegen: R. Verstrae-

ten, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek. 

Het slachtoff er in het strafproces, Antwerpen, Maklu, 

1990, p. 99-100, nr. 109.

Hof van Cassatie

2e Kamer – 7 januari 2015 

Voorzitter-rapporteur: de h. Close

Openbaar ministerie: de h. Vandermeersch

Advocaat: mr. Wouters

1. Redelijke termijn – Overschrijding – Rechtsherstel 

– Taak van het onderzoeksgerecht – Belangen van de 

burgerlijke partij – 2. Onderzoeksgerecht – Algemeen 

– Vaststelling van de overschrijding van de redelijke 

termijn – Rechtsherstel

1. en 2. Het staat niet aan het onderzoeksgerecht om 

de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering niet 

ontvankelijk te verklaren wanneer geen bewijsmateriaal 

à charge of à décharge door het tijdsverloop werd gewij-

zigd of is teloorgegaan en de abnormaal lange duur van de 

rechtspleging bijgevolg niet belet dat het recht van verdedi-

ging ten volle kan worden uitgeoefend. In een dergelijk ge-

val systematisch verhinderen dat de zaak zou worden be-

handeld, zou erop neerkomen dat verschillende partijen, 

en met name de burgerlijke partijen, het proces wordt ont-

zegd waarop zij wachten, terwijl ook zij het slachtoff er zijn 

van de overschrijding van de redelijke termijn en, wat hen 

betreft , een billijke vergoeding enkel kan worden gevonden 

in een versnelling van de rechtspleging en niet in de beslis-

sing om er voorbarig een einde aan te maken.

AR nr. P.13.1834.F

R.S., P.S. e.a.

Volledige weergave: zie www.rw.be 

NOOT – Zie ook: Cass. 14  april 2015, hiervoren in dit 

nummer gepubliceerd.

Hof van Cassatie

2e Kamer – 12 februari 2014

Voorzitter: de h. de Codt

Rapporteur: de h. Dejemeppe

Openbaar ministerie: de h. Loop

Advocaten: mrs. Verbist, Maes en T’Kint

Verzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Wettelijk 

verplichte verzekering – Tegenwerpbaarheid van beëindi-

ging van overeenkomst aan benadeelde – Vóór het 

schadegeval – Rechtstreekse vordering van benadeelde

Krachtens art.  87, §  1, tweede lid Wet Landverzeke-

ringsovereenkomst kan, bij de verplichte burgerrechtelijke 

aansprakelijkheidsverzekeringen, de beëindiging van de 

overeenkomst vóór het schadegeval zich heeft  voorgedaan, 
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aan de benadeelde worden tegengeworpen. Deze bepaling 

houdt in dat de benadeelde die de rechtstreekse vordering 

instelt, bepaald in art.  86, eerste lid Wet Landverzeke-

ringsovereenkomst, het recht heeft  de geldigheid van die 

beëindiging te betwisten.

B. t/ E.V. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger 

beroep van de Correctionele Rechtbank te Doornik van 

24 mei 2013, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest 

van het Hof van 22 september 2010.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de be-

slissing die uitspraak doet over de verplichting voor de 

eiseres om de schade te vergoeden van de verweerders E., 

C., P. en H. V., de Kas der geneeskundige verzorging van 

de NMBS Holding en de NMBS Holding.

...

Vijfde onderdeel

Het middel voert de schending aan van art. 1134 BW. 

De eiseres voert aan dat de rechtbank niet kon aannemen 

dat de burgerlijke partijen, die derden zijn bij de verze-

keringsovereenkomst, in hun voordeel een miskenning 

aanvoeren van het beginsel van de uitvoering te goeder 

trouw van de overeenkomsten.

Krachtens art.  87, §  1, tweede lid Wet Landverzeke-

ringsovereenkomst kan, bij de verplichte burgerrechtelij-

ke aansprakelijkheidsverzekeringen, de beëindiging van 

de overeenkomst vóór het schadegeval zich heeft  voorge-

daan, aan de benadeelde worden tegengeworpen.

Die bepaling houdt in dat de benadeelde die de recht-

streekse vordering instelt, bepaald in art.  86, eerste lid 

van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, het recht 

heeft  de geldigheid van die beëindiging te betwisten, 

waaruit volgt dat de rechtbank uitspraak dient te doen 

over het aldus opgeworpen geschilpunt.

Het middel faalt naar recht.

NOOT – De tegenwerpbaarheid aan en de betwisting door 

de benadeelde van de beëindiging van een verzekerings-

overeenkomst. Belang van de rechtstreekse vordering

I. Feiten en procedure

1. Eiser in cassatie is een verzekeraar die een motorrij-

tuigenverzekering heeft  gesloten met verweerder in cas-

satie waarvan de waarborg loopt vanaf 7 december 1992. 

Op 22  november 1993 stuurt de verzekeraar een aange-

tekende brief aan de verzekeringnemer met de medede-

ling dat de premie van 7  september 1993 nog niet be-

taald werd en deelt hij mee dat de dekking zal worden 

geschorst bij gebrek aan betaling binnen vijft ien dagen. 

Op 23 maart 1994 stuurt de verzekeraar vervolgens een 

aangetekende brief met de melding dat de polis wordt be-

eindigd met ingang van 24 maart 1994. Op 1 april 1994 

doet zich een ongeval voor.

2. Het Hof van Cassatie heeft  zich in dit arrest over ver-

schillende vraagstukken moeten buigen. Enerzijds moest 

het Hof oordelen of het bestreden vonnis op correcte 

wijze werd gemotiveerd en of de appelrechters konden 

oordelen dat er sprake was van rechtsmisbruik. De ver-

zekeraar had de overeenkomst namelijk beëindigd met 

nagenoeg ogenblikkelijke ingang nadat hij de schorsing 

van dekking dermate lang had laten aanslepen dat de ver-

zekerde het risico op ontbinding uit het oog kon verliezen 

(J. Muyldermans, «Comment une résiliation basée sur un 

non-paiement des primes pourrait-elle être constitutive 

d’un abus?», VAV 2014, 71). Anderzijds moest het Hof 

zich uitspreken over de door eiser aangevoerde schending 

van art. 1134, derde lid BW. Deze noot heeft  betrekking 

op dit laatste onderdeel.

3. In het vijfde onderdeel van het cassatiemiddel voert 

eiser namelijk aan dat art.  1134, derde lid BW werd ge-

schonden doordat het bestreden vonnis heeft  aangeno-

men dat de burgerlijke partijen een schending van het 

beginsel van de uitvoering te goeder trouw kunnen in-

roepen terwijl zij derden zijn bij de verzekeringsovereen-

komst.

Het Hof oordeelde dat een benadeelde het recht heeft  

de geldigheid van de beëindiging van de verzekerings-

overeenkomst te betwisten. Het Hof onderbouwt dit door 

te verwijzen naar art. 86 en 87, § 1, tweede lid Wet Land-

verzekeringsovereenkomst, thans art. 150 en 151 van de 

wet betreff ende de verzekeringen van 4 april 2014 (hier-

na: Verzekeringswet). De benadeelde beschikt namelijk 

over een eigen recht op basis van art. 86 Wet Landverze-

keringsovereenkomst (art. 150 Verzekeringswet), maar de 

beëindiging van de overeenkomst, voorafgaand aan het 

schadegeval, kan aan de benadeelde worden tegengewor-

pen op basis van art. 87, § 1, tweede lid Wet Landverze-

keringsovereenkomst (art.  151, §  1, tweede lid Verzeke-

ringswet). Op basis van deze twee elementen oordeelt het 

Hof dat het de benadeelde toegestaan is de geldigheid van 

deze beëindiging te betwisten. Op deze manier kan hij 

zijn recht beschermen (J. Muyldermans, o.c., VAV 2014, 

71).

4. In deze bijdrage onderzoeken we de tegenwerpbaar-

heid van de beëindiging van de verzekeringsovereen-

komst en de mogelijkheid voor de benadeelde om deze 

beëindiging te betwisten zo zijn eigen recht te vrijwaren.

Achtereenvolgens worden drie aspecten besproken met 

betrekking tot dit vraagstuk: 1) de relativiteit en de tegen-

werpbaarheid van overeenkomsten; 2) de uitvoering te 
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goeder trouw; 3) de tegenwerpbaarheid van de beëindi-

ging van de overeenkomst voor een schadegeval.

II. Relativiteit en tegenwerpbaarheid van overeenkomsten

5. Art. 1165 BW formuleert het principe van de relati-

viteit van overeenkomsten: overeenkomsten gelden enkel 

tussen partijen en brengen derden geen voor- of nadeel: 

res inter alios acta, aliis nec nocet, nec prodest (W. Van 

Gerven, Beginselen van Belgisch privaatrecht, I, Algemeen 

Deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 374; N. Carette, «Ge-

volgen tegenover derden. Principe (art.  1165 BW.): rela-

tiviteit en tegenwerpbaarheid» in Comm.Bijz.Ov. 2007, 

p.  16, nr.  1). Sinds het arrest van het Hof van Cassatie 

van 27  mei 1909 maken we een onderscheid tussen de 

relativiteit van de obligatoire gevolgen van de overeen-

komst en de tegenwerpbaarheid van haar bestaan (Cass. 

27 mei 1909, Pas. 1909, I, 272; P. Wéry, Droit des obliga-

tions, Brussel, Larcier, 2011, nr.  822; L.  Cornelis, Alge-

mene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 

2000, nr. 282).

De rechten en plichten, de obligatoire gevolgen, die uit 

de overeenkomst voortvloeien zijn relatief en gelden en-

kel ten aanzien van de partijen bij de overeenkomst (P. 

Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Brussel, Bruy-

lant, 2010, nr.  411). De externe gevolgen van de over-

eenkomst, de tegenwerpbaarheid van haar bestaan, zijn 

daarentegen tegenwerpbaar aan derden (P. Van Omme-

slaghe, o.c., nr. 411; W. Van Gerven, o.c., 375). Het al dan 

niet bestaan van de overeenkomst kan hen tegengewor-

pen worden en derden kunnen zich op het bestaan en de 

gevolgen voor de contractpartijen beroepen (V. Sagaert 

en E. Dewitte, «Actuele ontwikkelingen inzake derden-

werking van contracten» in S. Stijns, V. Sagaert, I. Samoy 

en A. De Boeck, Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 

2012, 135 en 146-147).

6. De relativiteit van overeenkomsten kent echter een 

aantal uitzonderingen. Eén daarvan is de rechtstreekse 

vordering (L. Cornelis, o.c., nr. 291). Bij een rechtstreek-

se vordering stelt een schuldeiser in eigen naam en voor 

 eigen rekening een vordering in tegen de schuldenaar van 

zijn schuldenaar (J. Roodhooft , «De rechtstreekse vorde-

ring» in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, 2014, 

II.4-233). Het eigen recht in art.  86 Wet Landverzeke-

ringsovereenkomst (art. 150 Verzekeringswet) is een der-

gelijke rechtstreekse vordering. De benadeelde behoudt 

zijn schuldvordering op de schuldenaar-aansprakelijke 

maar hij kan eveneens de verzekeraar aanspreken als 

bijkomende schuldenaar (M. Storme, «Weg met de recht-

streekse vordering!» in Over Grenzen: Liber amicorum 

Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, (563) 567; 

B. Dubuisson, «L’action directe et l’action récursoire» in 

B. Dubuisson en P. Jadoul (eds.), La loi du 25 juin 1992 sur 

le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, 

Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2003, (147) 148-

149; M. Fontaine, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 

2010, nr. 746).

7. Het eigen recht van de benadeelde vormt aldus een 

uitzondering op de relativiteit van overeenkomsten, aan-

gezien de benadeelde voordeel haalt uit een verzekerings-

overeenkomst waaraan hij vreemd is en zich er recht-

streeks op mag beroepen ten aanzien van de verzekeraar 

(L. Cornelis en R. Geelen, «De rechtstreekse vordering» 

in Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, Ver-

zekeringen en gerechtelijke procedures, Kalmthout, Bi-

blo, 1996, (107) 110; B. Dubuisson, o.c., in B. Dubuisson 

en P. Jadoul (eds.), La loi du 25  juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre. Dix années d’application, o.c., 148).

8. Opdat de benadeelde zijn eigen recht kan uitoefenen, 

dienen er enkele voorwaarden voldaan te zijn. Eén daar-

van is het bestaan van een dekkingsverhouding van con-

tractuele aard (M. Debucquoy, «De rechtstreekse vorde-

ring» in Comm.Bijz.Ov. 2007, p. 219, nr. 8; L. Cornelis en 

R. Geelen, o.c., in Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te 

Brussel, Verzekeringen en gerechtelijke procedure, Kalm-

thout, Biblo, 1996, 130). Het eigen recht zal maar bestaan 

indien er sprake is van een verzekeringsovereenkomst 

tussen de hoofdschuldenaar, de aansprakelijke verze-

kerde, en de onderschuldenaar, de verzekeraar, en  het 

schadegeval gedekt is door de verzekeringsovereenkomst 

(Cass. 9 mei 1984, Arr.Cass. 1983-84, 1172; L. Cornelis en 

R. Geelen, «De rechtstreekse vordering» in Vlaams Pleit-

genootschap bij de Balie te Brussel, Verzekeringen en ge-

rechtelijke procedures, 130; R. Geelen, «Commentaar bij 

art.  87 Wet Landverzekeringsovereenkomst» in Comm.

Verz. 2000, p. 76, nr. 11, die ook de andere voorwaarden 

bespreekt).

In casu vormt deze voorwaarde een probleem. De over-

eenkomst bestond namelijk niet meer door de beëindiging, 

vóór het schadegeval, door de verzekeraar. Door de tegen-

werpbaarheid van de beëindiging op basis van art. 87, § 1, 

tweede lid Wet Landverzekeringsovereenkomst (art.  151, 

§ 1, tweede lid Verzekeringswet) verliest de benadeelde in 

principe zijn eigen recht. Het Hof heeft  echter toegestaan 

dat de benadeelde de geldigheid van de beëindiging kan 

betwisten indien hij zijn eigen recht uitoefent. De bena-

deelde kan zo zijn eigen recht veiligstellen.

III. Uitvoering te goeder trouw

9. Eiser in cassatie voert de schending aan van arti-

kel 1134 BW. Dit artikel is een van de basisbeginselen van 

het contractuele verbintenissenrecht. Het is dus ook van 

toepassing op verzekeringsovereenkomsten (P. Colle, De 

nieuwe wet van 4 april 2014 betreff ende de verzekeringen, 

Antwerpen, Intersentia, 2015, 24-25; M. Fontaine, o.c., 

nrs. 336-337).

Meer nog, het beginsel van de goede trouw neemt reeds 

lange tijd een bijzondere plaats in in het verzekerings-

contract en wordt gekarakteriseerd als een contractus ub-

berimae fi dei (H. Cousy, «De rol van de goede trouw in 

het verzekeringscontract» in Liber amicorum Jan Ronse, 

Brussel, Story-Scientia, 1986, (11) 11-12, die de goede 

trouw in het verzekeringscontract uitgebreid bespreekt).
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10. Art. 1134, derde lid BW geldt als een gedragsregel 

op basis waarvan partijen zich bij de uitvoering van de 

overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid moeten 

gedragen, met andere woorden als normaal zorgvuldige 

en redelijke contractpartijen geplaatst in dezelfde con-

crete omstandigheden (P. Van Ommeslaghe, o.c., nr. 94; 

J.  Baeck, «Gevolgen tussen partijen» in Comm.Bijz.Ov. 

2006, p. 184 en 186, nrs. 35 en 38).

Doen ze dit niet, dan schenden ze de goede trouw en 

maken ze misbruik van hun recht (Cass. 19  september 

1983, JT 1985, 56, noot S. Dufrène, TBH 1984, 276, noot 

W. Rauws; I. Samoy (ed.), Evolutie van de basisbeginselen 

van het contractantenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 

69).

11. Het bestreden arrest had geoordeeld dat de verze-

keraar zijn rechten had misbruikt door de opzegging na-

genoeg ogenblikkelijk, namelijk de dag na de betekening, 

uitwerking te laten hebben. De verzekeraar had de ter-

mijnen voorgeschreven door de wet en de overeenkomst 

nageleefd, maar de schade aan de verzekerde stond niet 

in verhouding tot het voordeel dat de verzekeraar eruit 

haalde.

De verzekeraar heeft  bij wanbetaling door de verzeke-

ringnemer immers de mogelijkheid om twee sancties toe 

te passen, namelijk de schorsing van dekking of de op-

zegging van de overeenkomst (art. 14 Wet Landverzeke-

ringsovereenkomst; art.  69 Verzekeringswet). De verze-

keraar kan kiezen of hij de overeenkomst onmiddellijk 

opzegt dan wel eerst overgaat tot schorsing van dekking 

om vervolgens op te zeggen (M Fontaine, o.c., nr. 300, die 

toelichting geeft  bij de verschillende mogelijkheden). In 

casu heeft  de verzekeraar eerst de dekking geschorst en 

vervolgens de overeenkomst opgezegd. Hij diende hierbij 

rekening te houden met enkele modaliteiten en termij-

nen.

Wanneer de verzekeraar overgaat tot schorsing van 

dekking, bij gerechtsdeurwaardersexploot of aangete-

kende brief, kan hij vervolgens overgaan tot opzegging, 

op voorwaarde dat hij deze mogelijkheid voorzien heeft  

in de ingebrekestelling (art. 15-16 Wet Landverzekerings-

overeenkomst; art.  70-71 Verzekeringswet). Wanneer de 

verzekeraar overgaat tot schorsing, geeft  hij de verzeke-

ringnemer de kans om alsnog te betalen en dit binnen 

een termijn die niet korter mag zijn dan vijft ien dagen na 

de ingebrekestelling (art.  14-15 Wet Landverzekerings-

overeenkomst; art. 69-70 Verzekeringswet). De schorsing 

gaat eerst in na het verstrijken van de termijn, vermeld 

in de ingebrekestelling, zijnde ten vroegste vijft ien dagen 

na deze ingebrekestelling (art. 15, tweede en derde lid en 

art.  16, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst; 

art. 70, tweede en derde lid en art. 71, eerste lid Verzeke-

ringswet). Vervolgens kan de verzekeraar, bij aanhouden-

de wanbetaling, overgaan tot opzegging. De opzegging 

heeft  uitwerking na het verstrijken van een door de verze-

keraar bepaalde termijn die niet korter mag zijn dan vijf-

tien dagen vanaf de eerste dag van de schorsing (art. 16, 

derde lid Wet Landverzekeringsovereenkomst; art.  71, 

derde lid Verzekeringswet). De opzegging kan aldus ten 

vroegste uitwerking krijgen na een termijn van dertig 

dagen na de dag van de ingebrekestelling (M. Fontaine, 

o.c., nr.  300). Werd de mogelijkheid tot opzegging niet 

opgenomen in de ingebrekestelling, dan dient de verze-

keraar een nieuwe aangetekende brief te verzenden om de 

overeenkomst op te zeggen waarbij hij opnieuw rekening 

dient te houden met de bovengenoemde modaliteiten en 

termijnen (art. 16, vierde lid Wet Landverzekeringsover-

eenkomst; art. 71, vierde lid Verzekeringswet).

Uit het arrest blijkt dat de verzekeraar een aangete-

kende brief stuurde aan de verzekeringnemer met de 

mededeling dat de premie nog niet betaald werd en dat 

bij gebrek aan betaling binnen vijft ien dagen, de dekking 

wordt geschorst. Deze schorsing heeft  vervolgens 122 da-

gen geduurd. Na deze termijn is de verzekeraar overge-

gaan tot opzegging van de overeenkomst met ingang van 

de dag na de betekening van de opzegging. Aangezien 

hij zich de mogelijkheid tot opzegging had voorbehou-

den in de ingebrekestelling tot schorsing van dekking, 

was er geen nieuwe aanmaning nodig (J. Muyldermans, 

o.c., VAV 2014, 71). Doordat de opzegging ter kennis 

werd gebracht na verloop van dertig dagen na de inge-

brekestelling, kon hij vrij het ogenblik bepalen waarop de 

opzegging uitwerking kreeg (M. Fontaine, o.c., nr. 300). 

Ondanks het feit dat de verzekeraar de voorgeschreven 

termijnen had nageleefd, oordeelde het bestreden arrest 

toch dat hij zijn rechten had misbruikt.

12. Men zou in dit arrest een toepassing van de goede 

trouw kunnen lezen. Volgens bepaalde auteurs zegt het 

arrest dat het recht om de beëindiging van de overeen-

komst te betwisten naar aanleiding van het niet-naleven, 

door de verzekeraar, van de wettelijke voorwaarden even-

eens geldt wanneer de benadeelde zich kan beroepen op 

een schending van de uitvoering te goeder trouw van 

overeenkomsten, zelfs wanneer de wettelijke voorwaar-

den zijn nageleefd (J. Muyldermans, «Observations – La 

bonne foi et la résiliation pour motif de non-paiement 

des primes», T.Verz. 2014, 178).

Bij nader inzien heeft  het Hof van Cassatie zich niet 

uitgesproken over de toepassing van de goede trouw 

in deze zaak. Waar het Hof zich wel over uitgesproken 

heeft , is dat de benadeelde, bij het uitoefenen van zijn 

eigen recht, het recht heeft  de opzegging te betwisten 

op grond van art. 87, § 1, tweede lid Wet Landverzeke-

ringsovereenkomst (art.  151, §  1, tweede lid Verzeke-

ringswet). Het was de appelrechter die had aangenomen 

dat de overeenkomst ongeldig was opgezegd wegens een 

miskenning van het beginsel van de uitvoering te goe-

der trouw van overeenkomsten. Daardoor was de ver-

zekeringsovereenkomst nog steeds van kracht op het 

ogenblik van het schadegeval en konden de benadeelden 

geldig een beroep doen op de dekking (T. Meurs en Y. 

Th iery, «Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle on-

derneming?» in C. Van Schoubroeck en I. Samoy, Aan-

sprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 

2015, nr. 26).
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IV. Tegenwerpbaarheid van beëindiging vóór het schade-

geval

13. De tegenwerpbaarheid van de beëindiging, vóór het 

schadegeval, aan de benadeelde vormt dan ook een be-

langrijk aspect voor het uitoefenen van zijn eigen recht.

14. De intensiteit van het eigen recht van de benadeelde 

is namelijk afh ankelijk van de excepties die de verzeke-

raar hem kan tegenwerpen (L. Cornelis en R. Geelen, 

«De rechtstreekse vordering» in Vlaams Pleitgenoot-

schap bij de Balie te Brussel, Verzekeringen en gerechte-

lijke procedures, 1996, 132). Wat deze tegenwerpbaarheid 

van verweermiddelen betreft , moeten we kijken naar 

art.  87 Wet Landverzekeringsovereenkomst (art.  151 

Verzekeringswet). In het kader van de verplichte aan-

sprakelijkheidsverzekeringen wordt de benadeelde in 

hoge mate beschermd en zijn slechts een beperkt aantal 

verweermiddelen tegenwerpbaar (art.  87, § 1 Wet Land-

verzekeringsovereenkomst; art. 151, § 1 Verzekeringswet; 

T. Meurs en Y. Th iery, o.c., in C. Van Schoubroeck en I. 

Samoy, Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, nr. 21).

15. In principe zijn in het kader van verplichte verzeke-

ringen excepties, vrijstellingen, nietigheid of verval van 

recht niet tegenwerpbaar aan de benadeelde, ongeacht of 

ze vóór of na het schadegeval zijn ontstaan (art. 87, § 1, 

eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst; art.  151, 

§  1, eerste lid Verzekeringswet). Deze regel geldt ech-

ter niet voor de verweermiddelen die het bestaan of de 

draagwijdte van de overeenkomst betreff en (L.  Schuer-

mans en C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Bel-

gische verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

nr.  730). Is er sprake van beëindiging van de overeen-

komst die eff ectief is geworden voordat het schadegeval 

zich heeft  voorgedaan, dan is deze beëindiging wel te-

genwerpbaar aan de benadeelde (art.  87, §  1, tweede lid 

Wet Landverzekeringsovereenkomst; art. 151, § 1, tweede 

lid Verzerkeringswet; P. Colle, De nieuwe wet van 4 april 

2014 betreff ende de verzekeringen, Antwerpen, Intersen-

tia, 2015, 216; L. Schuermans en C. Van Schoubroeck, 

o.c., nr. 730).

Ondanks het feit dat de wetgever een dergelijke bepaling 

niet heeft  opgenomen voor de niet-verplichte verzekerin-

gen, kan de niet-verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar 

de verweermiddelen die betrekking hebben op het bestaan 

en de draagwijdte van de overeenkomst tegenwerpen aan 

de benadeelde (Cass. 24  april 2014, Arr.Cass. 2014, 1006; 

T. Meurs en Y. Th iery, o.c., in C. Van Schoubroeck en I. 

Samoy, Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, nr.  31). 

De regel zoals geformuleerd in art. 87, § 1, tweede lid Wet 

Landverzekeringsovereenkomst (art.  151, §  1, tweede lid 

Verzekeringswet), geldt dus zowel voor verplichte als voor 

de niet-verplichte verzekeringen (R. Geelen, «Commentaar 

bij art. 87 Wet Landverzekeringsovereenkomst» in Comm.

Verz. 2000, p. 76, nrs. 11-13).

Deze regel vindt haar grondslag in het feit dat men 

het slachtoff er zoveel mogelijk wil beschermen, maar 

dit gaat niet zover dat het eigen recht van de benadeelde 

blijft  bestaan, zelfs wanneer er geen overeenkomst meer 

bestaat of wanneer ze geschorst is (memorie van toelich-

ting, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1586/1, p. 78; R. Geelen, 

o.c., in Comm.Verz. 2000, afl . 3, p. 76, nr. 11). Het Hof van 

Cassatie heeft  meermaals bevestigd dat het eigen recht 

van de benadeelde afh ankelijk is van het bestaan van 

een verzekering op de dag van het ongeval (Cass. 27 juni 

1979, Arr.Cass. 1978-79, 1298, RW 1980-81, 1192, De 

Verz. 1980, 121, JT 1979, 609; Cass. 11 oktober 2000, Arr.

Cass. 2000, 1553, Pas. 2000, 1520, T.Verz. 2001, 718, RW 

2002-03, 292, Verkeersrecht 2001, 78).

16. In casu ging de verzekeraar eerst over tot schor-

sing van dekking wegens niet-betaling van de premies 

en vervolgens beëindigde hij de overeenkomst. Schorsing 

van dekking wegens wanbetaling is in het kader van een 

verplichte verzekering niet-tegenwerpbaar aan de bena-

deelde (Cass. 13 maart 1961, Pas. 1961, I, 764; Cass. 27 fe-

bruari 1973, Arr.Cass. 1973, 634; L. Schuermans en C. Van 

Schoubroeck, o.c., nr.  730). In het kader van de niet-ver-

plichte verzekeringen is een dergelijke schorsing vooraf-

gaand aan het schadegeval wel tegenwerpbaar (art. 87, § 2 

Wet Landverzekeringsovereenkomst; art. 151, § 2 Verzeke-

ringswet; T. Meurs en Y. Th iery, o.c., in C. Schoubroeck en 

I. Samoy, Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, nr. 29).

Het middel in cassatie betrof echter de tegenwerpbaar-

heid van de beëindiging van de overeenkomst. In tegen-

stelling tot de schorsing van dekking wegens niet-beta-

ling van de premie, is de schorsing of beëindiging van 

de overeenkomst wel tegenwerpbaar aan de benadeelde 

(art.  87, §  1, tweede lid Wet Landverzekeringsovereen-

komst; art.  151, §  1, tweede lid Verzekeringswet; Cass. 

22  oktober 1996, Arr.Cass. 1996, 957; P. Colle, o.c., 217-

218). Zoals eerder vermeld, geldt dit zowel voor verplichte 

als voor niet-verplichte verzekeringen.

17. De benadeelden van het schadegeval dienden in 

principe de beëindiging van de verzekeringsovereen-

komst door de verzekeraar te ondergaan, aangezien ze 

plaatsvond voordat het schadegeval zich voordeed. Het 

Hof van Cassatie oordeelde echter dat de benadeelde, die 

zijn eigen recht, zoals opgenomen in art.  86, eerste lid 

Wet Landverzekeringsovereenkomst uitoefent (art.  150, 

eerste lid Verzekeringswet), deze beëindiging kan betwis-

ten op grond van art. 87, § 1, tweede lid Wet Landverze-

keringsovereenkomst (art.  151, §  1, tweede lid Verzeke-

ringswet).

V. Besluit

18. Samenvattend kunnen we stellen dat het eigen recht 

van de benadeelde in art. 86 Wet Landverzekeringsover-

eenkomst (art.  150 Verzekeringswet) een uitzondering 

vormt op de relativiteit van de overeenkomst (art.  1165 

BW). De benadeelde kan namelijk rechten putten uit de 

overeenkomst waaraan hij vreemd is en hij mag er zich 

rechtstreeks op beroepen ten aanzien van één van de con-

tractpartijen (G. Jocqué en B. Weyts, Verzekeringen 2013, 

Brussel, Larcier, 2013, 121).
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Opdat hij dit recht kan uitoefenen, dient er steeds 

sprake te zijn van een overeenkomst. Is er geen overeen-

komst, dan kan de benadeelde hier ook geen beroep op 

doen (memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 1990-91, 

nr.  1586/1, p.  78; T. Meurs en Y. Th iery, o.c., in C. Van 

Schoubroeck en I. Samoy, Aansprakelijkheids- en ver-

zekeringsrecht, 2015, nr.  25). De tegenwerpbaarheid aan 

derden van het al dan niet bestaan van de overeenkomst 

is dan ook van groot belang voor het eigen recht van de 

benadeelde. Dit principe wordt bevestigd in art.  87, §  1, 

tweede lid Wet Landverzekeringsovereenkomst (art. 151, 

§ 1, tweede lid Verzekeringswet): de beëindiging van de 

overeenkomst vóór het schadegeval is tegenwerpbaar aan 

de benadeelde. Hierdoor kan hij geen beroep meer doen 

op zijn eigen recht.

19. Het feit dat de beëindiging tegenwerpbaar is aan 

de benadeelde, verhindert echter niet dat hij de geldig-

heid van deze beëindiging kan betwisten (T. Meurs en Y. 

Th iery, o.c., in C. Van Schoubroeck en I. Samoy, Aanspra-

kelijkheids- en verzekeringsrecht, nr. 26).

Dit is eveneens de opvatting van het Hof van Cassatie. 

Het is dan aan de rechtbank om te oordelen of de bena-

deelden een beroep kunnen doen op de schending van 

de uitvoering te goeder trouw om de geldigheid van de 

opzegging te betwisten. Het Hof van Cassatie heeft  zich 

enkel uitgesproken over de mogelijkheid voor de bena-

deelde om de beëindiging van de verzekeringsovereen-

komst te betwisten.

Cindy Cornelis

Aspirant-onderzoeker Universiteit Antwerpen

Raad van State

12e Kamer – 21 januari 2016 

Voorzitter-rapporteur: de h. Verbiest

Auditoraat: mevr. Vos (eensluidend advies)

Advocaat: mr. Moonen

Raad van State – Kort geding – Uiterst dringende 

noodzakelijkheid – Rechtsmacht – Exceptie – Wisselend 

standpunt verwerende partij

Wat de rechtsmacht van de Raad van State betreft , for-

muleerde de verwerende partij in haar nota een exceptie 

waarin zij die rechtsmacht afwijst omdat zij geen adminis-

tratieve overheid zou zijn. Ter terechtzitting verklaart zij 

dat zijzelf wel twijfelt over die hoedanigheid. In elk geval 

heeft  zij in de voormelde kennisgeving aan de verzoekende 

partij de Raad van State aangewezen als beroepsinstantie, 

daarbij de schijn wekkend dat zij zichzelf dan toch als een 

administratieve overheid beschouwde in het kader van 

de in het geding zijnde gunningsprocedure. Een dergelijk 

wisselend standpunt van de verwerende partij betreff ende 

de rechtsmacht van de Raad van State maakt op zichzelf 

al dat de exceptie niet de hoge graad van ernst vertoont, 

noodzakelijk om ze in een kort geding en a fortiori in een 

kort geding bij uiterst dringende noodzakelijkheid te aan-

vaarden.

Bv B.R. t/ Vzw Cultuurcentrum Hasselt

Arrest nr. 233.564

Volledige weergave: zie www.rw.be 

Hof van Beroep te Gent

17e Kamer – 5 mei 2015

Voorzitter: de h. Van de Sijpe

Raadsheren: de hh. De Pauw en Van Overbeke

Openbaar ministerie: mevr. Clauw

Bewijs – Strafzaken – Getuigenbewijs – Geldboete 

opgelegd aan de getuige die niet verschijnt – 

a)  Ontheffi  ng van de geldboete – Wijze van verzet 

tegen de opgelegde geldboete – Verschijnen van de 

getuige na een tweede dagvaarding – b) Vordering van 

het openbaar ministerie – Draagwijdte – c) Herleiding 

van de geldboete die werd opgelegd aan een niet-

verschenen getuige die na een tweede dagvaarding 

verschijnt maar geen wettige redenen van verschoning 

kan voorleggen – d) Omvang van de geldboete 

– Opdeciemen en vervangende gevangenisstraf – 

e) Bijdrage tot fi nanciering van het Slachtoff erfonds en 

vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 

de strafprocedure niet van toepassing

a) De niet-verschenen en met toepassing van art. 157 Sv. 

tot een geldboete veroordeelde getuige die na een tweede 

dagvaarding ter terechtzitting verschijnt en met toepas-

sing van art. 158 Sv. redenen van verschoning aanvoert ter 

rechtvaardiging van de omstandigheid dat hij na de eerste 

dagvaarding niet is verschenen, stelt hierdoor een bijzon-

dere vorm van verzet in tegen de beslissing waarbij hij tot 

een geldboete werd veroordeeld. Dit verzet wordt rechtsgel-

dig ingesteld door het loutere verschijnen ter terechtzitting 

van de getuige die gevolg geeft  aan de tweede dagvaarding 

en redenen van verschoning aanvoert, zonder dat hij zijn 

verzet dient te laten betekenen.

b) Dat een veroordeling van een niet-verschenen getuige 

tot een geldboete met toepassing van art. 157 Sv. slechts mo-

gelijk is op vordering van het openbaar ministerie en een 

ontheffi  ng van die geldboete met toepassing van art. 158 Sv. 

slechts kan geschieden op conclusie van het openbaar mi-

nisterie, impliceert enkel dat het openbaar ministerie dien-

aangaande moet worden gehoord en aldus in de gelegenheid 

wordt gesteld zijn standpunt dienaangaande te vertolken, 

zonder dat het evenwel vereist is dat het openbaar ministe-

rie een concrete vordering in deze of gene zin zou nemen.

c) De omstandigheid dat een niet-verschenen getuige 

die na een tweede dagvaarding verschijnt geen wettige re-
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