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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.20.0104.N 

K D, 

burgerlijke partij, 

eiser, 

met als raadsman mr. Lore Arnou, advocaat bij de balie West-Vlaanderen,  

tegen 

1. C B, 

beklaagde, 

2. B T bvba,  

burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 

verweerders. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctione-

le rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, van 6 december 2019. 

De eiser voert grieven aan. 

Raadsheer Ilse Couwenberg heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Alain Winants heeft geconcludeerd. 

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. Overeenkomstig artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering moet de 

burgerlijke partij die cassatieberoep instelt, dit laten betekenen aan de partij tegen 

wie het is gericht. 

Artikel 427, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de eiser in cassa-

tie het exploot van betekening van het cassatieberoep binnen de termijn bepaald in 

artikel 429 Wetboek van Strafvordering op de griffie van het Hof moet neerleg-

gen. 

2. Uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser de be-

tekeningsexploten van het cassatieberoep, dat op 13 februari 2020 aan de ver-

weerders werd betekend, op 1 april 2020 op de griffie van het Hof heeft neerge-

legd, dit is buiten de in artikel 429, tweede lid, Wetboek van Strafvordering be-

doelde termijn van twee maanden volgend op de verklaring van cassatieberoep 

van 20 december 2019. 

3. De eiser voert aan dat de gerechtsdeurwaarder, aan wie hij tijdig de opdracht 

heeft gegeven om tot betekening over te gaan en de exploten neer te leggen, de 

termijn voor neerlegging heeft laten verstrijken. Volgens de eiser maakt deze con-

tractuele fout van de gerechtsdeurwaarder overmacht uit zodat het cassatieberoep 
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ondanks de laattijdige neerlegging van de exploten ontvankelijk moet worden 

verklaard.  

4. De fouten of nalatigheden van de lasthebber verbinden de lastgever wanneer 

zij binnen de perken van de lastgeving zijn begaan en kunnen op zichzelf voor de 

lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht opleveren. 

5. Het recht op toegang tot de rechter, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 

EVRM en het monopolie dat artikel 519, § 1, Gerechtelijk Wetboek aan de ge-

rechtsdeurwaarders toekent, alsook de beperkingen die, wat de keuze van de in-

strumenterende deurwaarder betreft, voortvloeien uit de regels inzake territoriale 

bevoegdheid die in artikel 516 van datzelfde wetboek zijn bepaald, houden in dat 

de fout of de nalatigheid van die ministeriële ambtenaar als overmacht kan wor-

den beschouwd waardoor de wettelijke termijn om cassatieberoep in te stellen kan 

worden verlengd met de tijdsduur waarin het voor de eiser volstrekt onmogelijk 

was om dit beroep in te stellen. 

Dit is niet het geval wanneer de gerechtsdeurwaarder de hem toerekenbare fout 

niet heeft begaan in het kader van het monopolie dat artikel 519, § 1, Gerechtelijk 

Wetboek aan deze ministeriële ambtenaar toekent, maar in de uitvoering van een 

handeling die hij overeenkomstig artikel 519, § 2, Gerechtelijk Wetboek op ver-

zoek van een partij kan verrichten. 

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 68,11 euro waarvan 6,11 euro is verschuldigd. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-

gesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren 

Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg en Steven Van Overbeke, en op 

de openbare rechtszitting van 12 mei 2020 uitgesproken door waarnemend voor-
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zitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Alain Winants, 

met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 


