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I. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

1. De rechtsfiguur van de verjaring wordt in het Burgerlijk Wetboek 
geregeld in Titel XX van Boek III (art. 2219-2280). Deze titel wordt 
verder ingedeeld in vijf hoofdstukken, achtereenvolgens handelende 
over ,Algemene bepalingen", ,Bezit", ,Oorzaken die de verjaring 
verhinderen", ,Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen", 
, Tijd voor de verjaring vereist". Wat onmiddellijk opvalt, is dat de 
regeling inzake de verjaring helemaal op het einde van het Burgerlijk 
Wetboek is geplaatst (het is de laatste titel van Boek III). Dit heeft 
bij sommige auteurs de ondeugende opmerking uitgelokt dat de 
opstellers van de Code civil, vermoeid van het immense codificatie
werk dat zij achter de rug hadden, als het ware ,buiten adem" waren 
toen zij de titel over de verjaring aanvatten en dan vrij vlug een 
regeling hebben uitgewerkt die een aantal onvolkomenheden in zich 
draagt(l). Zoals verder nog zal worden aangestipt, blijkt inderdaad 
uit een nader onderzoek van de teksten dat de in het Burgerlijk 
Wetboek uitgewerkte regeling niet bijster gelukkig te noemen is. 

2. In artikel 2219 B.W. wordt de verjaring omschreven als ,een 
middel om, door verloop van een zekere tijd en onder de voorwaar
den die de wet bepaalt, iets te verkrijgen of van een verbintenis 
bevrijd te worden". 
In dezelfde bepaling heeft de wetgever hier een begripsomschrijving 
gegeven van twee verschillende soorten van verjaring, de verkrijgen
de en de bevrijdende verjaring. De verkrijgende verjaring, ook wei 
usucapio genoemd, is een middel om, door verloop van een zekere 
tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt (hoofdzakelijk het 
deugdelijk bezit gedurende een bepaalde tijd uitoefenen) het eigen
domsrecht en zakelijke genotsrechten (vruchtgebruik, recht van ge
bruik en bewoning, recht van erfpacht, recht van opstal, zichtbare 
en voortdurende erfdienstbaarheden) te verkrijgen(2). Door de be
vrijdende verjaring daarentegen verjaren aile rechtsvorderingen, zo-

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, G. en TISSIER, A., Traite theorique et pratique de droit civil, 
XXVIII, Parijs, Sirey, 1924, 16, nr. 23; DEL VA, W., ,Preadvies over de bevrijdende verjaring 
en de vervaltermijnen in het Belgisch recht", in Jaarboek VIII van de Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het Recht van Belgie en Nederland, Zwolle, Tjeenk Willink, 1961-62, 
274, nr. 1. 
(2) DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., Zakenrecht, in Beginse/en van 
Belgisch Privaatrecht, V, Dee! I, B, Antwerpen-Amsterdam, S.W.U., 1974, 984, nr. 664. 
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wel zakelijke als persoonlijke (zie art. 2262 B.W.), zodat deze verja
ring in beginsel geldt voor alle vermogensrechten(3). 
Terecht is in de rechtsleer kritiek uitgeoefend op de begripsomschrij
ving van de verkrijgende en de bevrijdende verjaring in een zelfde 
wetsbepaling (art. 2219 B.W.) en op de behandeling van beide soor
ten van verjaring in dezelfde titel van het Burgerlijk Wetboek(4). 
Beide soorten van verjaring verschillen inderdaad naar hun voor
werp, hun toepassingsgebied, hun werking en hun gevolgen(5)(6). 
Deze verschillen mogen nochtans niet worden overdreven, want 
zowel de verkrijgende als de bevrijdende verjaring hebben dezelfde 
grondslag(7) en zijn onderworpen aan een aantal gemeenschappelij
ke regels, zoals die betreffende de personen door en tegen wie de 
verjaring kan wordeningeroepen (art. 2225-2227 B.W.), de schorsing 
van de verjaring (art. 2251-2259), de berekening van de termijnen. 

3. Deze uiteenzetting blijft verder beperkt tot de bevrijdende verja
ring in het privaatrecht. Achtereenvolgens zal aandacht worden 
besteed aan de begripsomschrijving en de grondslag (II), het karakter 
van openbare orde (III), de procesrechtelijke aard van het verweer
middel van de verjaring (IV), de personen door en tegen wie de 
verjaring kan worden ingeroepen (V), de verjaarbare zaken en rechts
vorderingen (VI), de verjaringstermijnen (VII), de stuiting van de 
verjaring (VIII), de schorsing van de verjaring (IX) en het regime van 
de zgn. ,korte verjaringen" (X). 
Wie de bevrijdende verjaring in het Belgisch privaatrecht, in het 
bijzonder in het burgerlijk recht, bestudeert, ontkomt niet aan de 
vaststelling dat in talrijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
ofwel de wet, ofwel de rechter, ofwel de overeenkomst van partijen, 
een recht toekennen dat slechts binnen een bepaalde, meestal korte 

(3) Voorbehoud dient nochtans te worden gemaakt voor het eigendomsrecht dat eeuwigdurend 
is en dan ook slechts ingevolge verkrijgende verjaring door een derde, teniet kan gaan (zie 
daarover infra, nr. 23). 
(4) LAURENT, F., Principes de droit civil, XXXII, Brussei-Parijs, Bruylant-Pedone, 1878, 
16-17, nr. 7; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, Brussei-Parijs, Bruylant
L.G.D.J., 1951, nr. 2; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite etementaire de droit civil beige, 
VII, Brussel, Bruylant, 1957, 1019-1021, nr. 1130; DELVA, W., o.c., !.c., 276, nr. 4; DERINE, 
R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee) I, B, 984, nrs. 663-664. 
(5) Zie daarover uitvoeriger: DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1020-1021, nr. 1130. 
(6) In moderne wetboeken worden de verkrijgende en de bevrijdende verjaring dan ook 
afzonderlijk behandeld: zie b. v. Duitse B. G.B., par. 194 e.v. (verkrijgende verjaring) en par. 
900 en par. 937 e.v. (bevrijdende verjaring); Italiaanse Codice civile, art. 1158 e.v. (verkrijgen
de verjaring) en art. 2934 e.v. (bevrijdende verjaring); Nieuw Nederlands B.W., Boek Ill, 
Titel4 (art. 3.4.3.1. e.v.: verkrijgende verjaring) en Boek III, Titelll (art. 3.11.10. e.v.: 
bevrijdende verjaring). 
(7) Zie daarover infra, nr. 9 en de verwijzingen aldaar. 
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termijn, kan worden uitgeoefend, en dit op straffe van te vervallen. 
Men spreekt dan ook van, vervaltermijnen". Vrij algemeen wordt 
aangenomen dat deze termijnen, hoewel ze bepaalde gemeenschap
pelijke kenmerken vertonen met de verjaringstermijnen, toch een 
afzonderlijke categorie van termijnen vormen, omdat ze aan een 
aantal eigen, specifieke regels zijn onderworpen; niet alle regels van 
de verjaring kunnen hierop zonder meer worden toegepast. Het lijkt 
dan ook gepast deze vervaltermijnen onder een afzonderlijke hoof
ding (zie hierna onder XI) te behandelen. 

II. BEGRIPSOMSCHRIJVING EN GRONDSLAG VAN DE 

BEVRIJDENDE VERJARING 

A. Begripsomschrijving 

4. De bevrijdende verjaring is een verweermiddel waardoor een 
vorderingsrecht of een zakelijk recht op andermans goed niet meer 
kunnen worden opgeeist wegens de niet-uitoefening van deze rechten 
gedurende de door de wet bepaalde termijn(8). De bevrijdende 
verjaring biedt de schuldenaar aldus de mogelijkheid om zich van 
zijn verbintenis te bevrijden, en de eigenaar van een goed, om dit 
goed vrij te maken van de zakelijke genotsrechten die erop rusten(9). 

5. In de literatuur heeft lange tijd verschil van mening bestaan over 
de omvang van het uitdovend karakter van de bevrijdende verjaring 
bij verbintenissen(lO). Doet de verjaring de verbintenis als zodanig 
teniet, evenals de vordering in rechte die eraan gehecht is, of doet 
ze enkel deze laatste verdwijnen? 
Oudere auteurs zagen in de verjaring meestal eenvoudig een wijze van 
tenietgaan van verbintenissen, omdat artikel1234 B.W. ze daaronder 
rangschikt en ook omdat artikel2219 B.W. de verjaring omschrijft 
als een middel om van een verbintenis te worden bevrijd(ll). De 
moderne doctrine is overwegend van oordeel dat de bevrijdende 
verjaring de schuldvordering als zodanig wellaat bestaan, maar ze 

(8) Mutatis mutandis geldt dit eveneens voor de intellectuele rechten en, althans in beperkte 
mate, voor de familierechten en de persoonlijkheidsrechten. 
(9) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1161, nr. 1305; DEKKERS, R., Handboek 
Burgerlijk Recht, l, Brussel-Antwerpen, Bruylant-Standaard Boekhandel, 1972, 871, nr. 1659. 
(10) Voor een overzicht van de verschillende opvattingen, zie: LINSMEAU, J., ,L'action en 
repetition du payement d'une dette prescrite" (noot onder Cass., 25 september 1970), 
R.C.J.B., 1972, (7), 15-21, nrs. 12-15. 
(11) Zie b.v. LAURENT, F., o.c., XXXII, 6-10, nrs. 2-3, en 214-215, nr. 205; zie oak: 
R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 158-159. 
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krachteioos maakt en ais het ware biokkeert, door het doen verdwij
nen van de vordering in rechte die aan deze schuidvordering was 
gehecht. De verjaring doet met andere woorden de schuld zelf niet 
teniet - de schuidenaar blijft nog schuidenaar - maar wei de 
rechtsvordering tot betaling van de schuid(12). Het Hof van Cassatie 
heeft zich bij deze Iaatste opvatting aangesioten toen het in een arrest 
van 25 september 1970 overwoog ,dat de verjaring, middei om van 
een verbintenis bevrijd te worden, het bestaan van de schuid niet 
treft, maar aileen de eisbaarheid ervan"(l3). 

6. Daar de bevrijdende verjaring het bestaan van de verbintenis zeif 
niet aantast, voigt hieruit dat de vrijwillige betaling, zeifs bij onwe
tendheid, van een verjaarde schuid geen recht tot terugbetaiing doet 
ontstaan(14). Meestai wordt aangenomen dat, na de verjaring van 
de rechtsvordering van de schuideiser, er in hoof de van de schuide
naar nog een natuurlijke verbintenis tot betaling van zijn schuid blijft 
bestaan, zodat krachtens artikei1235, tweede lid, B.W. de vrijwillige 
voidoening van een verjaarde schuid niet ais onverschuidigde beta
ling kan worden teruggevorderd(15). Het Hofvan Cassatie heeft zich 
eveneens in die zin uitgesproken. Het Hof Iegde er wei de nadruk op 
dat, om de terugbetaling van een verjaarde schuid te kunnen weige
ren, vereist is dat de betaling vrijwillig geschiedde. Het onder dwang 

(12) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1118-1121, nrs. 1245, B, en 1246, E; KLUYS
KENS, A., Beginselen van burgerlijk recht, I, De Verbintenissen, Antwerpen-Brussel, Stan
daard-Boekhandel, 1948, 393, nr. 242; DEKKERS, R., o.c., I, nr. 1583; LINSMEAU, J., o.c., 
R.C.J.B., 1972,20-21, nr. 15; REGOUT-MAssoN, M., ,La prescription", in Uniteetdiversite 
du droit prive, Editions de l'Universite de Bruxelles, Faculte de droit, 1983, (408), 414, nr. 10. 
Artikel 3.11.10 Nieuw Nederlands B.W. spreekt zich eveneens in die zin uit (zie daarover: 
AsSER, C., RUTTEN, L.E.H. en HARTKAMP, A.S., Handleiding tot de beoejening van het 
Nederlands burgerlijk recht, IV, Verbintenissenrecht, Dee! I, De verbintenis in het algemeen 
volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, 524, nr. 654). 
Vanuit dit oogpunt kan dan ook kritiek worden uitgeoefend op artikel 1234 B.W. waarin de 
verjaring, onder verwijzing naar de desbetreffende titel in het Burgerlijk Wetboek, wordt 
gerangschikt onder de wijzen van tenietgaan van verbintenissen. 
(13) Cass., 25 september 1970, Arr. Cass., 1971, 78, met conclusie van eerste advocaat-gene
raal P. MAHAUX; Pas., 1971, I, 65; R. W., 1970-71, 845; J.T., 1971, 58; R.C.J.B., 1972, 5, 
met noot J. LINSMEAU. 
(14) Zelfde arrest als in vorige voetnoot. 
(15) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1121, nr. 1246, E; KLUYSKENS, A., o.c., I, 
393, nr. 242; DEKKERS, R., o.c., I, 833, nr. 1583; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst. Haar 
ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 311; zie in 
dezelfde zin in Nederland: ASSER, C., RUTTEN, L.E.H. en HARTKAMP, A.S., o.c., IV, Dee! I, 
526, nr. 657; vgl. PITLO, A. en HmMA, T.R., HetNederlands Burgerlijk Wetboek, IV, Bewijs 
en verjaring, Arnhem, Gouda Quint, 1981, 203-204 en 231-232. 
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betalen van een verjaarde schuld doet derhalve nog wei een recht op 
terugbetaling ontstaan(16). 

B. Grondslag 

7. De verjaring, zowel de verkrijgende als de bevrijdende, komt op 
het eerste gezicht als onrechtvaardig over, want hoe is het mogelijk 
dat iemand die geen zakelijk recht op een goed had, dit door het 
deugdelijk bezit gedurende lange tijd wei verwerft (verkrijgende 
verjaring), of dat een schuldenaar kan weigeren te betalen enkel en 
aileen omdat zijn schuldeiser een zekere tijd heeft laten voorbijgaan 
zonder op zijn schuldvordering aanspraak te maken (bevrijdende 
verjaring)? Aile rechtsstelsels die een zekere graad van ontwikkeling 
hebben bereikt, kennen nochtans een regeling betreffende de verja
ring. Voor deze rechtsfiguur moet dus wei een duidelijk aanwijsbare 
grondslag aanwezig zijn. 
De verjaring berust op de beschouwing dat iedere maatschappij nood 
heeft aan rechtszekerheid en sociale rust. De samenleving heeft er 
inderdaad belang bij dat feitelijke toestanden, die gedurende lange 
tijd hebben bestaan, ook door het recht worden erkend. Als men dit 
niet als principe aanvaardt, wordt elke rechtsordening onmogelijk, 
daar nagenoeg ieder recht zou kunnen worden betwist wegens zijn 
dubieuze oorsprong; het valt te vrezen dat anders aan een aantal 
processen nagenoeg nooit een einde zou komen(17). 
Een tweede, bijkomende bestaansreden voor het instituut van de 
verjaring, is het voorkomen van onoplosbare bewijsproblemen. Be
wijsstukken van aankoop, van betaling... enz. worden door de 
meeste mensen slechts gedurende een beperkte tijd bewaard of kun
nen na verloop van tijd door ailerlei omstandigheden verloren gaan. 
Getuigen van een bepaald feit blijken na een zekere tijd niet meer 
te vinden of reeds overleden te zijn. Door het invoeren van de 
verjaring komt de wetgever degene ter hulp die beweert een bepaald 
recht te hebben verkregen of bevrijd te zijn van een verbintenis; 

(16) Cass., 24 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 149; Pas., 1982, I, 152; R. W., 1982-83, 
1051, met noot. 
(17) LAURENT, F., o.c., XXXII, 14-15, nr. 6; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1026, 
nr. 1132, B; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 7-8; DEKKERS, R., o.c., 
I, 799-800, nr. 1517; DEL VA, W., o.c., /.c., 277, nr. 4, en 279, nr. 6; REGOUT-MASSON, M., 
o.c., I.e., 413, nr. 10; PITLO, A. en HIDMA, T.R., o.c., IV, 228-229 en 239. 
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degene die, in geval van betwisting, zich op de verjaring kan beroe
pen, wordt door de wetgever vrijgesteld van de bewijsplicht(18). 

8. Bij de technische uitwerking van de verjaring heeft de wetgever 
er overigens zorg voor gedragen dat deze regeling slechts zelden 
onrecht veroorzaakt. De verjaringstermijnen zijn in het algemeen 
imrners zeer lang, zelfs overdreven lang(l9); door talrijke omstandig
heden kan de verjaring worden gestuit (art. 2242-2250 B.W.), waar
door alles opnieuw moet begonnen worden, of geschorst (art. 2251-
2259 B.W.), waardoor de verjaring gedurende een zekere tijd wordt 
stil gelegd; en ten slotte werkt de verjaring niet van rechtswege, maar 
rnoet degene in wiens voordeel ze speelt, in geweten uitmaken of hij 
er al dan niet gebruik van zal maken(20). 
Als niettegenstaande deze voorzorgsrnaatregelen de verjaring toch 
onrecht teweegbrengt, zal dit slechts eerder uitzonderlijk het geval 
zijn. Dan dient echter voor ogen te worden gehouden dat het recht 
in de eerste plaats tot doel heeft een ordening van het rnenselijk 
handelen in de sarnenleving te verwezenlijken en dat niet kan worden 
verrneden dat een juridische oplossing in uitzonderlijke, particuliere 
gevallen als onrechtvaardig overkomt(21). 

9. Van de grondslag van de verjaring dient men de rechtvaardiging 
van de verjaringstermijnen te onderscheiden, die kan verschillen 
naargelang de soort van bevrijdende verjaring(22). 
Voor wat de dertigjarige verjaringstermijn betreft (art. 2262 B.W.), 
mag het bijna als evident worden beschouwd dat rechtsvorderingen 
na verloop van die terrnijn verjaren. Rechtsgedingen die pas na 
verloop van zo'n lange termijn worden ingesteld, zullen slechts zeer 
moeilijk kunnen worden beslecht. In het belang van een goede 

(18) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1026-1028, nr. 1132, B; R.P.D.B., X, Tw. 
Prescription en matiere civile, nrs. 11-12; KLUYSKENS, A., o.c., I, 391-392, nr. 241; DEKKERS, 
R., o.c., I, 800, nr. 1517; REGOUT-MASSON, M., ibid.; ASSER, C., RUTTEN, L.E.H. en 
HARTKAMP, A.S., o.c., IV, Dee! I, 523, nr. 653. 
(19) Luidens artikel2262 B.W. verjaren aile rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlij
ke, door verloop van dertig jaar. 
(20) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1028-1029, nr. 1133; DEKKERS, R., o.c., I, 800, 
nr. 1518. 
(21) VANDEPUTTE, R., o.c., 310; zie ook: DELVA, W., A/gemene beginselen van het recht, 
Vol. 1, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1980, 8. 
(22) 0ELVA, w:, o.c., /.c., 279, nr. 6. 
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rechtspraak en van de sociale rust dienen zo'n processen zoveel 
mogelijk te worden vermeden(23). 
De vijfjarige verjaringstermijn van artikel2277 B.W. is bedoeld ter 
bescherming van de schuldenaar, die door de wetgever wordt behoed 
voor een te grote financiele last door een opeenhoping van kleine, 
periodieke schulden die daardoor tot een grote kapitaalschuld uit
groeien(24). 
De zgn. ,korte verjaringen" van de artikelen 2271 en 2272 B.W. 
berusten op een vermoeden van betaling, omdat het gaat om schul
den die doorgaans onmiddellijk worden vereffend, zodanig dat 
meestal noch van het ontstaan, noch van het tenietgaan van deze 
geldschulden een geschrift als bewijs wordt opgesteld(25). 

III. DE VERJARING EN DE OPENBARE ORDE- AFSTAND VAN DE 

VERJARING EN RECHTSVERWERKING 

A. Principes 

10. De essentiele overwegingen van algemeen belang die aan de 
bevrijdende verjaring ten grondslag liggen, namelijk het bewerken 
van rechtszekerheid, door het omzetten van feitelijke toestanden in 
rechtstoestanden, en het verwezenlijken van sociale rust, verklaren 
waarom de instelling van de verjaring zelf de openbare orde 
raakt(26). De burgers mogen het bestaan van de verjaring niet 
negeren en mogen in privaatrechtelijke rechtshandelingen niet belet
ten dat op de verjaring een beroep wordt gedaan(27). Het behoort 
tot de essentiele belangen van de gemeenschap dat rechtsvorderingen 
niet eindeloos blijven voortduren, maar, na verloop van een zekere 
tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, kunnen verloren 
gaan(28). 

(23) KLUYSKENS, A., o.e., I, 394, nr. 245; DELVA, W., ibid. 
(24) Zie daarover infra, nr. 32. 
(25) Zie daarover infra, nr. 61. 
(26) LAURENT, F., o.e., XXXII, 190-191, nr. 183; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 
1029 en 1031, nr. 1134; KLUYSKENS, A., o.e., I, 392, nr. 242; DEKKERS, R., o.e., I, 800, 
nr. 1519; DELVA, W., o.e., I.e., 280, nr. 7; VANDEPUTTE, R., o.e., 310; REGOUT-MASSON, 
M., o.e., I.e., 421, nr. 23; HERMAN, J., ,De verjaringin bet arbeidsrecht", J.T.T., 1984, 121, 
nr. 5. 
(27) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; KLUYSKENS, A., ibid.; DEKKERS, R., o.e., I, 801, 
nr. 1519; VANDEPUTTE, R., ibid.; REGOUT-MASSON, M., ibid.; HERMAN, J., ibid. 
(28) LAURENT, F., o.e., XXXII, 190, nr. 183; DEKKERS, R., ibid.; DEL VA, W., o.e., I.e., 280, 
nr. 7; HERMAN, J., ibid. 
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Het voorgaande betekent echter niet dat alle regels aangaande de 
verjaring als van openbare orde moeten worden beschouwd. Het 
middel van de verjaring, het recht om de verjaring in te roepen 
eenmaal dat dit recht ontstaan is, raakt enkel prive-belangen. Nie
mand kan zich vooraf het recht ontzeggen op de verjaring een beroep 
te doen, maar niemand is verplicht gebruik te maken van het voordeel 
dat de verjaring hem kan verschaffen; dit wordt aan het oordeel, of 
beter, het geweten van eenieder overgelaten(29). 

B. Gevolgen 

11. Uit het principe dat de instelling zelf van de verjaring de open ba
re orde aanbelangt, vloeit in de eerste plaats voort dat de partijen 
een recht of een rechtsvordering niet onverjaarbaar mogen verkla
ren(30). 
In de tweede plaats volgt uit dit principe dat het de partijen evenmin 
toegelaten is vooraf afstand te doen van het recht de verjaring in te 
roepen (art. 2220 B.W.). Als dit wel zou toegelaten zijn, zou de 
schuldeiser vermoedelijk in de overeenkomst nagenoeg steeds een 
beding doen opnemen waarin de schuldenaar zou beloven de verja
ring :q.iet in te roepen; op die wijze zou de verjaring in feite dode letter 
worden(31). 
Uit het principe dat de instelling zelf van de verjaring de openbare 
orde raakt, volgt in de derde plaats dat de partijen niet geldig kunnen 
overeenkomen de wettelijke verjaringstermijnen te verlengen. Als 
zo'n beding wel geoorloofd zou zijn, zou dit nagenoeg tot hetzelfde 
resultaat leiden als het beding waarin vooraf afstand zou worden 
gedaan van het recht de verjaring in te roepen, namelijk dat aan de 

(29) LAURENT, F., o.c., XXXII, 190-191, nr. 183; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1030-1031, nr. 1134; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 330; KLUYSKENS, 
A., o.c., I, 392, nr. 242; DEKKERS, R., ibid.; DELVA, W., o.c., l.c., 279-280, nrs. 6-7; 
VANDEPUTTE, R., O.C., 311; REGOUT-MASSON, M., O.C., {.c., 421, nr. 23. 
Het recht om op de verjaring een beroep te doen wordt dan ook terecht een wilsrecht genoemd, 
d.w.z. een recht dat aan de houder de bevoegdheid verleent om door eigen wilsuiting een 
rechtsverhouding te wijzigen (ASSER, C., RUTTEN, L.E.H. en HARTKAMP, A.S., o.c., IV, 
Deel I, 525, nr. 655). 
(30) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1030, nr. 1134, B; KLUYSKENS, A., ibid.; 
DEKKERS, R., ibid.; VANDEPUTTE, R., o.c., 310; REGOUT~MASSON, M., o.c., l.c., 421, nr. 24. 
(31) LAURENT, F., o.c., XXXII, 190, nr. 183; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1030, 
nr. 1134, B, en 1126, nr. 1251; KLUYSKENS, A., ibid.; DEKKERS, R., o.c., I, 834, nr. 1584; 
VANDEPUTTE, R., ibid.; Cass., 14 november 1968, Arr. Cass., 1969, 290; Pas., 1969, I, 270; 
J. T., 1969, 119. 
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instelling van de verjaring grotendeels haar praktisch nut zou worden 
ontnomen(3 2)(3 3). 

12. Uit het principe dat het middel van de verjaring de open bare orde 
niet aanbelangt en dat het inroepen van de verjaring een prive-aange
legenheid is, volgt in de eerste plaats dat de rechter het middel van 
de verjaring niet ambtshalve mag toepassen (art. 2223 B.W.), tenzij 
het gaat om materies die de openbare orde betreffen(34). Onder dit 
voorbehoud kan het middel van de verjaring slechts worden toe
gepast wanneer het wordt ingeroepen door de belanghebbende 
partij, die daarover in geweten oordeelt(35). Om dezelfde reden 

(32) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1030, nr. 1134, B, en 1127, nr. 1253; KLUYS
KENS, A., o.c., I, 413, nr. 265; DEKKERS, R., ibid.; DELVA, W., o.c., I.e., 282, nr. 8; 
VANDEPUTTE, R., ibid.; REGOUT-MASSON, M., o.c., I.e., 421-422, nr. 24. 
(33) Van de conventionele verlenging van de wettelijke verjaringstermijnen dient te worden 
onderscheiden, de hypothese dat de titel van de schuldvordering door (een van) de partijen 
wordt gewijzigd. Zo heeft bij de zgn. ,korte verjaring" bedoeld in de artikelen 2271 en 2272 
B. W., een door de schuldenaar ondertekende schuldbekentenis, die stuitende waarde heeft (zie 
art. 2248 B.W.), tot gevolg dat de korte verjaringstermijn wordt omgezet in een dertigjarige 
(zie art. 2274, lid 2, B.W.), zonder dat deze schuldbekentenis een schuldvernieuwing hoeft in 
te houden. Deze onrechtstreekse verlenging van de verjaringstermijn gebeurt echter niet 
krachtens de overeenkomst van partijen, maar krachtens de wet (REGOUT-MASSON, M., o.c., 
I.e., nr. 24; zie daarover infra, nr. 62). 
(34) Cass., 25 september 1970, Arr. Cass., 1971, 78, met conclusie van eerste advocaat-gene
raal P. MAHAUX; Pas., 1971, I, 65; R. W., 1970-71, 845; J.T., 1971, 58; R.C.J.B., 1972, 5, 
met noot J. LINSMEAU. Deze regel geldt voor aile soorten van verjaringen, zowel korte als 
lange (Cass., 15 maart 1877, Pas., 1877, I, 281), en zowel in burgerlijke als in handelszaken 
(Cass., 4 mei 1883, Pas., 1883, I, 211). De materies van openbare orde, waar de rechter de 
verjaring we! ambtshalve mag opwerpen, betreffen voornamelijk de strafvervolging, de 
burgerlijke vordering voortvloeiend uit een misdrijf (art. 26-28 Voorafg. Titel Sv.; Cass., 8 
juli 1955, Arr. Verbr., 1955, 917; Pas., 1955, I, 1218; Cass., 28 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 
247; Pas., 1977, I, 246; Cass., 31 januari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 643; Pas., 1980, I, 623, 
met conclusie van procureur-generaal F. DuMoN; R. W., 1980-81, 438; J. T., 1980, 871; 
R.G.A.R., 1982, nr. 10.504, met conclusie van procureur-generaal F. DuMON en met noot 
P .H. DELVAUX; COLLIGNON, Th. en CLOSON, J ., La citation directe de Ia partie /esee devant 
les tribunaux de repression, Brussel, Larcier, 1942, 264-265; VAN ROYE, R. en VAN ZELE, 
J., Manuel de Ia partie civile, Brussel-Gent, Librairie Judiciaire, 1945, 581-582, nr. 590; 
SIMON, J ., Strafvordering. Handboek van het Belgisch Strafprocesrecht, II, Brussel, Bruylant, 
1949, 669-671, nrs. 1262-1263; BRAAs, A., Precis de procedure penale, I, Brussel-Luik, 
Bruylant/Vaillant-Carmanne, 1950, 204-205, nr. 255; MATTHYS, R., ,Evolutie naar een 
merkelijke tempering van de solidariteitsband tussen publieke vordering en burgerlijke vorde
ring volgende uit een misdrijf", R. W., 1961-62, (185), 188, nr. 4; WILMS, W., De verjaring 
van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1987, 270-271, nr. 348 en de talrijke verwijzingen aldaar) en de inning van belas
tingschulden (Cass., 19 maart 1891, Pas., 1891, I, 94, inzake gemeentebelastingen; Cass., 3 
februari 1950, Arr. Verbr., 1950, 357; Pas., 1950, I, 382; zie nochtans inzake Rijksbelastingen: 
Cass., 25 september 1970, geciteerd bij de aanvang van deze voetnoot, en de bespreking van 
dit aspect bij LINSMEAU, J., o.c., R.C.J.B., 1972, 21-22, nr. 16). 
(35) Cass., 25 september 1970, geciteerd in vorige voetnoot; zie oak supra, nr. 10 in fine, en 
de verwijzingen aldaar in voetnoot (29). 
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mag het middel van de verjaring ook niet ambtshalve worden op
geworpen door het openbaar ministerie wanneer het in een privaat
rechtelijk rechtsgeding optreedt als hoofdpartij (art. 138, lid 2, 
Ger.W.)(36). 

13. Uit het principe dat het middel van de verjaring de openbare orde 
niet aanbelangt, volgt in de tweede plaats dat de partijen wei geldig 
afstand kunnen doen van een reeds verkregen verjaring (art. 2220 
B.W.), behoudens opnieuw wanneer het een materie betreft die de 
openbare orde raakt(37). De wet heeft er inderdaad geen bezwaar 
tegen dat de verweerder, eenmaal dat hij het middel van de verjaring 
ter beschikking heeft, beslist hiervan geen gebruik te maken; die 
afstand maakt deel uit van de gewetensvraag waarvoor de wet hem 
plaatst(38). 
De afstand van het middel van de verjaring is een eenzijdige rechts
handeling, die zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan geschieden 
(art. 2221 B.W.). De rechtspraak legt er de nadruk op dat een 
stilzwijgende afstand van recht klaar en duidelijk moet zijn en slechts 
mag worden afgeleid uit handelingen die niet anders kunnen worden 

(36) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1030, nr. 1134, A.; Arbh. Luik, 28 september 
1971, Pas., 1971, II, 1. Luidens art. 138, tweede lid, tweede zin, Ger.W. treedt het openbaar 
ministerie in een privaatrechtelijk rechtsgeding ,ambtshalve op in de gevallen die de wet 
bepaalt en bovendien telkens als de open bare orde zijn.tussenkomst vergt". Een constante 
rechtspraak van het Hof van Cassatie interpreteert deze laatste zinsnede op restrictieve wijze, 
in die zin dat het moet gaan om gevallen waarin de openbare orde in gevaar wordt gebracht 
door een toestand die moet worden verholpen (zie o.m. Cass., 13 december 1968, Arr. Cass., 
1969, 375; Pas., 1969, I, 354; R. W., 1968-69, 1080; R.C.J.B., 1969, 340, met noot C. 
DELNOY-MARGREVE; Cass., 11 mei 1977, Arr. Cass., 1977, 930; Pas., 1977, I, 924; R.W., 
1977-78, 1204, met noot; J. T., 1978, 130; J. T. T., 1978, 259; Cass., 29 maart 1982, Arr. Cass., 
1981-82, 944; Pas., 1982, I, 889; R. W., 1983-84,71, met noot; zie daarover vooral: MATTHIJS, 
J ., Openbaar ministerie, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1983, 160-162, nrs. 320-324). Het 
opwerpen van de bevrijdende verjaring kan daartoe niet worden gerekend, behoudens wanneer 
het gaat om een materie die de openbare orde raakt. 
(37) Cass., 3 februari 1950, Arr. Verbr., 1950, 357; Pas., 1950, I, 382; R. W., 1949-50, 1356; 
LAURENT, F., o.c., XXXII, 190-191, nr. 183; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1126, 
nr. 1251; DEKKERS, R., o.c., I, 834, nr. 1585; DELVA, W., o.c., I.e., 280, nr. 7. 
Een materie van openbare orde, waar geen geldige afstand kan worden gedaan van een reeds 
verkregen verjaring, is de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van arbeidsongevallen
vergoedingen (art. 69 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Cass., 4 juni 1970, Arr. 
Cass., 1970, 921; Pas., 1970, I, 869; R.G.A.R., 1972, nr. 8767; Arbrb. Luik, 31 oktober 1975, 
J. T. T., 1976,263, met noot V.P.; Jur. Liege, 1975-76, 214; contra: Arbrb. Luik, 20november 
1972, Pas., 1973, III, 27). 
(38) LAURENT, F., ibid.; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DEKKERS, R., ibid.; zie ook 
supra, nr. 10, in fine, en de verwijzingen aldaar in voetnoot (29). 
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uitgelegd dan als de wil zich niet op de verjaring te beroepen(39). Een 
stilzwijgende afstand van de verjaring heeft bijvoorbeeld plaats 
wanneer de schuldenaar bewust en vrijwillig de verjaarde schuld 
betaalt of belooft te betalen(40). Er kan daarentegen geen stilzwij
gende afstand van de verjaring worden afgeleid uit het voorafgaand 
aanwenden van andere verweermiddelen(41), evenmin uit de toege
ving van de schuldenaar dat er nog niet verjaarde bedragen 
verschuldigd zijn(42). 
In deze gevallen van stilzwijgende afstand van de verjaring zou 
eigenlijk beter een beroep worden gedaan op de figuur van de 
rechtsverwerking(43). Zoals bekend wordt van rechtsverwerking ge
sproken wanneer de houder van een recht door toedoen van zijn eigen 
gedragingen dit recht geheel of gedeeltelijk verliest, omdat de verdere 
uitoefening ervan onverenigbaar zou zijn met de voorheen ingeno
men houding. Voor zover het gaat om de uitoefening van contractue
le rechten, kan deze theorie worden gegrondvest op de verplichting 
de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (art. 1134, lid 3, 
B.W.)(44). De reden waarom hier aan de leer van de rechtsverwer
king de voorkeur moet worden gegeven boven de constructie van de 
stilzwijgende afstand van recht, is dat bij een afstand van recht het 
gaat om een eenzijdige wilsuiting, gericht op het tenietgaan van het 
recht. In werkelijkheid zal zo'n bewuste wilsuiting vaak niet aanwe-

(39) Zie o.m. Luik, 14 juli 1897, Pas., 1898, II, 326; Brussel, 20 december 1966, Pas., 1967, 
II, 178; Arb h. Luik, 28 juni 1971, J. T. T., 1972, 24; Scheidsr. Uitspr., 7 juli 1972, Rechtspr. 
Antw., 1972, 254. Het behoort uitsluitend aan de feitenrechter te beslissen of de belanghebben
de partij a! dan niet afstand van verjaring heeft gedaan (Cass., 1 februari 1877, Pas., 1877, 
I, 92). 
Dit is enkel een toepassing van het algemeen beginsel dat een stilzwijgende afstand van recht 
slechts kan worden afgeleid nit handelingen, feiten en omstandigheden die niet anders dan als 
een afstand van recht kunnen worden uitgelegd (zie o.m. Cass., 27 maart 1981, Arr. Cass., 
1980-81, 846; Pas., 1981, I, 814; Cass., 24 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 140; Pas., 
1982, I, 143; zie daarover: VAN OMMESLAGHE, P ., ,Rechtsverwerking en afstand van recht", 
T.P.R., 1980, (735), 769-771, nrs. 22-23). 
(40) KLUYSKENS, 1., o.c., I, 393, nr. 242. Dit is b.v. het geval wanneer de schuldenaar uitstel 
van betaling vraagt (Rb. Aarlen, 16 december 1975, Jur. Liege, 1975-76, 202). 

(41) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1129, nr. 1255; DEKKERS, R., o.c., I, 835, 
nr. 1585. Krachtens art. 2224 B.W. mag men zich inderdaad op de verjaring beroepen in elke 
stand van het geding, zelfs voor de eerste maal in graad van beroep, ,tenzij de omstandigheden 
doen vermoeden dat de partij die zich op het middel van verjaring niet heeft beroepen, daarvan 
afstand heeft gedaan" (zie ook: R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 335). 
(42) Cass., 29 juni 1961, Pas., 1961, I, 1195; J.T., 1961, 665. 
(43) Zie VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., T.P.R., 1980, 756-757, nr. 15, en 770-771, nr. 23. 
(44) Zie daarover o.m. VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., T.P.R., 1980, 754-791, nrs. 14-35; 
DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (Gerechtelijke jaren 
1978-1979 en 1979-1980) (slot)", R. W., 1980-81, (2435), 2441-2443, nr. 33; KRUITHOF, R., 
,Overzicht van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", T.P.R., 1983, (495), 607-608, 
nr. 104; VAN OEVELEN, A. en DIRIX, E., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984) 
(Tweede dee!)", R. W., 1985-86, (81), 95-96, nrs. 44-45. 

1767 

---------



zig zijn in hoof de van de houder van het recht, uit wiens gedragingen 
niettemin blijkt dat hij de verdere uitoefening van zijn recht niet 
wenst. Men kan dan ook beter zeggen dat hij zijn recht, in casu om 
de verjaring in te roepen, heeft ,verwerkt", omdat het verder 
uitoefenen ervan, gelet op zijn eerder ingenomen houding, strijdig 
zou zijn met de goede trouw(45). 

14. Krachtens artikel2222 B.W. moet men, om ajstand te kunnen 
doen van een verkregen verjaring, de bekwaamheid hebben om te 
vervreemden. Dit wil echter niet zeggen dat afzien van het middel van 
de verjaring een daad van beschikking zou zijn. ,Beschikken" 
betekent immers een recht uit zijn vermogen doen treden, maar het 
verjaarde recht is nog geen bestanddeel van het vermogen geworden; 
dit gebeurt slechts indien de betrokkene de verjaring inroept. Af
stand doen van de verjaring betekent dus enkel afzien van de wettelij
ke mogelijkheid om een recht in zijn vermogen op te nemen(46). 
Daaruit volgt dat, om geldig afstand te kunnen doen van de bevrij
dende verjaring, de bekwaamheid of de macht om een verbintenis 
aan te gaan, volstaan(47). 
Het afzien van de verkregen verjaring betekent voor de schuldenaar 
weliswaar geen verarming, want het voordeel van de verjaring vorm
de voordien nog geen bestanddeel van zijn vermogen, maar het is 
toch een weigering om zich te verrijken. Daarom laat artikel 2225 
B.W. toe, dat schuldeisers en alle andere personen die er belang bij 
hebben dat de verjaring wordt ingeroepen (al dan niet hoofdelijke 
medeschuldenaren, borgen), dit middel gebruiken, ook al doet de 
schuldenaar dit niet. Deze bepaling doet denken aan de pauliaanse 
vordering, die de schuldeisers de mogelijkheid biedt in eigen naam 

(45) In die zin: VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., T.P.R., 1980, 756-757, nr. 15, en 770-771, 
nr. 23; DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., o.c., R. W., 1980-81,2441, nr. 33; VAN 0EVELEN, 
A. en DIRIX, E., o.c., R. W., 1985-86, 96, nr. 45; zie ook: PITLO, A. en HIDMA, T.R., o.c., 
IV, 201. 
(46) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1130, nr. 1256; DEKKERS, R., o.c., I, 835, 
nr. 1586; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1008, nr. 682; 
contra: LAURENT, F., o.c., XXXII, 202-208, nrs. 195-199. 
(47) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1130-1131, nrs. 1257-1258; DEKKERS, R., o.c., 
I, 835-836, nr. 1587; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 336; PLANIOL, M. 
enRIPERT, G., Traitepratiquededroitciviljranr:ais, VII, Parijs, L.G.D.J., 1954,806-807, 
nr. 1390; contra: LAURENT, F., o.c., XXXII, 208-213, nrs. 200-203. De voogd zou aldus de 
macht hebben om, zonder instemming van de familieraad, afstand te doen van een verkregen 
verjaring, daar hij, door zo te handelen, enkel het bestaan van een reeds aanwezige schuld 
erkent. Aangezien de voogd de macht bezit om betalingen te verrichten, is hij ook bekwaam 
om een schuld te erkennen; het gaat dan inderdaad slechts om een daad van beheer (R.P.D.B., 
ibid.; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 807-808, nr. 1390; contra: LAURENT, F., o.c., 
XXXII, 211-212, nr. 202). 
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op te komen tegen de handelingen die hun schuldenaar heeft verricht 
met bedrieglijke benadeling van hun rechten (art. 1167 B.W.). Er 
zijn echter twee verschilpunten: de toepassing van artikel2225 B.W. 
vereist geen bedrog in hoofde van de schuldenaar en evenmin het 
bewijs van enige schade voor de schuldeisers(48); voorts dienen de 
schuldeisers en de andere belanghebbende derden vooraf niet de 
afstand van de verjaring door de schuldenaar te laten vernietigen; zij 
moeten met deze afstand eenvoudig geen rekening houden(49). 
De gevolgen van de afstand van een voltrokken verjaring gelijken op 
die van de sluiting van een lopende verjaring: het voordeel van de 
verlopen termijn is verloren(50). Deze gevolgen blijven evenwel 
persoonlijk voor de schuldenaar die van de verjaring heeft afgezien, 
en strekken zich niet uit tot de hoofdelijke of ondeelbare schuldena
ren of tot de borgen(51). 
Artikel2220 B. W. regelt slechts twee hypothesen: het vooraf afstand 
doen van een nog niet begonnen verjaring, wat verboden is, en het 
afstand doen van eenreeds voltrokken verjaring, wat wei toegestaan 
is. Tussen beide in is er nog een derde hypothese: het afstand doen 
van de lopende verjaring. De vraag of van een lopende verjaring mag 
worden afgezien, kan worden opgelost door een combinatie van de 
twee regels van artikel 2220 B.W.: die afstand is geldig voor het 
verleden, maar niet voor de toekomst(52). Zo'n afstand komt eigen
lijk neer op een erkenning van het recht van degene tegen wie de 
verjaring wordt ingeroepen (zie art. 2248 B.W.), en heeft dan ook 
stuitende waarde(53). 

15. In de derde plaats heeft het principe dat het middel van de 
verjaring de open bare orde niet aanbelangt, tot gevolg dat de partijen 

(48) LAURENT, F., o.c., XXXII, 218-221, nrs. 209-210, en 228, nr. 220; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., o.c., VII, 1131-1134, nrs. 1260-1261; DEKKERS, R., o.c., I, o.c., I, 836-837, 
nrs. 1588-1589; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 346; KLUYSKENS, A., 
o.c., I, 393, nr. 243; VANDEPUTTE, R., o.c., 311; contra: PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., 
VII, 803-804, nr. 1386. 
(49) LAURENT, F., ibid.; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DEKKERS, R., ibid. 
(50) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1131, nr. 1259; DEKKERS, R., o.c., I, 836, 
nr. 1587. 
(51) LAURENT, F., o.c., XXXII, 217-218, nr. 208; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; 
DEKKERS, R., ibid.; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 337. 
(52) Cass., 3 februari 1950, Arr. Verbr., 1950, 357; Pas., 1950, I, 382; R. W., 1949-50, 1356 
(motivering); Cass., 23 oktober 1986, R.W., 1986-87,2093, met noot; Rev. Not. B., 1987, 
39, met noot J.E.; LAURENT, F., o.c., XXXII, 191, nr. 183; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
o.c., VII, 1134, nr. 1262; DEKKERS, R., o.c., I, 837, nr. 1590; DELYA, W., o.c., I.e., 280, 
nr. 7; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee) I, B, 1008, nr. 682. 
(53) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DEKKERS, R., ibid.; DERINE, R., VAN NESTE, F. 
en VANDENBERGHE, H., ibid.; zie ook: LAURENT, F., ibid. 
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geldig de wettelijke verjaringstermijnen mogen inkorten(54). Uitzon
dering dient nochtans te worden gemaakt voor de clausules die in 
strijd zouden zijn met de openbare orde, bijvoorbeeld de bedingen 
die de wettelijke verjaringstermijnen zo sterk zouden inkorten dat ze 
de schuldeiser nagenoeg iedere mogelijkheid ontnemen om zijn 
schuldvordering in rechte te laten gelden(55). 
Dat de partijen, onder het genoemde voorbehoud, de wettelijke 
verjaringstermijnen mogen inkorten, wordt verantwoord door de 
beschouwing dat dergelijke overeenkomsten een complementaire 
bescherming voor de schuldenaar inhouden die vlugger van zijn 
verbintenis wordt bevrijd, zodanig dat spoediger een genormaliseer
de toestand wordt bereikt(56). Deze bedingen houden niets ongeoor
loofds in en zijn niet in strijd met de openbare orde, die enkel vereist 
dat rechtsvorderingen niet !anger duren dan de wettelijke verjarings
termijn, maar niet verhindert dat ze vlugger kunnen verdwijnen(57). 
Bij dit argument kan echter de bedenking worden gemaakt dat 
clausules die de wettelijke verjaringstermijn inkorten een bovenmati
ge bevoordeling inhouden van de schuldenaar die in gebreke blijft 
zijn verbintenis te voldoen; in bepaalde gevallen zou de wetgever er 
goed aan doen iets meer te !etten op de belangen van de schuldeiser 
dan op die van de schuldenaar. Terecht werd door een aantal auteurs 
dan ook voorbehoud gemaakt bij de geldigheid van dergelijke bedin
gen(58). Vanuit maatschappelijk oogpunt klemt dit des te meer 
wanneer wordt vastgesteld dat deze bedingen meestal voorkomen in 
standaard- en toetredingscontracten, bijvoorbeeld zeer courant in 

(54) Cass., 19 juni 1890, Pas., 1890, I, 231; Cass., 25 januari 1968, Arr. Cass., 1968, 702, 
metnoot R.H.; Pas., 1968, I, 655, met noot R.H.; R. W., 1967-68, 1493; J. T., 1968, 185; Luik, 
17 juni 1970, Jur. Liege, 1970-71, 137, met noot M.H.; Brussel, 22 februari 1979, J. T., 1979, 
955; Rb. Luik, 10 januari 1973, Jur. Liege, 1973-74, 139; De Verz., 1974, 175, met noot A.T.; 
Kh. Brussel, 8 oktober 1974, B.R.H., 1974, 580; LAURENT, F., o.c., XXXII, 191-193, nr. 184; 
DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1128, nr. 1254; DEKKERS, R., o.c., I, 834, nr. 1584; 
R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 146; DELVA, W., o.c., I.e., 282, nr. 8; 
VANDEPUTTE, R., o.c., 310; REGOUT-MASSON, M., o.c., I.e., 422-423, nr. 26. 
(55) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DEKKERS, R., ibid.; DELVA, W., ibid.; REGOUT
MASSON, M., o.c., I.e., 423, nr. 28. 
(56) Zie bij KLUYSKENS, A., o.c., l, 414, nr. 265; DEL VA, W., ibid.; VANDEPUTTE, R., o.c., 
310. 
(57) LAURENT, F., o.c., XXXII, 191-193, nr. 184; KLUYSKENS, A., ibid.; R.P.D.B., X, Tw. 
Prescription en matiere civile, nr. 146. 
(58) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1128, nr. 1254; KLUYSKENS, A., ibid., die een 
wettig belang eist; DELVA, W., o.c., /.c., 282, nr. 8; VANDEPUTTE, R., o.c., 310; PLANIOL, 
M. en RIPERT, G., o.c., VII, 762-763, nr. 1349. 
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verzekeringscontracten, waar de vrije en bewuste instemming van de 
burger met deze bedingen grotendeels een fictie is geworden(59). 
Ook al wordt de geldigheid van de bedingen tot verkorting van de 
verjaringstermijn door sommigen betwist, over de interpretatie ervan 
kan geen twijfel bestaan. Volgens de heersende rechtspraak en recht
sleer dienen de van het gemeen recht afwijkende bedingen restrictief 
te worden ge1nterpreteerd(60). Bovendien moeten deze bedingen, bij 
toepassing van artikel 1162 B.W., in geval van twijfel, worden 
uitgelegd in het voordeel van degene die zich verbonden heeft, d.i. 
degene die het voordeel van deat beding geniet, in casu de schulde
naar(61). 

16. Uit het principe dat het mid del van de verjaring de open bare or de 
niet raakt, vloeit ten slotte voort dat de partijen geldig mogen 
overeenkomen dat een reeds begonnen verjaring tijdelijk zal ge
schorst blijven, bijvoorbeeld tijdens de duur van de onderhandelin
gen of gedurende het strafrechtelijk onderzoek in een samenhangen
de zaak(62). Een overeenkomst tot schorsing van een lopende verja-

(59) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DEL VA, W., ibid.; VANDEPUTTE, R., ibid. Terecht 
werd door R. KRUITHOF beklemtoond dat bij dit soort van bedingen het grootste probleem 
ligt bij het fenomeen zelf van de toetredingscontracten. De opstellers van deze contracten hal en 
meestal grotendeels het laken naar zich toe, zowel in hun hoedanigheid van schuldeiser als in 
die van schuldenaar (KRUITHOF, R., ,Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", T.P.R., 
1984, (233), 298, nr. 50). 
(60) Zie in het algemeen: Cass., 22 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 860; Pas., 1979, I, 863; 
R. W., 1979-80,2238, met noot; R.C.J.B., 1981, 189, met noot L. CORNELis; T. A ann., 1982, 
296, met noot P. MANDoux; CORNELIS, L., ,Les clauses d'exoneration de responsabilite 
couvrant Ia faute personnelle et leur interpretation" (noot onder Cass., 22 maart 1979), 
R.C.J.B., 1981, (196), 215-216, nrs. 23-24; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1984,256-257, nr. 19; 
MAHAUX, J., LECLERCQ, J .-F. en MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., ,Des contrats standardi
ses en general", in Quelques aspects des contrats standardises, Brussel, Editions de I'Universite 
de Bruxelles, 1982, (9), 91-94, nrs. 145-149; zie specifiek voor de verjaring: REGOUT-MASSON, 
M., o.c., I.e., 423, nr. 28; Gent, 16 oktober 1969, R.G.A.R., 1970, nr. 8371; Luik, 17 juni 
1970, Jur. Liege, 1970-71, 137, met nootM.H.; Rb. Luik, 10 januari 1973,Jur. Liege, 1973-74, 
139; De Verz., 1974, 175, met noot A.T. 
(61) Zie in het algemeen: Cass., 22 maart 1979, geciteerd in vorige voetnoot; Cass., 7 
september 1979, Arr. Cass., 1979-80, 236; Pas., 1980, I, 21; KRUITHOF, R., ,Overzicht van 
rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen", T.P.R., 1983, (495), 594-595, nrs. 93-94; VAN 
OEVELEN, A. en DIRIX, E., o.c., R. W., 1985-86, 89-90, nr. 37; zie specifiek voor de verjaring: 
MAHAUX, J., LECLERCQ, J.-F. enMEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., O.C., /.c., 89-90, nr. 143; 
REGOUT-MASSON, M., ibid. 
(62) Cass., 4 oktober 1894, Pas., 1894, I, 291, met advies van advocaat-generaal BoscH 
(overeenkomst tot schorsing van de verjaring gedurende het strafrechtelijk onderzoek in een 
samenhangende zaak); Cass., 19 november 1925, Pas., 1926, I, 63 (overeenkomst tot schorsing 
van de verjaring tot de beeindiging van het onderzoek dat m.b.t. de eis werd bevolen); Luik, 
27 november 1972, Jur. Liege, 1972-73, 162; Antwerpen, 23 november 1983, Rechtspr. Antw., 
1983-84, 371; Kh. Verviers, 8 november 1956, Jur. Liege, 1956-57, 141; Kh. Brussel, 8 oktober 
1974, B.R.H., 1974, 580; LAURENT, F., o.c., XXXII, 193-194, nr. 185; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., o.c., VII, 1106, nr. 1235; KLUYSKENS, A., o.c., I, 413, nr. 265; DEKKERS, R., 
o.c., I, 829, nr. 1571; DELVA, W., o.c., /.c., 285, nr. 10; VANDEPUTTE, R., o.c., 321; 
REGOUT-MASSON, M., o.c., I.e., 443-444, nr. 64. 
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ring kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend worden gesloten(63). 
Een dergelijke overeenkomst mag echter niet worden aangegaan nog 
v66r dat de verjaring is beginnen lopen, want dit zou strijdig zijn met 
het in artikel2220 B.W. geformuleerd verbod om vooraf afstand te 
doen van een nog niet begonnen verjaring(64). 

IV. DE PROCESRECHTELIJKE KWALIFICATIE VAN HET 

VERWEERMIDDEL VAN DE VERJARING 

17. Als verweermiddel dat de schuldenaar de mogelijkheid biedt zich 
van zijn verbintenis te bevrijden(65), is de bevrijdende verjaring een 
instelling die op het raakvlak ligt van het materieel recht en het 
procesrecht. Welke procesrechtelijke kwalificatie dient nu aan het 
verweermiddel van de verjaring te worden gegeven? 
Als men de tegeneis buiten beschouwing laat, kan men de verweer
middelen in het privaatrechtelijk procesrecht onderverdelen in de 
verweermiddelen ten grande, de excepties en de middelen van niet
ontvankelij kheid( 66). 
Bij het verweer ten grande betwist de verweerder de gegrondheid van 
de tegen hem ingestelde eis, zich baserende op materieelrechtelijke 
elementen, bijvoorbeeld door de feiten te ontkennen, door de juri&
sche kwalificatie ervan te bestrijden. Als het verweer ten grande door 

(63) Cass., 19 november 1925, Pas., 1926, I, 63; Brussel, 28 november 1957, Pas., 1958, II, 
280; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DELVA, W., ibid.; REGOUT-MASSON, M., o.c., 
I.e., 444-445, nr. 66. 
Een overeenkomst tot schorsing van een lopende verjaring is echter niet geldig wanneer het 
gaat om een materie die de openbare orde raakt, zoals de verjaring van de rechtsvordering 
tot betaling van arbeidsongevallenvergoedingen (art. 60 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971; Cass., 4 juni 1970, Arr. Cass., 1970, 921; Pas., 1970, I, 869; R.G.A.R., 1972, 
nr. 8767; Arbrb. Luik, 31 oktober 1975, J. T. T., 1976,263, met noot V.P.; Jur. Liege, 1975-76, 
214). 

(64) Cass., 14 november 1968, Arr. Cass., 1969, 290; Pas., 1969, I, 270; J. T., 1969, 119; DE 
PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; contra; REGOUT-MASSON, M., o.c., I.e., 443-444, nrs. 64-65. 
(65) Zie supra, nr. 4. 

(66) Zie daarover o.m. SoL us, H. en PERROT, R., Droit judiciaire prive, I, Parijs, Sirey, 1961, 
282-298, nrs. 304-319; VINCENT, J. en GuiNCHARD, S., Procedure civile, Parijs, Dalloz, 1981, 
58-66, nrs. 34-39; VAN DIEVOET, G., Gerechte!ijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1986, 66-67; 
FEITTWEIS, A., Manuel de procedure civile, Luik, Faculte de droit, d 'economie et de sciences 
sociales, 1985, 106-112, nrs. 103-115; zie ook: DE CORTE, R., ,Hoe autonoom is het 
procesrecht? Studie van enkele raakvlakken tussen materieel recht en gerechtelijk recht", 
T.P.R., 1980, (1), 8-9, nrs. 24-25, en 15-16, nr. 38. 
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de rechter wordt aangenomen, brengt dit voor de eiser het definitief 
verlies van het vorderingsrecht mee; het vonnis dat de vordering als 
niet-gegrond afwees, bezit gezag van gewijsde en verhindert dat de 
vordering opnieuw wordt ingesteld (zie art. 23-27 Ger.W.). Het 
verweer ten gronde kan in iedere stand van het geding worden 
opgeworpen en zelfs voor de eerste maal in graad van beroep(67). 
Bij een exceptie laat de verweerder de eis als zodanig onaangeroerd, 
maar werpt hij een hinderpaal op om het onderzoek ervan door de 
rechter te beletten. De exceptie is een verweermiddel met een beperkte 
en tijdelijke draagwijdte, gegrond op procesrechtelijke regels, en 
strekt ertoe de rechtspleging, zoals ze tot dan toe door de eiser werd 
gevoerd, te vernietigen of op te schorten. De excepties, als ze door 
de verweerder met succes worden ingeroepen, tasten het vorderings
recht zelf van de eiser niet aan en kunnen niet verhinderen dat de 
vordering nadien opnieuw wordt ingesteld. In de regel dienen de 
excepties tegelijk en v66r ieder verweer ten gronde, met andere 
woorden in limine litis, te worden voorgedragen (zie art. 854, 856, 
864 en 868 Ger.W.), behoudens wanneer zij de openbare orde 
aanbelangen (zie art. 862, par. 2, Ger.W.)(68). 
Het middel van niet-ontvankelijkheid heeft met de exceptie dit 
gemeen dat het de eis als zodanig niet raakt. Evenals het verweer ten 
gronde vindt ook het middel van niet-ontvankelijkheid zijn grand
slag in regels van het materieel recht en heeft het eveneens tot gevolg 
dat het recht om de eis in te stellen verloren gaat. Bij een middel van 
niet-ontvankelijkheid vraagt de verweerder aan de rechter te beslissen 
dat de eiser niet of nietmeer over het vorderingsrecht, het ius agendi 
beschikt, dat zijn mogelijkheid om een vonnis te verkrijgen over de 
gegrondheid van zijn aanspraak verloren is of niet bestaat, 
bijvoorbeeld wegens gemis aan belang of hoedanigheid (art. 17 
Ger. W .). Als een mid del van niet-ontvankelijkheid door de verweer
der met succes wordt ingeroepen, brengt dit voor de eiser het defini
tief verlies van het vorderingsrecht mee; de eis kan niet opnieuw 
worden ingesteld. De middelen van niet-ontvankelijkheid kunnen in 

(67) SOLUS, H. en PERROT, R., o.c., l, 282-284, nrs. 304-305; VINCENT, J. en GUINCHARD, 
S., o.c., 59, nr. 35; VAN DIEVOET, G., o.c., 66-67; FETTWEIS, A., o.c., 106-107, nrs. 104-106. 
(68) SOLUS, H. en PERROT, R., o.c., I, 284-290, nrs. 306-312; VINCENT, J. en GUINCHARD, 
S., o.c., 59-62, nrs. 36-37; VAN DIEVOET, G., o.c., 66; FETTWEIS, A., o.c., 107-109, nrs. 
107-112; vgl. DE CoRTE, R., o.c., T.P.R., 1980, 8-9, nr. 24, en 15, nr. 38. 
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iedere stand van het geding worden ingeroepen en zelfs voor de eerste 
maal in graad van beroep(69). 
Daar een met succes opgeworpen exceptie enkel tot gevolg heeft dat 
de rechtspleging tijdelijk wordt opgeschort of vernietigd, maar niet 
verhindert dat de vordering nadien opnieuw wordt ingesteld, is het 
duidelijk dat het verweermiddel van de verjaring geen processuele 
exceptie kan zijn. Is het verweermiddel van de verjaring dan een 
verweer ten grande of een middel van niet-ontvankelijkheid? Het 
antwoord op deze vraag hangt samen met het probleem van de 
omvang van het uitdovend karakter van de bevrijdende verjaring. Nu 
zowel door het Hof van Cassatie als door de meerderheid van de 
doctrine wordt aangenomen dat de bevrijdende verjaring de verbinte
nis zelf niet teniet doet, maar slechts de opeisbaarheid van de schuld 
verhindert, volgt hieruit dat het verweermiddel van de verjaring geen 
verweer aangaande de zaak zelf is, maar wei een middel van niet-ont
vankelijkheid(70). 

18. De procesrechtelijke kwalificatie van het verweermiddel van de 
verjaring als middel van niet-ontvankelijkheid brengt met zich mee 
dat dit middel niet noodzakelijk v66r ieder ander verweer moet 
worden ingeroepen, maar in iedere stand van het geding, tot aan de 
sluiting van de debatten, mag worden voorgedragen, en zelfs voor 
de eerste maal in graad van beroep (art. 2224 B.W.)(71). Daar het 
middel van de verjaring de openbare orde niet raakt(72), kan het niet 
voor de eerste maal bij een voorziening tot cassatie worden ingeroe-

(69) SOLUS, H. en PERROT, R., o.c., I, 290-298, nrs. 313-319; VINCENT, 1. en GUINCHARD, 
S., o.c., 62-66, nrs. 38-39; VAN DIEVOET, G., ibid.; FETTWEIS, A., o.c., 110-112, nrs. 113-115; 
zie ook: VAN REEPINGHEN, C., Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, Brussel, Belgisch 
Staatsblad, 1964, 40-41, voetnoot (29); vgl. DE CORTE, R., ibid. In artikel122 van de nieuwe 
Franse Code de procedure civile wordt het middel van niet-ontvankelijkheid in die zin 
omschreven: ,Constitue nne fin de non-recevoir tout moyen qui tend it faire declarer 
l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond pour defaut du droit d'agir, tel 
le defaut de qualite, le defaut d'interet, Ia prescription, un delai prefix, Ia chose jugee" 
(cursivering A. V .0.). Deze begripsomschrijving geldt ongetwijfeld ook voor het Belgisch recht 
(FETTWEIS, A., o.c., 110, nr. 113). 
(70) LINSMEAU, J., o.c., R.C.J.B., 1972, 16-17, nr. 11 en 20-21, nr. 15; FETTWEIS, A., o.c., 
110, nr. 113; zie vooral het cassatiearrest van 25 september 1970 (ziesupra, nrs. 5-6 en voetnoot 
13); zie voordien reeds in die zin: LAURENT, F., o.c., XXXII, 182, nr. 175, die spreekt over 
een peremptoire exceptie in de betekenis van een exceptie die het vorderingsrecht definitief 
teniet doet; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1118-1119, nr. 1245, Ben C. 
(71) LAURENT, F., ibid.; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1123-1124, nr. 1249; 
R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 45-46; DEKKERS, R., o.c., I, 832, nrs. 
1579 en 1581; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1007, 
nr. 681; VANDEPUTTE, R., o.c., 311; zie b.v. Luik, 11 april1959, Pas., 1960, II, 68; Brussel, 
21 april 1970, Pas., 1970, II, 176; Brussel, 4 mei 1983, R. W., 1983-84, 446. 
(72) Zie supra, nr. 10 en de verwijzingen aldaar in voetnoot (29). 
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pen; dit zou dan een nieuw middel inhouden, waarvan het Hof van 
Cassatie geen kerinis kan nemen(73). Hierop dient een uitzondering 
te worden gemaakt voor die materies waar het middel van de verja
ring de openbare orde raakt(74), bijvoorbeeld de verjaring van de 
burgerlijke vordering voortvloeiend uit een misdrijf (art. 26-27 
Voorafg. Titel Sv.)(75). De verweerder kan het middel van de verja
ring niet meer inroepen wanneer hij, eventueel zelfs stilzwijgend, 
daarvan afstand heeft gedaan (art. 2224, in fine, B.W.)(76). 
Als verweermiddel zal het middel van de verjaring in de conclusies 
worden aangewend(77). Het middel van de verjaring kan soms ook 
impliciet in de conclusies besloten liggen(78). Zo wordt aangenomen 
dat wie de verjaring inroept voor de hoofdsom, dit impliciet ook doet 
voor de reeds vervallen interesten, en dat wie een korte verjaringster
mijn opwerpt waarop hij geen recht heeft, a fortiori een langere 
verjaringstermijn voor hetzelfde recht laat gelden(79). 

(73) Cass., 18 januari 1872, Pas., 1872, I, 332, met conclusie van advocaat-generaal MESDACH 
DETER KIELB; LAURENT, F., o.c., XXXII, 185-186, nr. 179; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
o.c., VII, 1124, nr. 1249; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 47; DEKKERS, 
R., o.c., I, 832, nr. 1581; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, 
B, 1007, nr. 681; VANDEPUTTE, R., o.c., 311. 
(74) Cass., 19maart 1891, Pas., 1891, I, 94; R.P.D.B., ibid.; DEKKERS, R., ibid.; VANDEPUT
TE, R., o.c., 311, voetnoot (16). 
(75) Cass., 8 juli 1955, Arr. Verbr., 1955, 917; Pas., 1955, I, 1218; Cass., 28 oktober 1976, 
Arr. Cass., 1977, 247; Pas., 1977, I, 246. 
(76) In enigszins onge!ukkige bewoordingen wordt in artikel2224, in fine, B.W. voorbehoud 
gemaakt voor het geval dat ,de omstandigheden doen vermoeden dat de partij die zich op 
het middel van verjaring niet heeft beroepen, daarvan afstand heeft gedaan". Terecht werd 
daarbij aangestipt dat een afstand van recht niet wordt vermoed en dat een, zelfs stilzwijgende, 
afstand van het middel van de verjaring slechts kan worden afgeleid uit klare en duide!ijke 
handelingen van de belanghebbende die, in acht genomen de omstandigheden, niet anders 
kunnen worden uitgelegd dan als een stilzwijgende afstand van de verjaring (LAURENT, F., 
o.c., XXXII, 183, nr. 176; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1125, voetnoot (1); 
R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 49; DERINE, R., VAN NESTE, F. en 
VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1007, voetnoot (172); Brussel, 3 november 1927, B.J., 
1928, 75). Betreffende de stilzwijgende afstand van een reeds verkregen verjaring, zie supra, 
nr. 13 en de verwijzingen aldaar in voetnoot (39). 
(77) LAURENT, F., o.c., XXXII, 187, nr. 181; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1122, 
nr. 1248; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 41; DEKKERS, R., o.c., I, 832, 
nr. 1579; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1007, nr. 681. 
(78) LAURENT, F., o.c., XXXII, 187-188, nr. 181; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1123, nr. 1248; R.P.D.B., ibid.; DEKKERS, R., ibid.' 
(79) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DEKKERS, R., ibid.; zie ook de voorbeelden 
geciteerd in R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 42-44. 
De eenjarige verjaring is daarentegen niet impliciet begrepen in de vijfjarige verjaring die wordt 
opgeworpen. Wanneer de verweerder zich dus ertoe beperkt de vijfjarige verjaring in te roepen 
tegen een schuld waarvan betaling wordt gevraagd, kan de rechter, zonder artikel 2223 B.W. 
te schenden, niet amtshalve de vordering door verloop van een jaar verjaard verklaren (Cass., 
12 mei 1887, Pas., 1887, I, 260). 
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V. DOOR WIE EN TEGEN WIE KAN DE VERJARING WORDEN 

INGEROEPEN? 

A. Door wie kan de verjaring worden ingeroepen? 

19. Aile natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen de verjaring 
inroepen. Aangezien de verjaring de toestand van de persoon die zich 
erop beroept, slechts verbetert, is geen bijzondere rechts- of hande
lingsbekwaamheid vereist om dit verweermiddel te kunnen opwer
pen(80). Artikel 2227 B.W. preciseert dat de Staat, de openbare 
instellingen en de gemeenten aan dezelfde verjaringen zijn onderwor
pen als de privaatrechtelijke personen, en zich eveneens daarop 
kunnen beroepen. Voor de bevrijdende verjaring !evert deze regel 
geen problemen op. Daar de verjaring gebaseerd is op overwegingen 
van algemeen belang, kunnen ook vreemdelingen zich erop beroe
pen(81). 
Op de bevrijdende verjaring zal in de eerste plaats uiteraard een 
beroep kunnen worden gedaan door de schuldenaar ze/f of, voor wat 
de zakelijke rechten betreft, door de eigenaar van het goed waarop 
een zakelijk genotsrecht rust. Daarnaast kunnen ook hun algemene 
rechtverkrijgenden en rechtverkrijgenden onder algemene titel de 
verjaring inroepen(82). 
Krachtens artikel2225 B.W. kunnen ook schuldeisers en aile andere 
personen die er belang bij hebben dat de verjaring verkregen is, zich 
daarop beroepen, hoewel de schuldenaar of de eigenaar ervan af
stand doet. Deze bepaling doelt niet aileen op het geval dat de 
schuldenaar afstand heeft gedaan van het middel van de verja
ring(83), maar betreft eveneens de hypothese dat de betrokkene 
eenvoudig nalaat dit middel in te roepen(84). Dat deze mogelijkheid 
dan toekomt aan de schuldeisers, is geen zuivere toepassing van de 
in artikel 1166 B.W. omschreven zijdelingse vordering, want de 
schuldeisers mogen niet de rechten en vorderingen uitoefenen die 

(80) LAURENT, F., o.c., XXXII, 23, nr. 11; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1041, 
nr. 1144; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 63-67; DEKKERS, R., o.c., I, 
804, nr. 1521; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 993, 
nr. 669. 
(81) LAURENT, F., o.c., XXXII, 23-24, nr. 12; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; 
R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 65. 
(82) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1125, nr. 1250; DEKKERS, R., o.c., I, 833, 
nr. 1582. 
(83) Zie daarover supra, nr. 14 en de verwijzingen aldaar in voetnoten (48) en (49). 
(84) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1125, nr. 1250; R.P.D.B., X, Tw. Prescription 
en matiere civile, nr. 8; KLUYSKENS, A., o.c., I, 393, nr. 243; DEKKERS, R., o.c., I, 836-837, 
nr. 1589; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 802, nr. 1386. 
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uitsluitend aan de persoon van de schuldenaar zijn verbonden. 
Welnu, aangezien het al of niet inroepen van de verjaring aan het 
gewetensoordeel van de schuldenaar is overgelaten(85), dient het 
gebruik maken van dit verweermiddel onder de laatstgenoemde 
categorie van rechten en vorderingen te worden gerangschikt(86). 
Met de ,andere belanghebbende personen" dan de schuldeisers, die 
op grond van artikel2225 B.W. de verjaring mogen inroepen als de 
schuldenaar dit zelf niet doet, worden, voor wat de bevrijdende 
verjaring betreft, hoofdzakelijk de, al dan niet hoofdelijke, mede
schuldenaren en de borgen bedoeld(87). 
Optredende als hoofdpartij in een privaatrechtelijk rechtsgeding, 
kan het openbaar ministerie de verjaring slechts opwerpen in de 
gevallen die de wet bepaalt en bovendien telkens als de open bare or de 
in gevaar wordt gebracht door een toestand die moet worden verhol
pen (art. 138, lid 2, Ger.W.)(88). Er zij aan herinnerd dat krachtens 
artikel2223 B.W. de rechter het middel van de verjaring niet amtbs
halve mag toepassen, behalve wanneer het gaat om materies die de 
openbare orde betreffen(89). 

B. Tegen wie kan de verjaring worden ingeroepen? 

20. In beginselloopt de verjaring tegen alle personen, zowel natuur
lijke personen als rechtspersonen, zowel Belgen als vreemdelingen, 
behalve tegen degenen voor wie de wet een uitzondering maakt 
(art. 2251 B.W.)(90). Artikel 2227 B.W. bepaalt uitdrukkelijk dat 

(85) Zie supra, nr. 10 en de verwijzingen aldaar in voetnoot (29). 
(86) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1125, nr. 1250, en 1133, nr. 1261; DEKKERS, 
R., o.c., I, 836-837, nr. 1589; vgl. KLUYSKENS, A., o.c., I, 393, nr. 243, die van oordeel is 
dat het door artikel2225 B.W. aan de schuldeisers toegekende recht geen zuivere toepassing 
is van de zijdelingse vordering (art. 1166 B.W.), orndat ,het recht van de schuldeisers bier 
een rechtstreeks voordeel is dat voortvloeit uit het zakelijk karakter van de verjaring", zodat 
het rechtstreeks door aile belanghebbenden kan worden ingeroepen; contra: R.P.D.B., X, Tw. 
Prescription en matiere civile, nrs. 8, 51 en 345. 
(87) LAURENT, F., o.c., XXXII, 221-225, nrs. 211-214 (inzake de afstand van een reeds 
verkregen verjaring); DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1125-1126, nr. 1250; R.P.D.B., 
X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 60; DEKKERS, R., o.c., I, 833, nr. 1582; PLANIOL, 
M. en RIPERT, G., o.c., VII, 801, nr. 1385. 
(88) Zie supra, nr. 12 en voetnoot (36); zie nochtans: DEKKERS, R., ibid., die, o.i. ten 
onrechte, van oordeel is dat het openbaar ministerie in aile rnededeelbare zaken (zie art. 764 
Ger.W.) de verjaring zou kunnen inroepen. 
(89) Zie supra, nr. 12 en de verwijzingen aldaar in voetnoot (34). 
(90) LAURENT, F., o.c., XXXII, 53, nr. 39; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1042, 
nr. 1145; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 74; DEKKERS, R., o.c., I, 804, 
nr. 1522; DABIN, J., ,Sur !'adage Contra non valentem agere non currit praescriptio" (noot 
onder Cass., 2 januari 1969), R.C.J.B., 1969, (93), 97-101; DERINE, R., VAN NESTE, F. en 
VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! J, B, 994, nr. 670. 

1777 



ook de Staat, de openbare instellingen en de gemeenten aan de regels 
van de verjaring zijn onderworpen. De verjaring loopt eveneens 
tegen de afwezigen, de zwakzinnigen en de verkwisters aan wie een 
gerechtelijk raadsman is toegevoegd, de geesteszieken die in een 
krankzinnigengesticht zijn opgenomen (gecolloceerden) of ten huize 
worden afgezonderd (gesequestreerden), aangezien de wet voor geen 
van deze personen een uitzondering heeft voorzien(91). Om dezelfde 
reden loopt de verjaring ook tegen de personen die, niet op de hoogte 
zijnde van hun rechten, zich niet realiseren dat hun schuldvordering 
of hun zakelijk recht wordt bedreigd(92). 
In de artikelen 2252 tot 2258 B.W. worden verscheidene personen 
vermeld tegen wie de verjaring niet mag worden ingeroepen wegens 
oorzaken die de loop van de verjaring schorsen. Zo loopt de verjaring 
niet tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden, behoudens de 
bij de wet bepaalde uitzonderingen (art. 2252 B.W.), en evenmin 
tussen echtgenoten (art. 2253 B.W.) en tegen de erfgenaam die de 
nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft aan
vaard, ten aanzien van diens schuldvorderingen ten laste van de 
nalatenschap (art. 2258 B.W.). Hierop zal nader worden ingegaan 
bij de bespreking van de schorsing van de verjaring(93). 

VI. VOOR VERJARING VATBARE ZAKEN EN 

RECHTSVORDERINGEN 

21. Ondanks de algemene bewoordingen van artikel2262 B.W. dat 
,aile" rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlijke, verjaren 
door verloop van dertig jaar, wordt algemeen aangenomen dat er 
enkele rechtsvorderingen zijn die door de bevrijdende verjaring niet 
verloren gaan. 

, 22. Dit is in de eerste plaats het geval voor de rechtsvorderingen die 
buiten de handel zijn. De tekst van artikel2226 B.W., luidens welke 
men door verjaring de eigendom niet kan verkrijgen van zaken die 

(91) Cass., 25 januari !962, Pas., 1962, I, 610 (niet onbekwaamverklaarde geesteszieken en 
verkwisters); LAURENT, F., o.c., XXXII, 73-74, nrs. 52-53; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
ibid.; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 74, 76, 78 en 81; KLUYSKENS, A., 
o.c., I, 411, nr. 262; DEKKERS, R., o.c., I, 825, nr. 1564; DERINE, R., VAN NESTE, F. en 
VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 994, nr. 670, en 1005, nr. 678, B. 
(92) Cass., 3 december 1954, Arr. Verbr., 1955, 224; Pas., 1955, I, 312; R.P.D.B., X, Tw. 
Prescription en matiere civile, nr. 74; DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1969, 98 en 101; DERINE, 
R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., ibid.; Rb. Luik, 26 januari 1956, Jur. Liege, 
1955-56, 267. 
(93) Zie infra, nrs. 56-57. 
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buiten de handel zijn, viseert weliswaar enkel de verkrijgende verja
ring, maar dit beginsel geldt evenzeer voor de bevrijdende verjaring: 
rechtsvorderingen die buiten de handel zijn, kunnen door verjaring 
niet verloren gaan(94). 
De belangrijkste toepassing van deze regel zijn de rechtsvorderingen 
met betrekking tot de staat van de persoon (art. 328 B. W. ). De staat 
van de persoon raakt de openbare orde en is buiten de handel; 
daarom zijn de daarop betrekking hebbende vorderingen onverjaar
baar(95). Dit geldt zowel voor de vorderingen tot opvordering als 
voor die tot betwisting van de staat(96). Onverjaarbaar zijn bijvoor
beeld de vorderingen tot verbetering van de naam in de akten van 
de burgerlijke stand(97), de echtscheiding en het recht de echtschei
ding te vorderen(98). Het voorgaande belet evenwel niet dat sommige 
vorderingen van staat binnen, meestal vrij korte, vervaltermijnen 
moeten worden uitgeoefend, bijvoorbeeld sommige vorderingen tot 
nietigverklaring van het huwelijk (zie art. 183 en 185 B.W.). 
Aan te stippen valt dat de nieuwe wet op het afstammingsrecht(99) 
het principe van de onverjaarbaarheid van de vorderingen betreffen-

(94) LAURENT, F., o.c., XXXII, 229-230, nr. 221; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1043, nr. 1146, en 1165, nr. 1309; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 82; 
KLUYSKENS, A., o.c., I, 395-396, nr. 247; DEKKERS, R., o.c., I, 805, nr. 1523; DELVA, W., 
o.c., I.e., 281, nr. 8. 
(95) LAURENT, F., o.c., XXXII, 249-250, nrs. 237-238; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en 
matiere civile, nr. 97; KLUYSKENS, A., ibid.; DEL VA, W., Personen- enfamilierecht, Vol. 2-A, 
Gent-Leuven, Story, 1978, 6-7; BAETEMAN, G., en GERLO, J., ,Overzicht van rechtspraak 
(1975-1980). Personen- en familierecht", T.P.R., 1981, (749), 767, nr. 16; Rb. Brussel, 27 juni 
1969, Pas., 1970, III, 73; Rb. Charleroi, 14 maart 1975, Pas., 1975, III, 68; vgl. DE PAGE, 
H., Traite ilementaire de droit civil beige, I, Brussel, Bruylant, 1962, 376-377, nr. 258, C, 
volgens wie de staat van de persoon zelf wei onverjaarbaar is, maar er in algemene regel niet 
kan worden besloten tot de onverjaarbaarheid van de daarop betrekking hebbende rechtsvor
deringen. 
De persoonlijkheidsrechten vormen een andere toepassing van de regel dat rechten en rechts
vorderingen die buiten de handel zijn, ook niet vatbaar zijn voor verjaring (zie b.v. het recht 
op het dragen van zijn werkelijke geslachtsnaam: Antwerpen, 26 april1978, R. W., 1978-79, 
503, met noot; T. Not., 1979, 89, met noot; Rb. Hasselt, 18 april1980, R. W., 1979-80, 2929, 
met noot). 
(96) BAETEMAN, G. en GERLO, J., ibid., met verwijzing naar Rb. Charleroi, 14 maart 1975, 
Pas., 1975, III, 68. 
(97) R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 93; PINTENS, W., Naam, inA.P.R., 
Gent-Leuven, Story-Scientia, 1981, 99-100, nr. 230 en de talrijke verwijzingen aldaar; Brussel, 
22 januari 1890, Pas., 1890, II, 193; Antwerpen, 26 april1978, R. W., 1978-79, 503, met noot; 
T. Not., 1979, 89, met noot; Rb. Hasselt, 18 april1980, R. W., 1979-80, 2929, met noot; zie 
nochtans: Cass., 29 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 251; Pas., 1977, I, 250; R. W., 1977-78, 
835, met noot W. PINTENS; T. Not., 1978, 83, met noot. 
(98) Cass., 8 januari 1960, Pas., 1960, I, 509; R. W., 1959-60, 1597; contra: DB PAGE, H., 
o.c., I, 376, nr. 258, C. 
(99) Wet van 31 maart 1987 ,tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstam
ming", B.S., 27 mei 1987. Bij gemis aan andersluidende bepalingen is deze wet in werking 
getreden op 6 juni 1987, zijnde de tiende dag na die van de publikatie in het Belgisch Staatsblad 
(zie echter oak de overgangsbepalingen in art. 107 -120). 
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de de staat van de persoon gedeeltelijk beeft opgegeven. Ret nieuwe 
artikel 331 ter B.W. bepaalt inderdaad dat, wanneer de wet geen 
kortere termijn stelt, de vorderingen betreffende de afstamming 
verjaren door verloop van dertig jaar te rekenen van de dag waarop 
bet kind de staat die bet inroept is ontzegd, of van de dag waarop 
bet kind in bet bezit van de betwiste staat is gekomen. Roewel tijdens 
de parlementaire voorbereiding door de regering werd verduidelijkt 
dat de regel van de scborsing van de verjaring tijdens de minderjarig
beid (zie art. 2252 B.W.) bier niet geldt(lOO), wijzen tocb zowel de 
tekst van de wet als de duur van de termijn erop dat men bier met 
een verjaringstermijn en niet met een vervaltermijn te maken 
beeft(lOl). Zoals verder nog zal worden aangestipt, zijn er nog 
andeJ;e werkelijke verjaringstermijnen die tijdens de minderjarigbeid 
niet worden gescborst(102). 

23. Als onverjaarbaar dient in de tweede plaats te worden be
scbouwd, het revindicatierecht, met andere woorden de recbtsvorde
ring tot terugvordering van het eigendomsrecbt. Ret eigendomsrecbt 
is inderdaad eeuwigdurend en gaat niet verloren door onbruik, maar 
enkel ingevolge de verkrijgende verjaring door een derde. Ret revin
dicatierecbt, zijnde de recbtsvordering die bet eigendomsrecbt sanc
tioneert en er onafscbeidelijk mee verbonden is, is dan ook niet 
vatbaar voor bevrijdende verjaring. Deze recbtsvordering blijft be
staan zolang bet eigendomsrecbt zelf niet verloren is gegaan, met 
andere woorden zolang bet eigendomsrecbt niet ingevolge de verkrij
gende verjaring in de banden van een derde is overgegaan(103). 
Om dezelfde reden zijn onverjaarbaar, de rechten en rechtsvorderin
gen die een attribuut van het eigendomsrecht vormen(l04), zoals bet 
recbt van de eigenaars van naburige erven om de afpaling te vorderen 

(100) Verslag van 3 juli 1986 namens de speciale commissie belast met het onderzoek van het 
wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de adoptie, 
uitgebracht door HERMANS, P., Pari. St., Kamer, 1985-86, nr. 378/16, p. 52. 
(101) Vgl. GERLO, J., ,De afstamming langs moederszijde en vaderszijde", in Afstamming 
en adoptie, BAETEMAN, G. (ed.), Gent, Story-Scientia, 1987, (77), 105, nr. 115, dieter zake 
een eerder aarzelend standpunt inneemt. 
(102) Zie infra, nr. 56. 
(103) DE PAGE, H. en DEKKERS, R~, Traite elementaire de droit civil beige, VI, Brussel, 
Bruylant, 1953, 74-75, nr. 87, B; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1164, nr. 1308, 
A; KLUYSKENS, A., o.c .. , I, 396, nr. 247; DEKKERS, R., o.c., I, 480, nr. 846, en 873, nr. 1662; 
DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 874, nr. 597. 
(104) Zie de verwijzingen in vorige voetnoot. Sommige auteurs spreken in dit verband van 
,les droits de pure faculte" of ,les facultes legales" (LAURENT, F., o.c., XXXII, 235-242, 
nrs. 227-232; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 99-100 en 106-108; 
KLUYSKENS, A., ibid.). 
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(art. 646 B.W.), dat blijft bestaan zolang geen afpaling heeft plaats 
gehad(l 05); de rechtsvordering om uit onverdeeldheid te treden 
(art. 815 B.W.), die blijft bestaan zolang de onverdeeldheid voort
duurt(106); het recht van de eigenaar wiens erf ingesloten is of geen 
behoorlijke toegang tot de openbare weg heeft, om voor het normale 
gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg te 
vorderen over de erven van zijn naburen (art. 682, par. 1 en 2 
B.W.)(107); het recht van de eigenaar van een erf dat paalt aan een 
muur, om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken (art. 661 
B.W.)(l08); de vordering tot ontkenning van de rechten van der
den(109). 

VII. BEREKENING EN DUUR VAN DE VERJARINGSTERMIJNEN 

A. Vertrekpunt van de verjaringstermijnen 

24. Om een verjaringstermijn te kunnen berekenen, moet men eerst 
het vertrekpunt ervan kennen. Het principe, afgeleid uit artikel2257 
B.W., is eenvoudig: aangezien de bevrijdende verjaring een verweer
middel is tegen een te laat ingestelde eis, begint ze paste lopen vanaf 
de dag waarop voor de (schuld)eiser het recht om de rechtsvordering 
in te stellen, ontstaat(llO). Het vertrekpunt is met andere woorden 
de dag waarop de schuldvordering opeisbaar is geworden. Enkele 
toepassingen kunnen de betekenis van deze regel illustreren. 
Als het gaat om een vordering tot uitvoering van een zuivere en 

(105) LAURENT, F., Principesdedroitcivil, VII, Brussel-Parijs, Bruylant-Marescq, 1887,488, 
nr. 429; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite e/ementaire de droit civil beige, V, Brusse!, 
Bruylant, 1975, 859, nr. 968; LIMPENS, A., Handboek der erfdienstbaarheden, Antwerpen
Brussel, Standaard-Boekhandel, 1955, 302-303, nr. 142; DEKKERS, R., o.c., I, 488, nr. 866; 
VAN BEVER, H.,Ajpa/ing, inA.P.R., Brussel, Larcier, 1975,40-41, nr. 41; DERINE, R., VAN 
NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 786, nr. 514. 
(106) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite eiementaire de droit civil beige, IX, Brussel, 
Bruylant, 1974,744, nr. 1069; KLUYSKENS, A., o.c., I, 396, nr. 247; DEKKERS, R., Handboek 
Burgeriijk Recht, III, Brussel-Antwerpen, Bruylant/Standaard-Boekhandel, 1971, 396, 
nr. 660. 
(107) R.P.D.B., ibid.; LINDEMANS, L., Erjdienstbaarheden, in A.P.R., Brussel, Larcier, 
1958, 454, nr. 952. 
(108) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., V, 1071, nr. 1194, en 1104-1105, nr. 1233; 
R.P.D.B., ibid.; DEKKERS, R., o.c., I, 562-563, nr. 1035; DERINE, R., VAN NESTE, F. en 
VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! II, A, 335, nr. 307; Cass., 21 december 1939, Pas., 1939, I, 
531, met conclusie van procureur-generaal GESCHE. 
(109) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1164, nr. 1308, A; DEKKERS, R., o.c., I, 873, 
nr. 1662. 
(110) LAURENT, F., o.c., XXXII, 27-28, nrs. 15-16; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1043, nr. 1147; DEKKERS, R., o.c., I, 806, nr. 1524; VANDEPUTTE, R., o.c., 316; PLANIOL, 
M. en RIPERT, G., o.c., VII, 766-767, nr. 1353; Cass., 15 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 
212; Pas., 1976, I, 201; T.S.R., 1976, 30; J. T. T., 1976, 106. 
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eenvoudige verbintenis, begint de verjaring te lopen vanaf de dag 
waarop deze verbintenis moet worden uitgevoerd(111). De vordering 
tot schadeloosstelling wegens een onrechtmatige daad verjaart niet 
noodzakelijk vanaf de dag waarop een fout werd begaan, maar wel 
vanaf de dag waarop de schade zich manifesteert, daar pas op dat 
ogenblik de constitutieve bestanddelen van de onrechtmatige daad 
(fout, schade en oorzakelijk verband tussen beide) aanwezig 
zijn(112). Bij de vordering tot vrijwaring begint de verjaring slechts 
te lopen vanaf de dag van de uitwinning (art. 2257, lid 3, B.W.). De 
driejarige verjaringstermijn waaraan iedere rechtsvordering die uit 
een verzekeringspolis voortvloeit, is onderworpen, begint te lopen 
vanaf de gebeurtenis waarop die rechtsvordering is gegrond (art. 32, 
lid 1, Verzekeringswet). Zo zal, bij een rechtsvordering van de 
verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de bedragen 
die de verzekeraar aan het slachtoffer van een ongeval heeft uitge
keerd, de gebeurtenis die tot een zodanige vordering aanleiding geeft, 
de betaling zijn die de verzekeraar doet nadat is komen vast te staan 
dat hij wettelijk ertoe gehouden is de benadeelde derde te vergoe
den(ll3). De verjaringstermijn van de vordering strekkende tot het 
bekomen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wegens een ar
beidsongeval, begint te lopen vanaf de dag waarop de arbeidsonge
schiktheid een aanvang neemt en waarop voor het slachtoffer het 
recht op vergoeding ontstaat, ongeacht of het gaat om een tijdelijke 

(ll1) LAURENT, F., o.c., XXXII, 28, nr. 16; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1043, 
nr. 1148; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 166 en 556; DEKKERS, R., o.c., 
I, 806, nr. 1525; Cass., 10 april1981, Arr. Cass., 1980-81, 928; Pas., 1981, I, 904; R.W., 
1981-82, 479; J.T., 1982, 668; Arbh. Luik, 26 maart 1982, J.T.T., 1982,335. 
(112) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1045, nr. ll48; DEKKERS, R., ibid. De 
verjaring van de burgerlijke vordering voortvloeiend uit het misdrijf van onvrijwillige slagen 
en verwondingen (art. 421 Sw.) begint te !open vanaf het ogenblik dat de constitutieve 
elementen van het misdrijf verenigd zijn, ook wanneer de schadelijke gevolgen zich slechts later 
veruitwendigen (Cass., 14 juni 1965, Pas., 1965, I, 1115; Gent, 30 juni 1964, R. W., 1964-65, 
llll; Luik, 21 april1975, Pas., 1976, II, 26; Gent, 9 juni 1980, R. W., 1980-81, 456, met noot 
P. DEPUYDT; zie daarover uitvoeriger: KRUITHOF, R., ,De korte verjaringstermijn van 
civielrechtelijke vorderingen die uit strafrechtelijke misdrijven voortvloeien" (noot onder 
Antwerpen, 19 mei 1980), VI. T.Gez., 1980-81, nr. 4, p. 42-47; DELVAUX, P .-H., ,La prescrip
tion de !'action decoulant d'une infraction, son point de depart et son avenir" (noot onder 
Cass., 31 januari 1980), R.G.A.R., 1982, nr. 10.504). 
(113) Cass., 20 november 1970, Arr. Cass., 1971, 261, met noot W.O.; Pas., 1971, I, 247; 
R. W., 1970-71, 1239, met noot C., en 1555, met noot W.O.; J. T., 1971, 290; R.G.A.R., 1971, 
nr. 8695; Cass., 9 november 1972, Arr. Cass., 1973, 240; Pas., 1973, I, 235; J.T., 1973, ll1; 
R.G.A.R., 1973, nr. 9035; Cass., 9 november 1973, Arr. Cass., 1974, 289; Pas., 1974, I, 276; 
Brussel, 19 december 1969, R. W., 1969-70, 1193; R.G.A.R., 1970, nr. 8429; De Verz., 1972, 
1245, metnootR.V.G.; Brussel, 24 december 1974, Pas., 1975, II, 93; Brussel, 11 januari 1979, 
R.G.A.R., 1980, nr. 10.218; Rb. Luik, 5 november 1984, Jur. Liege, 1985, 531; ze daarover: 
FREDERICQ, S., CousY, H. en RoGGE, J ., ,Overzicht van rechtspraak (1969-1978). Verzeke
ringen", T.P.R., 1981, (369), 423-425, nr. 51. 
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dan wel om een blijvende arbeidsongeschiktheid(l14). Voor de recht
hebbenden van het slachtoffer van een arbeidsongeval ontstaat het 
recht op vergoeding pas door het overlijden van het slachtoffer, 
zodat de verjaringstermijn ook slechts vanaf dat ogenblik in
gaat(115). 

25. Bij een verbintenis onder opschortende voorwaarde wordt de 
uitvoering van de verbintenis, en dus de opvorderbaarheid ervan, 
opgeschort tot aan de vervulling van de voorwaarde(l16); de verja
ring begint dan ook slechts op dat ogenblik te lopen (art. 2257, lid 2, 
B.W.)(117), ofschoon de schuldeiser voordien reeds bewarende 
maatregelen kan nemen die eventueel de verjaring kunnen stuiten 
(art. 1180 B.W.). Bij een verbintenis onder ontbindende voorwaarde 
loopt de verjaring vami.f de dag waarop de verbintenis moet worden 
uitgevoerd, want de schuldeiser beschikt vanaf dat ogenblik over zijn 
vorderingsrecht(l18). 
Bij een verbintenis onder opschortende tijdsbepaling gaat de verja
ring pas in wanneer de termijn is verstreken (art. 2257, lid 4, B.W.), 
aangezien de schuldeiser voordien zijn schuldvordering niet kan 
opeisen, ofschoon hij wel bewarende maatregelen kan treffen(ll9). 
Zo zal de verjaring van de rechtsvordering tot terugbetaling van een 

(114) Cass., 8 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 161; Pas., 1980, I, 170; J.T.T., 1980, 206; 
Rev. Reg. Dr., 1980, 62, met noot F. DE CLOSSET; R.G.A.R., 1981, nr. 10.343; Cass., 7 
september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 28; Pas., 1982, I, 25; R. W., 1981-82, 2752; J. T. T., 1982·, 
52; Soc. Kron., 1982, 91, met noot M. BoNHEURE; Cass., 4 oktober 1982, R.G.A.R., 1983, 
nr. 10680; zie daarover: VAN DE VELDEN, A. en ScHAMP, H., Arbeidsongevallen -Prive-sec
tor, Antwerpen, Kluwer, 1981, 280-281; JANVIER, R., Arbeidsongevallenverzekering in de 
lokale en regionale besturen, Brugge, Die Keure, 1984, 506; PERSYN, C., SIMOENS, D. en VAN 
EECKHOUTTE, W., ,Overzicht van rechtspraak (1976-1983). Arbeidsongevallen", T.P.R., 
1984, (1039), 1201-1202, nr. 116. 
(115) Arbh. Luik, 10 november 1971, Jur. Liege, 1972-73, 28; Arbh. Bergen, 9 juni 1980, 
R.G.A.R., 1981, nr. 10.376; Arbrb. Luik, 30 april1971, R.G.A.R., 1973, nr. 9007; JANVIER, 
R., ibid.; PERSYN, C., SIMOENS, D. en VANEECKHOUTTE, W., o.c., T.P.R., 1984, 1201-1202. 
(116) Cass., 5 juni 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1157; Pas., 1981, I, 1151; R. W., 1981-82,245, 
met conclusie van advocaat-generaal H. LEN AERTS; J. T., 1982, 344; T.Aann., 1981,293, met 
noot M.A. FLAMME; R.C.J.B., 1983, 199, met noot J. HERBOTS; Adm. Pub{. T., 1984, 145, 
met noot X. Dmux. 
(117) LAURENT, F., o.c., XXXII, 32-35, nrs. 21-22; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1046, nr. 1149, A; KLUYSKENS, A., o.c., I, 413, nr. 264; DEKKERS, R., o.c., I, 807, nr. 1528; 
DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1969,95-96 en 100; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBER
GHE, H., o.c., Dee! I, B, 1006, nr. 678, E; VANDEPUTTE, R., o.c., 316; Werkr. Ber. Bergen, 
6 juni 1970, J. T. T., 1970, 99; Vred. Fexhe-Slins, 24 februari 1971, Jur. Liege, 1970-71, 263. 
(118) LAURENT, F., o.c., XXXII, 35, nr. 22; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1047, 
nr. 1149, C; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 171. 
(119) LAURENT, F., o.c., XXXII, 37, nr. 24; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1047-1048, nr. 1150; KLUYSKENS, A., o.c., I, 413, nr. 264; DEKKERS, R., o.c., I, 807, 
nr. 1527; DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1969, 95-96 en 100; DERINE, R., VAN NESTE, F. en 
VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1006, nr. 678, E; VANDEPUTTE, R., o.c., 316; Werkr. 
Ber. Bergen, 6 juni 1970, J. T. T., 1970, 99. 
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kapitaal, dat pas jaren na de datum van de lening opeisbaar is, slechts 
beginnen lopen na de dag waarop de terugbetaling diende te gebeu
ren(120). Rentegevend kapitaal is aan twee verschillende verjaringen 
onderworpen, de dertigjarige voor het kapitaal (art. 2262 B.W.), de 
vijfjarige voor de interesten (art. 2277 B.W .)(121). 
Zakelijke genotsrechten zijn eveneens aan de bevrijdende verjaring 
onderworpen, in die zin dat ze kunnen eindigen door onbruik gedu
rende dertig jaar(122). Het vertrekpunt van de verjaring is dan de 
laatste handeling waarbij van het recht gebruik wordt gemaakt, 
omdat men vanaf dat ogenblik mag zeggen dat de eigendom de weg 
opgaat om zich te bevrijden van de last die erop rust; de houder van 
het zakelijk genotsrecht zal dan ook moeten reageren, wil hij zijn 
recht behouden(123). 

26. Een aantal bijzondere wetsbepalingen hebben het vertrekpunt 
van de verjaring op een andere dag geplaatst. 
Zo blijkt uit artikell304, tweede lid, B.W. dat bij een vordering tot 
nietigverklaring van een overeenkomst wegens een gebrek in de 
toestemming, de verjaring slechts begint te lopen vanaf het ogenblik 
dat dit gebrek is opgeheven; in geval van dwaling of bedrog zal de 
verjaring ingaan vanaf de dag waarop iij zijn ontdekt; in geval van 
geweld zal de verjaring pas beginnen lopen vanaf de dag waarop het 
heeft opgehouden(124). 
Bij een vordering tot nietigverklaring van een door een minderjarige 
aangegane overeenkomst, uit hoofde van benadeling, gaat de verja
ring slechts in vanaf de dag van de meerderjarigheid; voor de 
vordering tot nietigverklaring van de door een onbekwaamverklaar-

(120) Cass., 10 januari 1856, Pas., 1856, I, 185. 
(121) LAURENT, F., o.c., XXXII, 28, nr. 17; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1048, 
nr. 1150, voetnoot (4); R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 173; DEKKERS, 
R., o.c., I, 807-808, nr. 1527, voetnoot (1). 
De vordering tot betaling van de interesten veronderstelt dat die tot betaling van het kapitaal 
nog niet verjaard is (Cass., 10 januari 1856, Pas., 191856, I, 185), maar het kapitaal kan nog 
verschuldigd blijven, ook a! zijn de interesten, of een deel ervan, niet meer eisbaar (DEKKERS, 
R., ibid.). 
(122) Zie art. 617 B.W. (vruchtgebruik), art. 625 B.W. (recht van gebruik en van bewoning), 
art. 9, 3°, van de wet van 10 januari 1824 betreffende het recht van opstal, art. 18 van de wet 
van 10 januari 1824 betreffende het recht van erfpacht, art. 706 B.W. (erfdienstbaarheden). 
(123) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1049, nr. 1152; R.P.D.B., X, Tw. Prescription 
en matiere civile, nr. 177; DEKKERS, R., o.c., I, 808-809, nr. 1529. Voor de niet-voortdurende 
erfdienstbaarheden vindt men deze regel met zoveel woorden terug in artikel 707 B.W. 
(124) Zie daarover o.m. DE PAGE, H., o.c., II, 776, nr. 805; DEKKERS, R., Handboek 
Burgerlijk Recht, II, Brussel-Antwerpen, Bruylant/Standaard-Boekhandel, 1971, 110, 
nr. 200; VAN GERVEN, W., Algemeen Dee!, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, I, 
Antwerpen-Utrecht, S.W.U., 1969, 442, nr. 137. 
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de gestelde rechtshandeling, zal de verjaring beginnen lopen vanaf 
de dag waarop de onbekwaamverklaring is opgeheven (art. 1304, 
lid 3, B.W.)(125). 
De vorderingen die uit een arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren 
een jaar na het eindigen van de overeenkomst of vijf jaar na het feit 
waaruit de vordering is ontstaan, maar zonder dat deze termijn een 
jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden 
(art. 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978)(126). 
Artikel 32, tweede lid, van de Verzekeringswet bepaalt dat in geval 
van regresvordering van de verzekerde tegen de (aansprakelijk
heids )verzekeraar, de driej arige verj aringstermijn eerst loopt , vanaf 
de gerechtelijke eis van het slachtoffer, onverschillig of het gaat om 
een oorspronkelijke eis tot schadeloosstelling dan wel om een latere 
eis als gevolg van verergering van de schade of het optreden van 
nieuwe schade"(127). 

27. Op grond van het principe dat het middel van de verjaring de 
openbare orde niet raakt, dient te worden aangenomen dat de 
partijen in hun overeenkomst mogen afwijken van de wettelijke 
regeling betreffende het vertrekpunt van de verjaring, althans in 
zover daardoor de wettelijke verjaringstermijn wordt ingekort en niet 
verlengd(l28). Enkel het verschuiven van het vertrekpunt van de 
verjaring naar een later tijdstip dan in de wet is voorzien, is bijgevolg 
toegelaten. Een uitzondering dient evenwel te worden gemaakt voor 
die materies waar het middel van de verjaring de openbare orde 
aanbelangt, zoals de verjaring van de rechtsvordering tot het beko-

(125) Zie daarover o.m. DE PAGE, H., ibid.; DEKKERS, R., o.c., I, 375, nr. 629, en 388, 
nr. 661 (onbekwaamverklaring); Gent, 7 maart 1955, Pas., 1956, II, 29 (onbekwaamverkla
ring). 
(126) Zie daarover o.m. STEYAERT, J., Arbeidsovereenkomst- Handarbeiders en bedienden, 
in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1973, 485-486, nrs. 904-905 (de vroegere wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor handarbeiders en bedienden bevatten een gelijkluidende bepa
!ing); HERMAN, J., o.c., J.T.T., 1984, 126, nrs. 38-39; PAROTTE, D., ,La prescription des 
actions resultant du contrat de travail", J.T.T., 1985, 177-185; JAMOULLE, M., Le contrat 
de travail, II, Liege, Faculte de droit, d'economie et de sciences sociales, 1986, 395-404, nrs. 
347-356. 
(127) Zie o.m. BEYENS, E., L'assurance des vehicu/es automoteurs, in Les Nove//es, Droit 
Commercial, V, Brussel, Larder, 1966, 591, nrs. 140-142; FoNTAINE, M., Droit des assuran
ces, Brussel, Larder, 1975, 110-111, nr. 26; FREDERICQ, L. enS., Handboek van Belgisch 
Handelsrecht, II, Brussel, Bruylant, 1978, 400, nr. 1089; Cass., 22 juni 1972, Arr. Cass., 1972, 
1005; Pas., 1972, I, 985; Cass., 3 oktober 1975,Arr. Cass., 1976, 150; Pas., 1976, I, 141; R. W., 
1975-76, 1300; De Verz., 1976, 627; J.T., 1976, 226. 
(128) VANDEPUTTE, R., o.c., 316; contra: PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 771-772, 
nr. 1358. 
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men van arbeidsongevallenvergoedingen (art. 69 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971)(129). 

B. Berekening van de verjaringstermijnen 

28. Krachtens artikel 2260 B.W. wordt de verjaring gerekend bij 
dagen, en niet bij uren. Een dag is een tijdsruimte van 24 uur, 
gerekend van middernacht tot middernacht (zie art. 52 Ger. W.). 
Hieruit volgt dat de dag waarop de verjaring begint te !open (dies 
a quo) niet meetelt voor de berekening van de termijn(130). Als men 
deze dag, die meestal onvolledig is, wei zou meerekenen, zou men 
in strijd komen met het zojuist vermelde principe dat de verjaring 
bij dagen en niet bij uren wordt gerekend(131). Voor de berekening 
van de termijnen voor het verrichten van proceshandelingen wordt 
dezelfde regel toegepast, want lui dens artikel 52, eerste lid, Ger. W. 
wordt de termijn gerekend , , vanaf de dag na die van de akte of van 
de gebeurtenis welke hem doet ingaan"(132). 
Luidens artikel 2261 B.W. is de verjaring voltrokken wanneer de 
laatst'e dag van de vereiste termijn verlopen is. Het eindpunt van de 
verjaringstermijn, de dies ad quem, wordt dus wei meegeteld voor 
de berekening van de termijn. Het Romeinsrechtelijk adagium ,dies 
a quo non computatur in termino, sed dies ad quem computatur in 
termino", blijft dus verder gelden(l33). Ook bij de berekening van 
de termijnen voor het verrichten van proceshandelingen wordt de 
regel toegepast dat de vervaldag in de termijn begrepen is (art. 53, 
lid 1, Ger.W.). 
De zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn in de verja
ringstermijn begrepen(134), ook wanneer de dies ad quem op zo'n 

(129) Cass., 22 februari 1982, R. W., 1982-83, 2212; J.T., 1983, 276. 
(130) Cass., 11 maart 1886, Pas., 1886, I, 105; Arb h. Brussel, 16 november 1973, J. T. T., 1978, 
32; Brussel, 16 november 1977, Eur. Vervoerr., 1980, 319; Arbh. Luik, 18 januari 1978, Jur. 
Liege, 1977-78, 273. 
(131) LAURENT, F., o.c., XXXII, 370-373, nrs. 351-352; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., 
VII, 1054, nr. 1159; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 137; DEKKERS, R., 
o.c., I, 809, nr. 1531. 
(132) Cass., 15 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 212; Pas., 1976, I, 200; T.S.R., 1976, 30; 

.J.T.T., 1976, 106. 
(133) LAURENT, F., ibid.; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; R.P.D.B., ibid.; DEKKERS, 
R., ibid.; DELVA, W., o.c., I.e., 281, nr. 8; VANDEPUTTE, R., o.c., 317. 
Door een combinatie van de zojuist genoemde regels kan men een verjaringstermijn berekenen 
door toepassing van de formule , van de zoveelste" (die dag niet inbegrepen) ,tot de 
zoveelste" (die dag we! inbegrepen) (DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DEKKERS, R., o.c., 
809-810, nr. 1531; Arbh. Brussel, 16 november 1973, J. T. T., 1978, 32; Arb h. Luik, 18 januari 
1978, Jur. Liege, 1977-78, 273; Arbh. Antwerpen, 10 mei 1984, Soc. Kron., 1985, 219). 
(134) Art. 52, lid 1, Ger. W. luidt in dezelfde zin. 
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dag valt. De regel van artikel53, tweede lid, Ger.W., volgens welke 
de vervaldag wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag wanneer 
die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt 
derhalve niet toegepast voor de berekening van de verjaringstermij
nen(135). 
De maanden en de jaren worden berekend volgens de Gregoriaanse 
kalender, ongeacht eht ongelijk aantal dagen van sommige maanden 
en jaren(136)(137). 

C. Duur van de verjaringstermijnen 

a) De algemene verjaringstermijn van dertig jaar 

29. Luidens artikel2262 B.W. verjaren alle rechtsvorderingen, zo
wel zakelijke als persoonlijke, door verloop van dertig jaar, zonder 
dat degene die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan 
enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie van kwade trouw 
kan tegenwerpen. De dertigjarige termijn, die thans over het alge
meen als te lang wordt beschouwd(138), vormt tevens de maximum 
verjaringstermijn voor alle rechtsvorderingen, van welke aard 
ook(l39). De dertigjarige verjaringstermijn vormt eveneens de ge
meenrechtelijke verjaringstermijn voor alle rechtsvorderingen waar-

(135) LAURENT, F., o.c., XXXII, 375, nr. 355; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1054-1055, nrs. 1159-1160; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 141; DEK
KERS, R., o.c., I, 810, nr. 1531; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., 
Dee! I, B, 996, nr. 672; VANDEPUTTE, R., o.c., 317; Arbh. Antwerpen, 21 september 1981, 
J.T.T., 1982, 59; Arbh. Brussel, 14 mei 1984, J.T.T., 1985, 135; contra, doch ten onrechte: 
Brussel, 14 september 1979, Eur. Vervoerr., 1981, 449. 
(136) LAURENT, F., o.c., XXXII, 373-375, nrs. 353-354; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., 
VII, 1054, nr. 1159; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 139-140; DEKKERS, 
R., ibid.; VANDEPUTTE, R., ibid. 
(137) De bepaling van artikel54 Ger.W. dat een in maanden of in jar en bepaalde termijn wordt 
gerekend van de zoveelste tot de dag v66r de zoveelste, geldt dus niet voor de berekening van 
privaatrechtelijke verjaringstermijnen (Arb h. Brussel, 16 november 1973, J. T. T., 1978, 32; 
zie ook voetnoot 133 hierboven). 
(138) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1163, nr. 1307, voetnoot (1); DEL VA, W., o.c., 
/.c., 281, nr. 8; VANDEPUTTE, R., o.c., 312. 
(139) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1163, nr. 1307; R.P.D.B., X, Tw. Prescription 
en matiere civile, nr. 558; PLANIOL, M., en RIPERT, G., o.c., VII, 736, nr. 1328. 
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voor de wet geen bijzondere, kortere verjaringstermijn heeft be
paald(140). 
Na verloop van dertig jaar verjaren aldus o.m.: het keuzerecht tussen 
het aanvaarden en verwerpen van een nalatenschap (art. 789 
B.W.)(141), de hypothecaire vordering (art. 108, 5° Hyp.W.), de 
vordering tot nakoming van een verbintenis, welke ook de bron ervan 
moge zijn(142), en dit zowel in burgerlijke zaken als in handelszaken, 
de rechten ontstaan uit een proceshandeling, en in het bijzonder uit 
een vonnis (actio judicati)(143). De vorderingen tot nietigverklaring 
van een overeenkomst, en van een rechtshandeling in het algemeen, 
zijn eveneens onderworpen aan de dertigjarige verjaringstermijn van 
artikel2262 B.W., voor zover het althans om een absolute nietigheid 
gaat(144). De zakelijke genotsrechten verjaren eveneens na dertig 
jaar, in die zin dat ze kunnen verloren gaan door onbruik gedurende 
dertig jaar(145). 

30. Er werd reeds aangestipt dat, niettegenstaande de algemene 
bewoordingen van artikel 2262 B.W., er enkele rechtsvorderingen 
zijn die niet door de bevrijdende verjaring verloren gaan en derhalve 

(140) Cass., 2 maart 1860, Pas., 1860, I, 92, met conclusie van advocaat-generaal CLOQUETTE; 
Cass., 11 mei 1882, Pas., 1882, I, 125, met conclusie van eerste advocaat-generaal MESDACH 
DETER KIELB; Cass., 4 mei 1894, Pas., 1894, I, 193, met conclusie van procureur-generaal 
MESDACH DETER KIELE; R.v .St., nr. 14.136, Bongartz, 3 juni 1970, Arr. R. v.St., 1970, 600; 
R.v.St., nr. 14.427, Vandormael, 7 januari 1971, Arr. R.v.St .. , 1971, 13; Arbh. Bergen, 11 
oktober 1977, J.T., 1978, 281; LAURENT, F., o.c., XXXII, 393, nr. 373; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., ibid.; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 560; KLUYSKENS, 
A., o.c., I, 395, nr. 246; DELVA, W., o.c., I.e., 281, nr. 8; REGOUT-MASSON, M., o.c., I.e., 
408, nr. 4. 
(141) Cass., 27 maart 1879, Pas., 1879, I, 188; Cass., 20 november 1890, Pas., 1890, I, 15. 
(142) De burgerlijke rechtsvordering tot schadevergoeding, voortvloeiend uit een misdrijf, 
verjaart echter door verloop van vijf jaar, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd, maar kan niet verjaren v66r de strafvordering (art. 26 Voorafg. Titel Sv.) (zie infra, 
nr. 38). 
(143) Cass., 17 maart 1967, Pas., 1967, I, 865; R. W., 1966-67, 2000, met noot; R.C.J.B., 
1967, 416, met noot J.C. DE PRETER; Cass., 21 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 789; Pas., 
1985, I, 765; R. W., 1985-86, 1280; Jur. Liege, 1985, 362, met noot G. DE LEVAL; Beslagr. 
Brussel, 13 januari 1972, Pas., 1972, III, 23; LAURENT, F., o.c., XXXII, 395-396, nr. 375; 
DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1164, nr. 1308, B; DEKKERS, R., o.c., I, 872, 
nr. 1661; VANDEPUTTE, R., o.c., 312. 
(144) Cass., 6 maart 1919, Pas., 1919, l, 81; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DE PAGE, 
H., Traite e!ementaire de droit civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, 751-753, nrs. 782-783; 
RENARD, C. en VIEUJEAN, E., ,Nullite, inexistence et annulabilite en droit civil beige", Ann. 
Fac. Dr. Liege, 1962, (243), 292; DEKKERS, R., o.c., II, 106-107, nr. 193; VAN 0ERVEN, W., 
O.C., 442, nr. 137; VANDEPUTTE, R., o.c., 98-99. 
De vordering tot nietigverklaring verjaart daarentegen na tien jaar als het om een relatieve 
nietigheid gaat (art. 1304 B.W.) (zie infra, nr. 31). 
(145) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VI, 74-75, nr. 87, B; zie de wetsbepalingen vermeld 
in voetnoot (122); zie ook supra, nr. 25 en de verwijzingen in voetnoot (123) aldaar. 
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onverjaarbaar zijn(146). Daarnaast zijn er talrijke wetsbepalingen, 
zowel in als buiten het Burgerlijk Wet hoek, die voor een groot aantal 
rechtsvorderingen een kortere verjaringstermijn dan de dertigjarige 
bevatten. Daar deze bepalingen een uitzondering vormen op de 
gemeenrechtelijke regel van artikel2262 B.W., dienen ze op beper
kende wijze te worden uitgelegd(147). 
Het is niet de bedoeling - en binnen het bestek van deze uiteenzetting 
ook niet mogelijk - om een exhaustief overzicht te geven van al deze 
bijzondere verjaringstermijnen(148); hierna worden slechts enkele 
toepassingsgevallen vermeld, die als de belangrijkste voor de rechts
praktijk mogen worden beschouwd. 

b) Verjaringstermijnen van tien jaar 

31. De rechtsvordering tot nietigverklaring van een overeenkomst, 
of van een rechtshandeling in het algemeen, wegens een gebrek in de 
toestemming, inclusief benadeling, op op grond van handelingsonbe
kwaamheid, verjaart na verloop van tien jaar (art. 1304 B.W.); het 
gaat dan telkens om een relatieve nietigheid(149). De nietigheidsex
ceptie blijft echter na verloop van die termijn nog ontvankelijk 
zolang de eis tot uitvoering van de overeenkomst, die pas na dertig 
jaar verjaart, het zelf is (.,Quae temporalia sunt ad agendum, perpe
tua sunt ad excipiendum'}(150). 

(146) Zie supra, nrs. 22-23 en de verwijzingen aldaar. 
(147) Cass., 11 mei 1882, Pas., 1882, I, 125; Cass., 4mei 1894, Pas., 1894, I, 193, met conclusie 
van procureur-generaal MESDACH DETER KIELE; R.v.St., nr. 14.136, Bongartz, 3 juni 1970, 
Arr. R. v.St., 1970, 600; R.v.St., nr. 14.427, Vandormael, 7 januari 1971, Arr. R. v.St., 1971, 
13; LAURENT, F., o.c., XXXII, 393, nr. 373; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1163, 
nr. 1307, voetnoot (2); R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 560 en 565; 
DELVA, W., o.c., !.c., 281, nr. 8. 
(148) Een vrij volledig overzicht, dat op een aantal punten echter niet meer helemaal up to 
date is, vindt men bij DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1166-1191, nrs. 1312-1342; 
voor een recenter, maar minder volledig overzicht, zie REGOUT-MASSON, M., o.c., !.c., 
409-412, nrs. 5-6. 
(149) Cass., 12 juli 1855, Pas., 1855, I, 336, met conclusie van procureur-generaal LECLERCQ; 
DE PAGE, H., o.c., II, 771-776, nr. 804; RENARD, C. en VIEUJEAN, E., o.c., Ann. Fac. Dr. 
Liege, 1962, 292-293; DEKKERS, R., o.c., II, 109-130, nr. 199; VAN GERVEN, W., o.c., 
436-437, nr. 136, en442, nr. 137; VANDEPUTTE, R., o.c., 101-102; betreffendehet vertrekpunt 
van deze verjaringstermijn, zie supra, nr. 26 en de verwijzingen aldaar in voetnoten (124) en 
(125). 
(150) DE PAGE, H., o.c., II, 753-757, nr. 784; DEKKERS, R., o.c., II, 110-111, nr. 201; 
VANDEPUTTE, R., o.c., 102. Uit een arrest van bet Hof van Cassatie kana contrario worden 
afgeleid dat dit Romeinsrechtelijk adagium slechts kan worden ingeroepen indien de overeen
komst nog niet is uitgevoerd (de uitvoering zou als bevestiging van de nietigheid gelden) en 
indien de verweerder, in de loop van de tien jaar, niet geweten heeft dat de tegenpartij de 
bedoeling had de uitvoering te vorderen (Cass., 16 juni 1910, Pas., 1910, I, 347, met 
eensluidende conclusie van advocaat-generaal E. JANSSENS). 
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Iedere rechtsvordering van de gewezen minderjarige tegen zijn gewe
zen voogd betreffende de verrichtingen van de voogdij verjaart 
eveneens door verloop van tien jaar, welke termijn begint te !open 
vanaf de meerderjarigheid van de gewezen pupil (art. 475 
B.W.)(l51). 

c) Verjaringstermijnen van vijf jaar 

1° Periodiek weerkerende schulden met het karakter van een 
ink omen 

32. Luidens artikel 2277 B. W. verjaren door verloop van vijf jaar, 
,termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten; die van uitke
ringen tot levensonderhoud; huren van huizen en pachten van landei
gendommen; interesten van geleende sommen en, in het algemeen, 
al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen". Deze 
bepaling berust niet op een vermoeden van betaling, maar heeft tot 
doel het gestadig en nagenoeg ongemerkt aangroeien van periodieke 
schulden te voorkomen. De wetgever wil de schuldenaar behoeden 
voor een te grote financiele last die zou kunnen ontstaan door een 
opeenhoping van kleine, periodieke schulden die op de duur tot een 
grote kapitaalschuld zouden kunnen aangroeien(l52). 
Uit artikel 2277, in fine, B.W., volgens welke bepaling ,in het 
algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termij
nen", verjaart na vijf jaar, wordt afgeleid dat deze verjaringstermijn 
van toepassing is op aile periodiek weerkerende schulden die het 
karakter hebben van een inkomen, voor zover deze betalingen bij het 
jaar of op kortere tijdstippen moeten gebeuren(l53). De in artikel 
2277 B.W. vermelde schulden zijn dan ook slechts exemplatief 
bedoeld. Het is de feitenrechter die op soevereine wijze oordeelt of 
periodiek weerkerende schulden het karakter van een inkomen heb-

(151) Zie daarover: DE PAGE, H., o.c., II, 236-240, nrs. 246-250; DEKKERS, R., o.c., I, 
351-353, nrs. 574-577; DELVA, W., Personen- en jamilierecht, Vol. 3, 43-44; voor een 
toepassingsgeval, zie: Rb. Brussel, 27 mei 1971, J. T., 1971, 646, met advies van substituut-pro
cureur des Konings VAN DE WALLE. 
(152) LAURENT, F., o.c., XXXII, 456-459, nrs. 431-433; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., 
VII, 1169-1170, nr. 1317; R.P.D.B., X,_ Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 568-572; 
KLUYSKENS, A., o.c., I, 397, nr. 249; DEKKERS, R., o.c., I, 876, nr. 1665; DELVA, W., o.c., 
!.c., 279, nr. 6; VANDEPUTTE, R., o.c., 312; REGOUT-MASSON, M., o.c., I.e., 416, nr. 15. 
(153) LAURENT, F., o.c., XXXII, 460-463, nr. 435; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1175-1176, nr. 1325; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 577-580; Cass., 27 
mei 1892, Pas., 1892, I, 274, met conclusie van procureur-generaal MESDACH DETER KIELB; 
Cass., 26 juni 1969, Arr. Cass., 1969, 1072; Pas., 1969, I, 992; T.Aann., 1973, 3, met noot 
M. HERBIET; Cass., 15 september 1980, Arr. Cass., 1980-81, 46; Pas., 1981, I, 49; Arbh. 
Bergen, 11 oktober 1977, J. T., 1978, 281; Rb. Brussel, 22 oktober 1971, J. T., 1972, 249; Vred. 
Brussel, 4 februari 1981, T. Vred., 1982, 164. 
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ben(154). Voor de toepassing van artikel 2277 B.W. is niet vereist 
dat de periodiek vervallende bedragen steeds dezelfde zouden zijn, 
noch dat de tussenpozen tussen de vervaldagen eenzelfde duur zou
den hebben(155). 

33. Als eerste toepassing van de zojuist geformuleerde regel, ver
meldt artikel2277 B.W. de achterstallen van altijddurende renten en 
lijjrenten. Alleen de achterstallen verjaren na vijf jaar; het eigenlijk 
recht op een rente valt onder de algemene dertigjarige verjaringster
mijn(156). 
Als tweede toepassing vermeldt artikel 2277 B.W. de achterstallige 
onderhoudsuitkeringen. De vijfjarige verjaringstermijn vindt hier 
een bijkomende grondslag in de beschouwing dat, naarmate de tijd 
vordert zonder dat onderhoudsuitkeringen werden verstrekt, de be
neficiant die er geen aanspraak op maakt, bewijst dat hij er geen 
behoefte aan heeft(l57). Het begrip ,uitkeringen tot levensonder
houd" wordt ruim opgevat en omvat alle periodieke onderhoudskos
ten, ongeacht of het bedrag bij overeenkomst, door een rechterlijke 
uitspraak of door bijzondere wetten is vastgesteld(158). 
Aan de vijfjarige verjaringstermijn zijn in de derde plaats de huur
en pachtgelden onderworpen. Zowel de gemeenrechtelijke huurover
eenkomsten als de handelshuur- en pachtovereenkomsten vallen 
hieronder(159), maar niet de hotelcontracten; de aan een hotelhou
der verschuldigde vergoeding verjaart immers door verloop van zes 
maanden (art. 2271 B.W.)(l60). Aan te stippen valt dat, wanneer de 
huurprijs gei:ndexeerd is, alleen de zuivere, niet-gei:ndexeerde huur
prijs a an de vij fj arige verj aringstermijn van artikel2277 B. W. onder
worpen is; de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling van de 

(154) Cass., 11 februari 1897, Pas., 1897, I, 92. 
(155) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1175, nr. 1325, A; R.P.D.B., X, Tw. 
Prescription en matiere civile, nrs. 576 en 581; VANDEPUTTE, R., o.c., 314; Cass., 26juni 1969, 
Arr. Cass., 1969, 1072; Pas., 1969, I, 992; T.Aann., 1973, 3, met noot M. HERBIET. 
(156) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1170-1171, nr. 1319; VANDEPUTTE, R., o.c., 
312. 
(157) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1171, nr. 1320; VANDEPUTTE, R., ibid.; vgl. 
Rb. Charleroi, 5 april 1968, J. T., 1968, 549. 
(158) Zie hierover uitvoeriger: DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; R.P.D.B., X, Tw. 
Prescription en matiere civile, nrs. 588-601 en de verwijzingen aldaar; zie b.v. Luik, 27 juni 
1978, J. T., 1978, 580; Jur. Liege, 1978-79, 41; Gent, 24 december 1980, R. W., 1980-81, 2261. 
(159) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1171-1172, nr. 1321; REGOUT-MASSON, M., 
o.c., I.e., 416, nr. 15. 
(160) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; VANDEPUTTE, R., o.c., 313. 
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indexaanpassingen bedoeld in artikel 1728 bis B. W., verj aart door 
verloop van een jaar (nieuw art. 2273, lid 1, B.W.)(161). 
Als laatste toepassing van de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 
2277 B. W. worden in dat artikel de interesten van geleende geldsom
men genoemd. Men is het er echter over eens dat dezelfde verjarings
termijn geldt voor de conventionele interesten van om het even welke 
schuldvordering(162). Op grond van de ratio legis van artikel 2277 
B.W. en op basis van de omstandigheid dat interesten doorgaans bij 
het jaar worden gerekend, wordt meestal aangenomen dat de vijfjari
ge verjaringstermijn eveneens geldt voor de wettelijke, de gerechtelij
ke en de moratoire interesten, zelfs wanneer die in werkelijkheid een 
compensatoire schadevergoeding vormen(163). 

34. Aangezien artikel 2277, in fine, B.W. een algemeen principe 
formuleert waardoor alle periodiek weerkerende schulden die het 
karakter van een inkomen hebben, aan de vijfjarige verjaringster
mijn worden onderworpen, kunnen van deze regel nog andere toe
passingen worden vermeld dan die welke in dat artikel zijn opgeno
men. Na vijf jaar verjaren aldus de commissielonen, b.v. verschul
digd aan tussenpersonen in het verzekeringsbedrijf(164), de jaarlijk
se vergoeding verschuldigd voor de duur van de ontginning van een 

(161) HUBEAU, B., LIPPENS, J. en VANDE LANOTTE, J., De nieuwe huurwet, Antwerpen, 
Kluwer, 1984, 45-46, nrs. 128-129; VAN OEVELEN, A., Overzicht van de recente ontwikkelin
gen in het huurrecht, Antwerpen, Maklu, 1986, 35, nr. 27. 
(162) LAURENT, F., o.c., XXXII, 468, nr. 445; DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1172, 
nr. 1322; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 609-610; DEKKERS, R., o.c., 
876, nr. 1667; VANDEPUTTE, R., o.c., 313; zie b.v. Beslagr. Aarlen, 27 april1971, Jur. Liege, 
1971-72, 119. 
(163) LAURENT, F., o.c., XXXII, 471-482, nrs. 448-454; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., 
VII, 1172-1174, nr. 1323, die evenwel de toepassing van artikel2277 B.W. verwerpen wanneer 
de wettelijke en gerechtelijke interesten in werkelijkheid een vergeldende schadevergoeding 
uitmaken; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 612-620 en de talrijke 
verwijzingen a1daar; DEKKERS, R., ibid.; KLUYSKENS, A., O.C., l, 398, nr. 249; VANDEPUTTE, 
R., ibid.; zie b.v. voor de gerechtelijke interesten: Brussel, 4 februari 1961, Pas., 1962, II, 
149; Beslagrechter Aarlen, 10 oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 101; Beslagrechter Namen, 8 
november 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 45; zie b.v. voor de moratoire interesten: Kh. Brussel, 
1 maart 1969, B.R.H., 1971, 455; zie b.v. voor de wettelijke interesten in een geval waarin 
die in werkelijkheid een vergeldende schadevergoeding vormen: Gent, 15 maart 1974, R. W., 
1973-74, 2447; Rec. Gen. Enr. Not., 1974, 396. 
(164) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1176, nr. 1326; VANDEPUTTE, R., o.c., 313. 
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mijn(165), de dividenden en interesten van effecten aan toonder, 
uitgegeven door Belgische vennootschappen(166). 

35. Daar artikel 2277 B.W. tot doel heeft te verhinderen dat een 
inkomen op de duur tot een kapitaalschuld aangroeit, zal deze 
bepaling niet worden toegepast als dit gevaar niet bestaat. Dit laatste 
is het geval wanneer het gaat om schulden die op zichzelj reeds een 
kapitaal vormen, al groeien ze met de tijd wei aan(l67). Aan de 
vijfjarige verjaringstermijn zijn dus niet onderworpen, de jaarlijks 
of op kortere periodieke tijdstippen (terug)betaalbare gedeelten van 
een hoofdsom, b.v. van een lening of van een koopsom, het bij 
annui"teiten (terug)betaalbaar kapitaal, b.v. een koopprijs of een 
geleende som(168), vergoedingen verschuldigd voor de levering van 
water, gas en electriciteit(169), de eis van een mandataris of van de 
medeeigenaar van een appartementsgebouw tot terugbetaling van de 
sommen betaald voor de gemeenschappelijke lasten(170)~ een scha
devergoeding, hoe ze ook wordt berekend, en al dekt ze een zich in 
de tijd uitstrekkende schade(l71). 

(165) Cass., 27 mei 1892, Pas., 1892, I, 274, met conclusie van procureur-generaal MESDACH 
DETER KIELE. 
(166) Krachtens artikel45, par. 1, van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstel
ling van titels aan toonder, mogen de burgerlijke en handelsvenootschappen waarvan de zetel 
of de hoofdinrichting in Belgil: is gevestigd, de dividenden en interesten van aandelen en 
obligaties aan toonder niet aan zichzelf toekennen wanneer de betaling of de aflevering ervan 
hun niet wordt gevraagd. Deze bepaling ontneemt deze vennootschappen niet het recht om 
de bevrijdende verjaring in te roepen en sluit de toepasselijkheid van de vijfjarige verjaring 
van artikel 2277 B.W. niet uit op de eis tot betaling van coupons van aandelen of obligaties 
aan toonder. Na de verkregen verjaring dienen deze vennootschappen dan de niet-gelnde 
dividenden en interesten te storten in de Deposito- en Consignatiekas; na dertig jaar komen 
deze voordelen dan toe aan de Staat (Cass., 13 juni 1946, Pas., 1946, I, 240; contra (interesten 
niet verjaarbaar): Kh. Sint-Niklaas, 14 april 1959, R. W., 1961-62, 1623; zie daarover: DE 
PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1177-1179, nr. 1327; R.P.D.B., X, Tw. Prescription 
en matiere civile, nr. 621 en de verwijzingen aldaar). 
(167) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1179, nr. 1328; DEKKERS, R., o.c., I, 877, 
nr. 1668; Rb. Neufchateau, 10 november 1976, Jur. Liege, 1976-77, 236. 
(168) Cass., 27 mei 1892, Pas., 1892, I, 274, met conclusie van procureur-generaal MESDACH 
DETER KIELB; LAURENT, F., o.c., XXXII, 485-486, nr. 495; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
ibid.; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 652-653. 
(169) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1180, nr. 1328; Rb. Mechelen, 29 maart 1983, 
Pas., 1983, III, 59; Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 344, met noot; R. W., 1984-85, 274 (in dit 
tijdschrift op datum van 29 mei 1983). 
(170) Antwerpen, 18 januari 1984, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 233; Rb. Brussel, 4 januari 
1983, Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 230, met noot R.V.R. In het algemeen is de vijfjarige 
verjaring van artikel 2277 B.W. overigens niet van toepassing op de eis tot terugbetaling van 
sommen en interesten die door een derde voor rekening van de schuldenaar werden betaald 
(LAURENT, F., o.c., XXXII, 486-488, nr. 461; DE PAGE, H. enDEKKERS, R., ibid.; R.P.D.B., 
X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 645-646). 
(171) Cass., 18 juni 1931, Pas., 1931, I, 192; Cass., 23 maart 1961, Pas., 1961, I, 803. 
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36. De vijfjarige verjaring van artikel2277 B. W. is onderworpen aan 
de gemeenrechtelijke regels van de bevrijdende verjaring(l72). 
Zo begint ook deze verjaring te lopen vanaf de dag waarop de schuld 
door de schuldeiser kan worden opgeeist; men berekent dan de 
vijfjarige termijn door vanaf de dag van de eis vijf jaar terug te 
gaan(173). Op het aldus bepaalde tijdstip moet de vordering natuur
lijk reeds bestaan, want een verjaring loopt pas als de vordering die 
ze tegenwerkt, reeds mogelijk was(l74). Om die reden kan de verja
ring van de vordering tot betaling van de interesten niet lopen zolang 
het bedrag van het kapitaal niet vaststaat(l75). 
De algemene regels van de stuiting en de schorsing van de verjaring, 
met uitzondering van artikel2278 B. W., gelden ook voor de vijfjari
ge verjaring van artikel 2277 B.W.(l76). 
Hoewel in de rechtspraak soms anders is beslist(l77), geldt voor de 
vijfjarige verjaring van artikel 2277 B.W. eveneens het principe dat 
het recht om de verjaring in te roepen de openbare orde niet raakt, 
waaruit volgt dat de rechter het middel van de verjaring niet ambts
halve mag opwerpen (art. 2223 B.W.), dat dit middel niet voor de 
eerste maal voor het Hof van Cassatie mag worden voorgedragen en 
dat van een reeds verkregen verjaring afstand kan worden gedaan 
(art. 2220 B.W.)(178). 

2° Bewaring van stukken door rechters en advocaten
Beroepsaansprakelijkheid en ereloon van advocaten 

37. Krach tens artikel2276, eerste lid, B. W. zijn de rechters niet meer 
aansprakelijk voor het verlies of de vernietiging van de stukken die 

(172) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1181-1184, nrs.1329-1333; DEKKERS, R., o.c., 
I, 878, nr. 1669; VANDEPUTTE, R., o.c., 314. 
(173) LAURENT, F., o.c., XXXII, 489-499, nr. 475; DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 
1181-1182, nrs. 1329-1330; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 574; DEK
KERS, R., ibid. 
(174) LAURENT, F., o.c., XXXII, 493-494, nr. 469; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1181, nr. 1329; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 654; DEKKERS, R., ibid. 
(175) Cass., 10 januari 1856, Pas., 1856, I, 186, met conclusie van eerste advocaat-generaal 
DELEBECQUE; Arbh. Brussel, 4 oktober 1972, J. T. T., 1973, 108; Vred. Verviers, 2 juli 1982, 
Jur. Liege, 1983, 163. 
(176) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1182-1183, nrs.1331-1332; DEKKERS, R., o.c., 
I, 878, nr. 1669; VANDEPUTTE, R., o.c., 314; Gent, 24 december 1980, R. W., 1980-81, 2261; 
Beslagrechter Namen, 17 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 273. 
(177) Zie b.v. Gent, 11 april1892, Pas., 1892, II, 374; Luik, 2 maart 1933, Jur. Liege, 1933, 
145; zie ook: LAURENT, F., o.c., XXXIII, 458, nr. 432. 
(178) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1183-1184, nr. 1333; KLUYSKENS, A., o.c., 
I, 398, nr. 249; betreffende dit principe en de eruit voortv1oeiende gevolgen, zie supra, nrs. 
10 en 12-15, en de verwijzingen aldaar. 
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zij onder zich hadden, wanneer vijf jaar verlopen zijn sinds het einde 
van het geding(179). 
Bij de wet van 8 augustus 1985(180) werd in het Burgerlijk Wetboek 
een artikel 2276 bis ingevoegd dat nieuwe verjaringsregels bevat 
betreffende drie materies die het beroep van advocaat aanbelangen: 
zijn professionele aansprakelijkheid, de bewaring van de stukken die 
hij onder zich heeft, de betaling van zijn kosten en ereloon. 
Luidens het eerste lid van par. 1 van deze nieuwe bepaling zijn de 
advocaten bevrijd van hun beroepsaansprakelijkheid en zijn zij niet 
meer aansprakelijk voor de bewaring van de stukken vijf jaar na het 
beeindigen van hun taak. De term ,beroepsaansprakelijkheid" doelt 
enkel op de contractuele aansprakelijkheid; de vijfjarige vverjarings
termijn vormt hier de tegenhanger van dezelfde termijn waarna het 
vorderingsrecht van de advocaten tot betaling van hun kosten en 
ereloon vervalt (zie art. 2276bis, par. 2, B.W.)(181). Door de aan
sprakelijkheid voor de bewaring van de stukken aan een vijfjarige 
verjaringstermijn te onderwerpen, heeft de wetgever de advocaten 
thans aan dezelfde regeling willen onderwerpen als die welke voor
heen voor de pleitbezorgers bestond in artikel 2276, eerste lid, 
B.W.(l82). Ook hier gaat het om de verjaring van de aansprakelijk
heidsvordering voor het verlies of de vernietiging van de aan de 
advocaten toevertrouwde stukken en niet om de verjaring van de 
vordering tot teruggave van deze stukken(183). Zowel de vjjfjarige 
verjaring van de beroepsaansprakelijkheid als die van de aatisprake
lijkheid voor de bewaring van de stukken nemen een aanvang vahaf 
de beeindiging van de taak van de advocaat. Tijdens de parlementaire' 
voorbereiding werd gepreciseerd dat het begrip , beeindigen van de 
taak" door de rechtbanken voor elk geval afzonderlijk moet worden 
toegepast, b.v. bij het overlijden van de advocaat, bij de intrekking 
van een dossier door de client, bij de terugzending van een dossier 

(179) Zie daarover: LAURENT, F., o.c., XXXII, 503, nr. 481; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
o.c., VII, 1167, nr. 1315; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 753-756. 
(180) B.S., 14 september 1985. Deze wet is in werking getreden op 24 september 1985. 
(181) STERCKX, D., ,Premiers cornrnentaires sur !'article 2276 bis du Code civil", J. T., 1985, 
(533), 534, nr. 8. 
(182) Zie in die zin de toelichting bij de wetsvoorstellen ter zake van E. CooREMAN (Pari. St., 
Senaat, 1984-85, nr. 836/1, p. 1), en van L. REMACLE (Pari. St., Karner, 1984-85, nr. 1186/1, 
p. 1), verslag WECKX Pari.St., Senaat, 1984-85, nr. 836/2, p. 1. De tekst van artikel 2276, 
eerste lid, B.W. verrneldt ook thans nog de pleitbezorgers, hoewel hun arnbt werd afgeschaft 
door de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek. 
(183) Ziein diezin voor de pleitbezorgers: LAURENT, F., o.c., XXXII, 503, nr. 481; DE PAGE, 
H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1167, nr. 1315; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, 
nrs. 754 en 758; zie thans in de zin van een analogische toepassing op de advocaten: STERCKX, 
D., o.c., J.T., 1985, 535, nrs. 11-12. 
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aan de client, bij het einde van de gerechtelijke procedure door een 
definitief voimis of arrest(184). De vijfjarige verjaring van de aan
sprakelijkheid voor de bewaring van de stukken is niet van toepassing 
wanneer de advocaat, als vertrouwenspersoon van zijn client, uit
drukkelijk met het bewaren van bepaalde stukken werd belast 
(art. 2265 bis, par. 1, lid 2, B.W.)(l85). 
Luidens artikel 2276 bis, par. 2 B.W. verjaart de vordering van de 
advocaten tot betaling van hun ereloon en kosten, na verloop van 
vijf jaar na het beeindigen van hun taak. Uit de parlementaire 
voorbereiding blijkt dat het oorspronkelijk de bedoeling was deze 
bepaling in een artikel2270 bis B. W. op te nemen, maar dat daarvan 
om louter formele redenen werd afgezien(186). De wetgever heeft 
daarbij echter over het hoofd gezien dat, wanneer een nieuwe bepa
ling aangaande de bevrijdende verjaring wordt ingevoerd, het van 
groot belang is of deze bepaling wordt geplaatst v66r of na de 
artikelen 2274 en 2275 B.W., gelet op de bijzonderste regels die deze 
artikelen bevatten voor de zgn. ,korte verjaringen". Ondanks de 
plaats die artikel2276 bis, par. 2 in het Burgerlijk Wetboek inneemt, 
verdedigt D. STERCKX de opvatting dat deze bepaling onderworpen 
is aan het bijzonder regime van de zgn. ,korte verjaringen" (art. 
2274-2275 B.W.), niet aileen omdat de wetgever dit probleem niet 
gemerkt heeft toen hij deze nieuwe bepaling verplaatste van artikel 
2270bis naar artikel2276bis, par. 2, B.W., maar vooral omdat het 
de uitdrukkelijke bedoeling was dat deze nieuwe bepaling het oude 
artikel2273 B. W. zou vervangen, dat handel de over de verjaring van 
de rechtsvordering van pleitbezorgers tot betaling van hun ereloon 
en kosten; welnu, het lijdt geen twijfel dat het oude artikel2273 B. W. 

(184) Zie de toelichting bij de wetsvoorstellen ter zake van L. REMACLE (Parl.St., Kamer, 
1984-85, nr. 1186/1, p. 2) en van E. COOREMAN, (Pari. St., Senaat, 1984-85, nr. 836/1, p. 3); 
zie in dezelfde zin: STECKX, D., o.c., J.T., 1985, 534, nrs. 6 en 10. 
(185) STERCKX, D., o.c., J. T., 1985, 535, nr. 13. 
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1985 bepaald 
dat de vijfjarige termijn bedoeld in artikel2276 bis B.W. slechts begint te !open op de datum 
van de inwerkingtreding van deze wet, d.w.z. op 24 september 1985. Voor de verjaringen die 
op dat ogenblik aan het !open waren en waarvoor tot dan toe de dertigjarige verjaring gold, 
houdt dit in dat te rekenen vanaf 24 september 1985 er nog een bijkomende termijn van vijf 
jaar moet gevoegd worden alvorens de verjaring zal bereikt zijn, met dien verstande dat in 
totaal de maximum verjaringstermijn van dertig jaar niet mag worden overschreden (verslag 
WECKX, Par!. St., Senaat, 1984-85, nr. 836/2, p. 2-3; STERCKX, D., o.c., J.T., 1985, 535, 
nr. 14). 
(186) Verslag WECKX, Par!. St., Senaat, 1984-85, nr. 836/2, p. 2. 
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wei viel onder het regime van de zgn. ,korte verjaringen"(187). 
Hiertegen kan vooral het tegenargument ex rubrica worden aange
voerd dat de artikelen 2274 en 2275 B.W., die de bijzondere regels 
betreffende de zgn. ,korte verjaringen" bevatten, uitdrukkelijk 
verwijzen naar ,de verjaring, in de voorgaande gevallen be
paald"(188). Dit !outer formele argument kan echter bezwaarlijk 
opwegen tegen de onmiskenbare bedoeling van de wetgever om de 
rechtsvordering van de advocaten tot betaling van hun kosten en 
ereloon aan dezelfde verjaring te onderwerpen als voorheen de 
rechtsvordering met hetzelfde voorwerp van de pleitbezorgers, wier 
taak na de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek groten
deels door de advocaten werd overgenomen. Om deze redenering ex 
rubrica te verwerpen kan, bij wijze van analogie, worden verwezen 
naar het nieuwe artikel 2273, par. 1, B.W. waarvan meestal wordt 
aangenomen dat het, ondanks de plaats die het in het Burgerlijk 
Wetboek inneemt, niet valt onder de zgn. ,korte verjaringen"(189). 
De voorkeur dient dan ook te worden gegeven aan de opvatting van 
D. STERCKX dat de in artikel2276 bis, par. 2, B.W. bedoelde verja
ring behoort tot de zgn. ,korte verjaringen", waarop derhalve de 
artikelen 2274 en 2275 B.W. van toepassing zijn. 

3° Verjaringstermijnen van vijf jaar in bijzondere wetten 

38. Buiten het Burgerlijk Wetboek zijn er nog een aantal voor de 
rechtspraktijk belangrijke wetsbepalingen die een vijfjarige verja
ringstermijn bevatten. 
De verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, 
voortvloeiend uit een misdrijj, verjaart door verloop van vijf jaar, 
te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, maar kan niet 
verjaren v66r de strafvordering (art. 26 Voorafg. Titel Sv.). Het 
betreft hier een eenvormige verjaringstermijn, die geldt ongeacht de 

(187) STERCKX, D., o.c., J.T., 1985, 533, nrs. 2-3; betreffende het karakter van ,korte 
verjaring" van het oude artikel2273 B.W., zie o.m. DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., Vll, 
1192-1193, nrs. 1343-1344; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 768; WILMS, 
W., De ingebrekestelling - De kwijtende verjaring, Reeks Prolegomena, nr. 8, Brussel, 
Swinnen, 1985, 95, nr. 17. 
(188) STERCKX, D., o.c., J.T., 1985, 533-534, nr. 3. 
(189) Vred. Sint-Niklaas, 8 januari 1986, R. W., 1986-87, 1009, met noot A. VAN OEVELEN; 
Vred. Anderlecht, 26 februari 1986, T. Vred., 1986, 222; WILMS, W., De ingebrekestelling 
-De kwijtende verjaring, 71, nr. 2, en 95, nr. 17; VAN OEVELEN, A., o.c., 37, nr. 29; VAN 
OEVELEN, A., ,De verjaring van de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling van 
achterstallige indexverhogingen (art. 2273, lid 1, B.W.)" (noot onder Vred. Sint-Niklaas, 8 
januari 1986), R. W., 1986-87, 1103-1108; COECKELBERGHS, P. en MATTHYS, M., ,La 
prescription de !'article 2273 du Code Civil est-elle ou non fondee sur une presomption de 
paiement?", T. Vred., 1986, 297-300. 
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aard van het misdrijf (misdaad, wanbedrijf of overtreding)(190). Die 
verjaringstermijn geldt ook wanneer het als misdrijf omschreven feit 
tevens een tekortkoming is aan een contractuele verplichting(l91). 
Dat de burgerlijke rechtsvordering niet kan verjaren v66r de straf
vordering verjaard is (art. 26, in fine, Voorafg. Titel Sv.), betekent 
dat de stuiting en de schorsing van de verj aring van de strafvordering 
de burgerlijke partij zullen ten goede komen(192). Als de burgerlijke 
rechtsvordering te bekwamer tijd is ingesteld, dan loopt de verjaring 
niet meer tegen de eiser, totdat een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing het geding beeindigd heeft. Als de beslissing over de 
burgerlijke rechtsvordering enig voorbehoud heeft erkend, dan is de 
eis die ertoe strekt om over het voorwerp van dat voorbehoud vonnis 
te doen wijzen, ontvankelijk gedurende dertig jaar na de uitspraak 
(art. 27 Voorafg. Titel Sv.)(193). 
Talrijke rechtsvorderingen inzake handelsvennootschappen verjaren 
door verloop van vijf jaar (art. 194 Vennootschappenwet), o.m. alle 
rechtsvorderingen tegen vennoten of aandeelhouders; alle rechtsvor
deringen tegen zaakvoerders, bestuurders, commissarissen en veref
fenaars, wegens de verrichtingen in verband met hun taak; alle 
rechtsvorderingen tot nietigverklaring van een N. V. of een 
B.V.B.A., gegrond op artikel 13 ter, eerste lid, 1° en 2°, van de 
V ennootschappenwet( 194). 

d) Verjaringstermijnen van drie jaar 

39. Verjaringstermijnen van drie jaar treft men niet aan in het 
Burgerlijk Wetboek, maar wei in enkele belangrijke bijzondere wets
bepalingen. 
Zo verjaart iedere rechtsvordering die voortvloeit uit een verzeke-

(190) D'HAENENS, J., Belgisch strafprocesrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 162, nr. 210; 
WILMS, W., De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijj, 87, 
nr. 117 en de verwijzingen aldaar. 
(191) Cass., 31 januari 1980. Arr. Cass., 1979-80, 643; Pas., 1980, I, 623, met conclusie van 
procureur-generaal F. DUM ON; R. W., 1980-81, 438; J. T., 1980, 371; R.G.A.R., 1982, 
nr. 10.504, met conclusie van procureur-generaal F. DUMON en met noot P.-H. DELVAux; 
zie voorts de talrijke verwijzingen bij WILMS, W., De verjaring van de burgerlijke vordering 
voortspruitend uit een misdrijf, 168-169, nr. 225, voetnoot (168). 
(192) DELCERCQ, R., Strajvordering, II, Leuven, Boekhandel Wouters, 1984, 208; D'HAE
NENS, J., O.C., 162, nr. 210. 
(193) Zie daarover uitvoerig: WILMS, W., De verjaring van de burgerlijke vordering voort
spruitend uit een misdrijf, 91-100, nrs. 121-137. 
(194) Zie in dat verband o.m.: Cass., 29 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1201; Pas., 1980, I, 
1190; J.T., 1980, 653; R.P.S., 1981,21, met noot J.M. NELISSEN; Luik, 5 januari 1977, Jur. 
Liege, 1976-77, 209; Bergen, 29 april1981, R.P.S., 1982, 195; Rb. Nijvel, 3 maart 1971, J.T., 
1971, 260; Kh. Verviers, 9 oktober 1978, Jur. Liege, 1979, 138. 
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ringspolis, door verloop van drie jaar (art. 32 Verzekeringswet)(195). 
ledere rechtsvordering voortvloeiende uit de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, vanwege de benadeelde tegen de verzekeraar, verjaart 
door verloop van drie jaar te rekenen van het feit waaruit de 
vordering is ontstaan (art. 10, lid 1)(196). De rechtsvordering tot 
betaling van arbeidsongevallenvergoedingen, evenals de rechtsvorde
ring tot terugbetaling van onverschuldigde arbeidsongevallenvergoe
dingen, verjaren na drie jaar (art. 69, lid 1, Arbeidsongevallen
wet)(197). Alle rechtsvorderingen die uit de wisselbrief tegen de 
acceptant voortvloeien, verjaren door verloop van drie jaar, te 
rekenen van de vervaldag (art. 70 Wisselwet)(198). 

e) Verjaringstermijnen van twee jaar 

40. Krachtens artikel 2276, tweede lid, B.W. zijn de gerechtsdeur
waarders niet meer aansprakelijk voor het verlies of de vernietiging 
van de stukken die zij onder zich hadden, na verloop van twee jaar 
sinds de uitvoering van hun opdracht of de betekening van de akten 
waarmee zij belast waren. Evenals in het geval van artikel2276, eerste 
lid, B.W., voor de rechters, gaat het ook hier om de verjaring van 
de aansprakelijkheidsvordering die tegen gerechtsdeurwaarders zou 
kunnen worden ingesteld wegens het verlies of de vernietiging van 
de hun toevertrouwde stukken(199). 

(195) Betreffende het toepassingsgebied van deze bepaling, zie o.m. FoNTAINE, M., o.c., 
108-110, nr. 26; FREDERICQ, L. enS., o.c., II, 398-399, nr. 1087; FREDERICQ, S., COUSY, 
H. en RoGGE, J., o.c., T.P.R., 1981, 421-423, nr. 50. 
(196) Zie daarover o.m. BEYENS, E., o.c., I.e., 582-592, nrs. 140-146; FREDERICQ, L. enS., 
o.c., II, 464-466, nrs. 1206-1209; KIEKENS, V., ,De verjaring", in De wettelijkeaansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen in de Benelux, ScHUERMANS, L., DE CEUSTER, J., 
VAN 0EVELEN, A. en VERELLEN, W. (eds.), Brussel, Ced-Samsom, 1979, 147-156, nrs. 88-98; 
Cass., 16 februari 1962, Pas., 1962, I, 691; R.C.J.B., 1962, 462, met noot L. SIMONT; Cass., 
26 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 633; Pas., 1978, I, 609; De Verz., 1978, 495, met noot J.R.; 
R.G.A.R., 1979, nr. 10.109. 
(197) Zie daarover: VAN DE VELDEN, A. en SCHAMP, H., o.c., 278-284; JANVIER, R., o.c., 
504-511; S!MOENS, D., PERSYN, C. en VAN EECKHOUTTE, W., o.c., T.P.R., 1984, 1200-1206, 
nrs. 115-117. 
De rechtsvordering tot terugbetaling van onverschuldigde arbeidsongevallenvergoedingen die 
door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen werden 
bekomen, verjaart evenwel na vijf jaar (art. 69, lid 2, Arbeidsongevallenwet). 
(198) Zie daarover: RoNSE, J ., Wisselbrief en orderbriefje, II, in A.P.R., Gent, Story-Scien
tia, 1972, 641-665, nrs. 2122-2200; NELISSEN GRADE, J.M., ,Overzicht van rechtspraak. 
Wissel- en chequerecht (1960-1980)", T.P.R., 1981, (1073), 1120-1123, nrs. 66-71, en de 
verwijzingen bij die auteurs; adde: Cass., 23 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 870; Pas., 1979, 
I, 872, met noot; J.T., 1979, 659; R. W., 1979-80, 115, met noot. 
(199) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1186, nr. 1135; R.P.D.B., X, Tw. Prescription 
en matiere civile, nrs. 763-766. 
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De rechtsvorderingen waartoe een reisovereenkomst aanleiding kan 
geven en die gegrond zijn op het overlijden, de verwondingen of 
iedere andere aantasting van de fysieke of psychische integriteit van 
de reiziger, verjaren eveneens na twee jaar(200). 

f) Verjaringstermijnen van een jaar 

41. In artikel2272 B. W. worden een aantal contractuele verbintenis
sen vermeld waarvan de rechtsvordering na verloop van een jaar 
verjaart. 
Dit is in de eerste plaats het geval voor de rechtsvordering van 
geneesheren, chirurgen en apothekers voor hun bezoeken, heelkundi
ge behandelingen en geneesmiddelen (art. 2272, lid 1, B.W.)(201). 
In de tweede plaats gaat het om de rechtsvordering van gerechtsdeur
waarders tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen, 
en voor de opdrachten die zij uitvoeren (art. 2272, lid 2, B.W.). De 
eenjarige verjaringstermijn betreft enkel de rechtsverhouding tussen 
de gerechtsdeurwaarder en zijn clienten(202). Ook de rechtsvorde
ring van de gerechtsdeurwaarder tot terugbetaling van de onkosten 
die hij in de uitoefening van zijn ambt heeft voorgeschoten, b. v. de 
zegel- en registratierechten, valt hieronder, maar niet de eis tot 
terugbetaling van de kosten die hij als mandataris van zijn client heeft 
gedaan(203). 
Aan de eenjarige verjaring zijn in de derde plaats onderworpen, de 
rechtsvorderingen van kooplieden voor de aan niet-handelaars ver-

(200) Art. 30, lid I, van de internationale overeenkomst betreffende het reiscontract (C.C.V.), 
opgemaakt te Brussel op 23 april 1970 en goedgekeurd door de Belgische wet van 30 maart 
1973 (B.S., 17 mei 1973). 
(201) Het toepassingsgebied van deze bepaling wordt meestal vrij ruim opgevat; ook de 
dierenartsen en de tandartsen vallen hieronder (DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1187, 
nr. 1338, voetnoot (I); R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 669 en 672; 
KLUYSKENS, A., o.c., I, 399, nr. 251, a; WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende 
verjaring, 85, nr. 12; zie b.v. voor de dierenartsen: Vred. Brasschaat, 16 oktober 1974, R. W., 
1974-75, 1329). Voor toepassingen zie o.m.: Vred. Deurne, 6 december 1974, T. Vred., 1976, 
112 (levering van geneesmiddelen uit een ziekenhuisapotheek); Vred. Turnhout, 7 juni 1985, 
R. W., 1985-86, 1732 (rekening van een ziekenhuis m.b.t. de terugbetaling van de kosten van 
een radiologisch onderzoek). De kinesitherapeuten vallen echter niet onder het toepassingsge
bied van deze bepaling, daar zij geen beoefenaren van een tak van de geneeskunde zijn (Rb. 
Kortrijk, 11 september 1986, R. W., 1987-88, 152). 
(202) LAURENT, F., o.c., XXXII, 512-513, nr. 497; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere 
civile, nr. 733; WILMS, W., De ingebrekestelling - De kwijtende verjaring, 87, nr. 13; 
PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 756, nr. 1343, 1°. 
(203) LAURENT, F., o.c., XXXII, 510-512, nr. 495; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1187, nr. 1338, voetnoot (3); R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 730-731; 
KLUYSKENS, A., o.c., I, 399-400, nr. 251, b; WILMS, W., ibid.; PLANIOL, M. en RIPERT, G., 
ibid., met verwijzing naar Franse cassatierechtspraak. 
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kochte koopwaar (art. 2272, lid 3, B.W.). Deze bepaling moet wor
den aangevuld met artikel 5 van de wet van 1 mei 1913 ,op het 
krediet der kleinhandelaars en ambachtslieden en op de interesten 
wegens vertraagde betaling"(204), waarin wordt bepaald dat de eis 
tot betaling van schuldvorderingen van kooplieden en ambachtslie
den wegens de waren verkocht aan of de werken uitgevoerd voor 
particuliere personen die geen handelaar zijn, verjaart door verloop 
van een jaar te rekenen vanaf het burgerlijk jaar binnen hetwelk de 
koopwaren werden verkocht of de werken uitgevoerd. Deze wet heeft 
enerzijds het vertrekpunt van de eenjarige verjaring uitgesteld tot na 
verloop van het burgerlijk jaar waarin de schuldvordering is ont
staan, en heeft anderzijds het toepassingsgebied van deze verjaring 
uitgebreid tot de rechtsvordering van ambachtslieden voor de presta
ties die ze hebben uitgevoerd voor niet-handelaars(205). Het begrip 
,koopman" in de zin van artikel2272, derde lid, B.W. is hetzelfde 
als dat in artikel5 van voornoemde wet van 1 mei 1913; het gaat om 
degene die beroepshalve voedingswaren en andere courante ver
bruiksgoederen in detail aan particulieren verkoopt(206). Het begrip 
,ambachtsman" in artikel 5 van de wet van 1 mei 1913 doelt op de 
kleine zelfstandige ondernemer, die zelf in zijn onderneming werkt, 
eventueel bijgestaan door enkele personeelsleden, en die door zijn 
gespecialiseerde arbeid een meerwaarde toevoegt aan de produkten 
die hij bewerkte(207). Opdat de eenjarige verjaring van artikel2272, 
derde lid, B.W. en van artikel 5 van de wet van 1 mei 1913 van 
toepassing zou zijn, is vereist dat de goederen werden verkocht of 
de prestaties werden geleverd aan personen die geen handelaar zijn, 
ofwel aan een handelaar, maar dan niet in verband met zijn handels
activiteit(208). 
Met betrekking tot deze eenjarige verjaringstermijn zijn in de recht
spraak vooral betwistingen gerezen in verband met de prestaties 

(204) B.S., 2-3 mei 1913. 
(205) WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 88, nr. 14, a. 
(206) R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 680-683; WILMS, W., De ingebre
kestelling- De kwijtende verjaring, 88-89, nr. 14, b; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 
752, nr. 1342, 2°; Luik, 17 december 1968, Pas., 1969, II, 63; Luik, 13 oktober 1976, J. T., 
1977, 8; zie ook: Rb. Luik, 12 oktober 1978, Jur. Liege, 1979, 220; Vred. Griice-Hollogne, 
25 juni 1974, Jur. Liege, 1974-75, 55, met noot M.H. 
(207) Rb. Brussel, 9 maart 1965, R. W., 1965-66, 353, met noot C.C.; WILMS, W., De 
ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 89, nr. 14, b; Vred. Verviers, 18 juni 1976, Jur. 
Liege, 1976-77, 39; ;vgl. BoRN, H., noot onder Vred. Namen, 6 oktober 1983, Rev. Reg. Dr., 
1983, (338), 343-344, nrs. 13-14. 
(208) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1188, nr. 1338, voetnoot (2); R.P.D.B., X, 
Tw. Prescription en matiere civile, nr. 687; KLUYSKENS, A., o.c., I, 400, nr. 251, c; WILMS, 
W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 93, nr. 14, e, en de verwijzingen aldaar; 
PLANJOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 753, nr. 1342, 2°. 
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geleverd door garagehouders(209). Meestal wordt geoordeeld dat 
deze verjaringstermijn niet van toepassing is op de garagehouder die 
een wagen herstelt en die bij die gelegenheid ook de wisselstukken 
en de onderhoudsprodukten Ievert die voor de herstelling nodig 
zijn(210). De motieven waarop deze beslissingen zijn gebaseerd, zijn 
echter niet altijd dezelfde. Vaak wordt geoordeeld dat een garage
houder geen koopman is in de zin zoals bedoeld in artikel2272, derde 
lid, B. W. en in artikel 5 van de hierboven genoemde wet van 1 mei 
1913(211). In sommige beslissingen wordt erop gewezen dat deze 
korte verjaring niet van toepassing is op de werken uitgevoerd door 
herstellers; geoordeeld wordt dat, wanneer niet de levering van 
wisselstukken, maar wei de vakbekwaamheid en de arbeid van de 
hersteller het overheersende element zijn, men te maken heeft met 
een aannemingscontract, waarop de dertigjarige verjaring van toe
passing is(212). Terecht verwerpt een ander deel van de rechtspraak 
de tegenstelling die wordt gemaakt tussen de ,aannemers" of ,on
dernemers" (niet onderworpen aan de eenjarige verjaringstermijn) 
en de ,ambachtslui" (wei onderworpen aan de eenjarige verjarings
termijn), omdat ook het met een ambachtsman gesloten contract als 
een overeenkomst van aanneming van werk moet worden be
schouwd. Of de eenjarige verjaringstermijn van artikel 2272, derde 
lid, B.W. en van artikel5 van de wet van 1 mei 1913 van toepassing 
is op de door garagehouders uitgevoerde herstellingen, moet volgens 
dit gedeelte van de rechtspraak worden beoordeeld op basis van de 
ratio legis van deze wetsbepalingen. De wetgever heeft daarbij de 
schulden op het oog gehad die betrekking hebben op leveringen of 
op prestaties van geringe omvang die meestal niet schriftelijk worden 

(209) Zie daarover uitvoerig: WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 
90-93, nr. 14, c. 
(210) Brussel, 10 oktober 1969, f. T., 1970, 497, met noot J. LINSMEAU; Antwerpen, 6 
november 1985, R. W., 1986-87, 2659; Rb. Luik, 27 mei 1975, fur. Liege, 1975-76, liS; Vred. 
Zinnik, 10 februari 1975, B.R.H., 1975, I, 236; Vred. Nijvel, 26 februari 1975, T. Vred., 1977, 
17; Vred. Verviers, 18 juni 1976, fur. Liege, 1976-77, 39; Vred. Fosses-la-Ville, 12 november 
1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 271; zie voorts de verwijzingen bij WILMS, W., ibid. 
(2li) Brussel, 10 oktober 1969, f. T., 1970, 497, met noot J. LINSMEAU; Antwerpen, 6 
november 1985, R. W., 1986-87, 26S9; Rb. Luik, 27 mei 1975, fur. Liege, 1975-76, liS (de 
garagehouder-hersteller is ook geen ambachtsman in de zin van voornoemde wetsbepalingen); 
Vred. Verviers, 18 juni 1976, fur. Liege, 1976-77, 39 (de garagehouder-hersteller is ook geen 
ambachtsman in de zin van voornoemde wetsbepalingen); zie in dezelfde zin: BoRN, H., o.c., 
Rev. Reg. dr., 1983, 340-341, nrs. 7-8. 
(212) Vred. Zinnik, 10 februari 1975, B.R.H., 1975, I, 236; Vred. Nijvel, 26 februari 1975, 
T. Vred., 1977, 17; zie ook: Luik, 13 oktober 1976, f.T., 1977, 8. 
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vastgesteld omdat het gebruikelijk is ze onmiddellijk of toch korte 
tijd nadien te betalen(213). 

42. De wet van 29 december 1983 ,betreffende de huur van onroe
rende goederen"(214) heeft een nieuw artikel2273 B.W. ingevoerd, 
waarin twee eenjarige verjaringen zijn opgenomen. 
Luidens het eerste lid van dit nieuwe artikel verjaart de rechtsvorde
ring van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de 
aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud, 
door verloop van een jaar. Deze eenjarige verjaringstermijn is enkel 
van toepassing op de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling 
van de achterstallige indexaanpassingen bedoeld in artikel 1728 bis 
B.W.; de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling van de 
,zuivere" huurprijs blijft onderworpen aan de vijfjarige verjarings
termijn van artikel 2277 B.W.(215). 
De rechtsvordering van de huurder tot teruggave van het teveel 
betaalde verjaart door verloop van een jaar vanaf de verzending, bij 
een aangetekende brief aan de verhuurder, van het verzoek tot 
terugbetaling (art. 1728 quater, par. 1, lid 3, juncto nieuw art. 2273, 
lid 2, B.W .). Het ,teveel betaalde", waarvan de huurder de terugbe
taling kan bekomen, heeft betrekking op zowel een te hoge huurprijs 
of te hoge indexering als op een te hoog bedrag aan kosten en lasten 
dan hetgeen volgens de wet of de overeenkomst verschuldigd is(216). 
De voor terugvordering vatbare bedragen worden door artikel 
1728quater, par. 1, tweede lid, B.W. beperkt tot de bedragen die 
vervallen zijn en betaald werden tijdens de vijf jaar die voorafgaan 
aan het bij aangetekende brief verstuurde verzoek tot terugbetaling. 

43. In een aantal voor de rechtspraktijk belangrijke bijzondere 
wetsbepalingen zijn eveneens eenjarige verjaringstermijnen opgeno
men. 

(213) Vred. Bergen, 27 november 1969, T. Vred., 1971, 217; Vred. Griice-Hollogne, 25 juni 
1974, Jur. Liege, 1974-75, 55, met noot M.H.; Vred. Fosses-la-Ville, 12 november 1986, Rev. 
Reg. Dr., 1987, 271; zie ook: Rb. Antwerpen, 17 december 1971, T. Vred., 1972, 269; Vred. 
Nijvel, 6 december 1978, T. Vred., 1981, 8; ziein dezelfde zin: WILMS, W.,De ingebrekestelling 
-De kwijtende verjaring, 91-92, nr. 14, c; zie ook infra, nr. 61 en de verwijzingen aldaar. 

(214) B.S., 30 december 1983. 
(215) MERCHIERS, Y., ,De nieuwe huurwet: de huurprijs, de kosten en lasten, de terugbeta
ling, de borgstelling en de procedure", R. W., 1983-84, (2145), 2155, nr. 15; VANKERCKHOVE, 
J., ,Petite reforme du louage et loyers en 1984", J. T., 1984, (145), 160, nr. 82; HUBEAU, 
B., LIPPENS, J. en VANDE LANOTTE, J., o.c., 45-46, nrs. 128-129; VAN 0EVELEN, A., o.c., 
35, nr. 27. 
(216) MERCHIERS, Y., o.c., R.W., 1983-84,2159, nr. 26; VANKERCKHOVE, J., o.c., J.T., 
1984, 151, nr. 25; HUBEAU, B., LIPPENS, J. en VANDE LANOTTE, J., O.C., 43-44, nrs. 120-121; 
VAN 0EVELEN, A., o.c., 72, nr. 76. 
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De belangrijkste is wellicht artikel 15 van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978, waarin wordt bepaald dat de rechtsvorderin
gen die uit een arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren een jaar na 
het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit 
de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn een jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. In deze bepaling 
zitten eigenlijk twee termijnen vervat, die cumulatief moeten worden 
toegepast, hetgeen betekent dat een rechtsvordering uit een arbeidso
vereenkomst ontstaan, verjaard is van zodra de schuldenaar een van 
beide termijnen kan inroepen(217). 
Na verloop van een jaar verjaren voorts: de vorderingen die ontstaan 
uit de vervoerovereenkomst van personen, behalve degene die volgen 
uit een door de strafwet als misdrijf gekwalificeerd feit (art. 9, lid 4, 
van de wet van 25 augustus 1891, vormend Titel VII bis van boek I, 
W. Kh.); de vorderingen ontstaan uit een internationale vervoerover
eenkomst van goederen over de weg, behalve in geval van opzet of 
daarmee gelijk te stellen schuld, in welk geval de verjaringstermijn 
drie jaar bedraagt (art. 32, lid 1, C.M.R.-verdrag)(218); de rechts
vorderingen waartoe een reisovereenkomst aanleiding geven, behou
dens degene die gegrond zijn op het overlijden, de verwondingen of 
de aantasting van de fysieke of psychische integriteit van de reiziger 
(art. 30, lid 2, C.C.V.-overeenkomst)(219); aile rechtsvorderingen 
van de houder van de wisselbrief tegen de endossanten en tegen de 
trekker (art. 70, lid 2, Wisselwet)(220). 

g) Verjaringstermijnen van zes maanden 

44. Door verloop van zes maanden verjaart de rechtsvordering van 
hotel- en restauranthouders tot betaling van de logies en het voedsel 
die zij hebben verschaft (art. 2271, lid 2, B.W.). De toepassing van 
deze korte verjaringstermijn vereist dat het gaat om handelaars die 
er hun beroep van maken om voedsel en logies te verschaffen, en dit 

(217) HERMAN, J., o.c., J.T.T., 1984, 126, nr. 38 en de verwijzingen aldaar; PAROTTE, D., 
o.c., J. T. T., 1985, 177, nr. 6 en de verwijzingen aldaar; JAMOULLE, M., o.c., II, 395, nr. 347. 
(218) Wet van 4 september 1962 houdende goedkeuring van het verdrag betreffende de 
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, afgesloten te Geneve, op 
19 mei 1956, B.S., 8 november 1962. 
(219) Zie supra, nr. 40 en voetnoot (199); voor een toepassing, zie: Vred. Brussel, 5 maart 
1980, T. Vred., 1980, 86. 
(220) Zie voetnoot (197). 
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met winstoogmerk(221). De zesmaandelijkse verjaringstermijn kan 
dan ook niet worden tegengeworpen aan degene die slechts occasio
neel tegen betaling voedsel en logies heeft verschaft(222). Om dezelf
de reden is deze verjaringstermijn niet van toepassing op de rechts
vordering tot betaling van hospitalisatierekeningen, voor zover die 
betrekking hebben op het verblijf en de voeding die in een ziekenhuis 
en in andere soortgelijke inrichtingen werden verstrekt(223). 
Aan de zesmaandelijkse verjaringstermijn is ook onderworpen, de 
rechtsvordering van arbeiders en werklieden ,tot betaling van hun 
daguur, hun leveringen en hun loon" (art. 2271, lid 3, B.W.). Voor 
de arbeiders en werknemers die onder het toepassingsgebied van de 
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 vallen, wordt deze verja
ring thans beheerst door artikel15 van deze wet(224); voor de andere 
arbeiders behoudt deze bepaling nog wei enig belang(225). 

45. Belangrijker voor de rechtspraktijk zijn de zesmaandelijkse ver
jaringen die men terugvindt in een aantal bijzondere wetsbepalingen. 
Na verloop van zes maanden verjaren b.v.: de regresvorderingen van 
de houder van een cheque tegen de endossanten, van de trekker en 
van de andere chequeschuldenaars, evenals de regresvorderingen van 

(221) LAURENT, F., o.c., XXXII, 520, nr. 550; DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1190, 
nr. 1340, voetnoot (1); R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 704; KLUYSKENS, 
A., o.c., I, 401, nr. 252, b; WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 81, 
nr. 10, a; Cass., 12 februari 1987, J. T., 1987, 207; R. W., 1987-88, 191; Vred. Deurne, 6 
december 1974, T. Vred., 1976, 112. 
(222) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, 
nr. 705; WILMS, W., ibid.; Cass., 12 februari 1987, J.T., 207; R. W., 1987-88, 191 (een 
vereniging die werd opgericht voor het beoefenen van de paardesport en die, bijkomend, ook 
dranken verstrekt aan haar !eden, kan niet worden beschouwd als een hotel- of restauranthou
der in de zin van art. 2271, lid 2, B.W.). 
(223) Zie b.v. Rb. Antwerpen, 28 september 1960, R. W., 1960-61, 644; Rb. Luik, 29 april 
1983, Jur. Liege, 1983, 343; Vred. Deurne, 6 december 1974, T. Vred., 1976, 112; zie voorts: 
WILMS, W., De ingebrekestel/ing- De kwijtende verjaring, 82, nr. 10, a, en de verwijzingen 
aldaar. 
(224) Zie Cass., 2 juni 1971, Arr. Cass., 1971, 978, met noot; Pas., 1971, I, 929, met noot. 
Er mag worden aangenomen dat, voor zover het gaat om arbeidsovereenkomsten die vallen 
onder het toepassingsgebied van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, artikel15 van 
deze wet artikel 2271, derde lid, B.W. stilzwijgend heeft opgeheven. Hetzelfde geldt voor 
artikel 2272, vijfde lid, B.W., dat de rechtsvordering van ,dienstboden die zich bij het jaar 
verhuren, tot betaling van hun loon", aan een verjaringstermijn van een jaar onderwerpt 
(betreffende art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet, zie supra, nr. 43 en de verwijzingen aldaar 
in voetnoot 217). 
(225) De Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 is niet van toepassing op de arbeiders 
verbonden door een arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders (wet van 5 april 1952), een 
arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen (wet van 1 april 1936), een arbeidsover
eenkomst wegens scheepsdienst (wet van 5 juni 1928), en evenmin op de leerlingen verbonden 
door een leerovereenkomst (wet van 19 mei 1983). Onder bepaalde omstandigheden kan de 
in artikel2271, derde lid, B.W. bedoelde verjaring in die gevallen nog van toepassing zijn (zie 
daarover: HERMAN, J., o.c., J.T.T., 1984,126-128, nrs. 41-46). 
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de verschillende tot betaling van een cheque verbonden schuldenaars 
(art. 52 Chequewet); elk verhaal dat uit hoofde van een postcheque 
of een overschrijvingsorder tegen het Bestuur der Postcheques kan 
worden uitgeoefend (art. 27, 1° en 2°, van de wet van 2 mei 1956 op 
de postcheque); de aansprakelijkheidvorderingen tegen het Bestuur 
der Posterijen (art. 24 van de wet van 26 december 1956 op de 
Postdienst); alle vorderingen die ontstaan uit een overeenkomst tot 
het binnenlands vervoer van goederen over de weg, behalve degene 
die volgen uit een door de strafwet als misdrijf gekwalificeerd feit 
(art. 9, lid 1, van de wet van 25 augustus 1891, vormend Titel VII bis 
van Boek I, W. Kh.); de rechtsvorderingen van de endossanten van 
een wisselbrief tegen elkaar en tegen de trekker (art. 70, lid 3, 
Wisselwet)(226); het recht op de dwangsom, meer in het bijzonder 
het recht de betaling van de dwangsom te eisen (art. 1385 octies 
Ger. W. )(227). 

VIII. STUITING VAN DE VERJARING 

A. Begrip 

46. Het normale tijdsverloop dat voor de verjaring is vereist, kan 
door bepaalde handelingen worden onderbroken. De bevrijdende 
verjaring impliceert dat een recht gedurende een bepaalde tijd niet 
werd uitgeoefend. Als nu dit recht wel wordt gebruikt of wordt 
erkend door degene tegen wie het wordt ingeroepen, dan zal, onder 
bepaalde voorwaarden, de reeds begonnen verjaring niet worden 
voortgezet, maar zal er eventueel een nieuwe verjaring beginnen 
lopen(228). 
Van stuiting van de verjaring is sprake wanneer de in de wet genoem
de rechtshandelingen die het uitoefenen of het erkennen van het recht 
dat het voorwerp van de verjaring uitmaakte, impliceren, tot gevolg 
hebben dat het reeds verstreken gedeelte van de verjaringstermijn 

(226) Zie voetnoot (197). 
(227) BALLON, G.L., Dwangsom, inA.P.R., Gent-Leuven, Story-Scientia, 1980,96-97, nrs. 
270-271. Met deze korte verjaringstermijn wil de wetgever vermijden dat de schuldeiser, door 
stil te zitten, het bedrag van de verbeurde dwangsommen tot een astronomische hoogte zou 
kunnen doen oplopen (Memorie van toelichting bij het wetsontwerp ,houdende goedkeuring 
van de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, en van 
de Bijlage (eenvomrige wet betreffende de dwangsom), ondertekend te 's-Gravenhage op 26 
november 1973", Part. St., Kamer, 1977-78, nr. 353/1, p. 23; BALLON, G.L., o.c., 96, 
nr. 269; MoREAU-MARGREVE, I., ,L'astreinte", Ann. Fac. Dr. Liege, 1982, (11), 34). 
(228) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1055-1056, nr. 1161; DEKKERS, R., o.c., I, 
811, nr. 1532; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee] I, B, 998, 
nr. 674. 
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niet meer in aanmerking wordt genomen, maar dat onmiddellijk een 
nieuwe verjaring begint te lopen(229). 
Als bewarende maatregel veronderstelt de stuiting van de verjaring 
geen bijzondere rechts- of handelingsbekwaamheid in hoofde van 
degene die de verjaring stuit; ook een niet-ontvoogde minderjarige 
kan de verjaring stuiten(230). 

B. Stuitingsgronden 

a) Natuurlijke en burgerlijke stuiting 

47. In artikel 2242 B.W. worden twee soorten van stuiting onder
scheiden: de natuurlijke en de burgerlijke stuiting. 
De natuurlijke stuiting volgt uit een materiele daad, waardoor ie
mand die aan het verjaren was, het bezit verliest (zie art. 2243 B.W.). 
Als zodanig krijgt de natuurlijke stuiting vooral toepassing bij de 
verkrijgende verjaring, maar zij kan ook een rol spelen bij de 
bevrijdende verjaring van zakelijke genotsrechten die verloren gaan 
door het niet-gebruik gedurende dertig jaar, b.v. bij vruchtgebruik 
(art. 617 B.W.) en bij erfdienstbaarheden (art. 706 B.W.); de na
tuurlijke stuiting berust dan niet meer op een beroving van het bezit, 
maar bestaat in het hervatten van het genot door materiele gebruiks
daden die het niet-gebruiken doen ophouden(231). 
De burgerlijke stuiting volgt uit de in de wet genoemde rechtshande
lingen die uitgaan ofwel van de houder van het recht (art. 2244 B. W.) 
ofwel van degene in wiens voordeel de verjaring loopt (art. 2248 
B.W.). 

b) Burgerlijke stuiting uitgaande van de houder van het recht 

48. Luidens artikel2244 B.W. vormen ,een dagvaarding voor het 
gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die 
men wil beletten de verjaring te verkrijgen", burgerlijke stuiting. 
Algemeen wordt aangenomen dat de termen ,dagvaarding voor het 
gerecht" ruim moeten worden uitgelegd; iedere vordering in rechte 
die ertoe strekt het bedreigde recht rechtens te doen erkennen, stuit 

(229) VANDEPUTTE, R., o.c., 317. 
(230) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1063, nr. 1170; DEKKERS, R., o.c., I, 811, 
nr. 1533; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 998, nr. 674. 
(231) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1058, nr. 1164; DEKKERS, R., o.c., I, 812, 
nr. 1536; zie b.v. voor het onbenut Iaten van het recht van gebruik (art. 625 B.W.): Cass., 
26 maart 1903, Pas., 1903, I, 147, met conclusie van advocaat-generaal TERLINDEN. 
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de verjaring. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de woorden ,bete
kend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen'', eerder 
betrekking hebben op ,bevel tot betaling" en op ,beslag" dan op 
,dagvaarding"(232). Naast de eigenlijke dagvaarding, betekend bij 
deurwaardersexploot (zie art. 700-702 Ger.W.), worden eveneens als 
vormen van burgerlijke stuiting beschouwd(233): het verzoekschrift 
waarbij de rechtsvordering wordt ingeleid(234); het neerleggen van 
conclusies ter griffie overeenkomstig artikel 7 46 Ger. W., maar niet 
het uitwisselen van conclusies tussen de raadslieden(235); de aangifte 
van een schuldvordering in het passief van een faillissement(236); het 
verzoekschrift strekkende tot het instellen van hoger beroep(237); het 
proces-verbaal van vrijwillige verschijning (art. 706 Ger.W.)(238); 
een dagvaarding in kort geding, voor zover die tevens een eis inhoudt 
strekkende tot erkenning van het recht dat door de verjaring wordt 

(232) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1064-1065, nr. 1172; DEKKERS, R., o.c., I, 
814, nrs. 1540-1541; DELVA, W., o.c., I.e., 283, nr. 9; DEMEZ, G., ,La requete devant le 
tribunal du travail (article 704, alinea 1er, du Code judiciaire)", J.T.T., 1971, (61), 62-63; 
DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 999-1000, nr. 674; 
VANDEPUTTE, R., o.c., 317; Luik, 17 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 492; Revue de Liege, Mons 
et Bruxelles, 1987, 105. 
Aan een dagvaarding in bet buitenland komt in Belgie ecbter geen stuitende waarde toe (Arbrb. 
Brussel, 27 juni 1975, Pas., 1976, III, 8). 
(233) Zie vooral: DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en 
matiere civile, nrs. 253-258; DEKKERS, R., o.c., I, 814, nr. 1540; DERINE, R., VAN NESTE, 
F. en VANDENBERGHE, H., ibid.; HERMAN, J., o.c., J.T.T., 1984, 122, nr. 13. 
(234) B.v. art. 704 Ger.W. inzake een aantal materies van sociaal recbt (Arbb. Luik, 23 
november 1971, Pas., 1972, II, 25; Arbrb. Bergen, afd. La Louviere, 5 februari 1971, J. T. T., 
1971, 91; DEMEZ, G., o.c., J.T.T., 1971, 62-63; PETIT, J., Arbeidsgerechten en sociaal 
procesrecht, in A.P.R., Gent-Leuven, Story-Scientia, 1980, 333, nr. 536); art. 813, lid 1, 
Ger. W. inzake bet verzoekscbrift tot vrijwillige tussenkomst; art. 1344 bis Ger. W. betreffende 
bet verzoekschrift waarbij een vordering inzake de buur van goederen wordt ingesteld (VAN 
OEVELEN, A., o.c., 36, nr. 28). 
(235) Cass., 19 juni 1924, Pas., 1924, I, 411; Arbh. Luik, 4 oktober 1971, J.T.T., 1972, 86; 
Arbh. Brussel, 4 oktober 1977, J.T.T., 1978, 246; Luik, 17 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 492; 
Revue de Liege, Mons et Bruxelles, 1987, 105; FREDERICQ, L., Traite de droit commercial 
beige, VII, Gent, Feycheyr, 1949, 369, nr. 222; VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes de 
droit commercial, IV, Brussel, Bruylant, 1965, 351, nr. 2817; CLOQUET, A., Les concordats 
etlajaillite, in Les Novel/es, Droit Commercial, IV, Brussel, Larcier, 1985, 675-676, nr. 2325. 
(236) DE LEVAL, G., Les conclusions en matiere civile, Luik, Editions de !a Conference Libre 
du Jeune Barreau, 1981, 42, nr. 54, b, en 70-71, nr. 98, b; Arbb. Brussel, 16 december 1970, 
Pas., 1971, II, 82; Arbrb. Antwerpen, 6januari 1971, R. W., 1970-71, 1099; Kb. Verviers, 12 
januari 1976, Jur. Liege, 1975-76, 164; Jur. Liege, 1976-77, 134. 
(237) DEKKERS, R., o.c., I, 814, nr. 1540; HERMAN, J., o.c., J.T.T., 1984, 122, nr. 13. 
(238) ROUARD, P., Traite elementaire de droit judiciaire prive, Tome preliminaire, Vol. I, 
Brussel, Bruylant, 1979, 200, nr. 182; contra: Arbh. Gent, 30 oktober 1985, J. T. T., 1986, 414, 
met noot. 
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bedreigd(239); een dagvaarding ten einde aanstelling te bekomen van 
een scheidsrechterlijk college om te beslissen over de vordering tot 
betaling van bepaalde verzekeringsvergoedingen(240). Er komt daar
entegen geen stuitende werking toe aan een verzoekschrift tot rechts
bijstand(241); aan de oproeping tot verzoening bij een facultatieve 
poging tot minnelijke schikking (art. 731 Ger.W.)(242); aan het 
arbitraal compromis(243); aan eenvoudige onderhandelingen tussen 
de partijen(244); aan het verzoek tot de schuldenaar gericht om tot 
betaling over te gaan(245); aan het door een partij geformuleerde 
voorbehoud om later een rechtsvordering in te stellen(246); aan het 
neerleggen van een klacht bij het parket(247); aan het instellen van 
een administratief onderzoek(248); aan het richten van officieuze 
klachten door een verzekeringnemer aan zijn verzekeraar(249). 
Luidens artikel2246 B.W. stuit ook de dagvaarding voor een onbe-

(239) FETTWEIS, A., Manuel de procedure civile, 330, nr. 446; LINDEMANS, D., Kort geding, 
Antwerpen, Kluwer, 1985, 116, nr. 164; vgl. DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1066, 
nr. 1173. Een dagvaarding in kort geding zal echter geen stuitende werking hebben wanneer 
zij enkel strekt tot aanstelling van een deskundige met het oog op de schatting van de waarde 
van een door brand vernield gebouw (Gent, 29 april 1968, R.G.A.R., 1970, nr. 8372; Gent, 
25 april1969 en Kh. Oostende, 14 maart 1968, De Verz., 1971, 501, met noot A.T.). 
(240) Cass., 26 december 1878, Pas., 1879, I, 45; Cass., 4 oktober 1963, Pas., 1964, I, 114; 
R. W., 1963-64, 765, met conclusie van advocaat-generaal F. DUMON. 
(241) LAURENT, F., o.c., XXXII, 100, nr. 87, en 106, nr. 92; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
o.c., VII, 1065, nr. 1173; DEKKERS, R., o.c., I, 814, nr. 1540; Beslagr. Brussel, 13 januari 
1972, Pas., 1972, III, 23. 
(242) Cass., 22 december 1961, Pas., 1962, I, 501; R.C.J.B., 1962, 315, met conclusie van 
procureur-generaa] R. HAYOIT DE TERMICOURT en met noot L. REMOUCHAMPS (motive
ring); Arbh. Brussel, 10 aprill974, J.T., 1974, 479; J.T.T., 1975, 221; Rec. Gen. Enr. Not., 
1975, 38; Arbh. Gent, 22 december 1975, J. T. T., 1976, 296; Arbrb. Namen, 25 mei 1976, Jur. 
Liege, 1976-77, 23; PETIT, J., o.c., 413, nr. 650; HEURTERRE, P., ,De minnelijke schikking", 
T.P.R., 1980, (195), 206, nr. 17; vgl. DEKKERS, R., ibid. 
(243) LAURENT, F., o.c., XXXII, 126-127, nr. 119; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1065-1066, nr. 1173; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 256. Een stuitende 
werking kan wel worden aanvaard vanaf het aanhangig maken van het geschil bij het 
scheidsgerecht, op de wijze bepaald in artikel 1673, eerste lid, Ger.W. (FETTWEIS, A., o.c., 
689, nr. 1127). 
(244) Arbrb. Luik, 31 oktober 1975, Jur. Liege, 1975-76, 214. Dit is wei het geval in artikel 
10, derde lid van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen (zie daarover infra, nr. 51 en de verwijzingen aldaar). 
(245) Cass., 7 december 1981, Arr. Cass., 1981-82, 479; Pas., 1982, I, 463; R. W., 1982-83, 
1010, waarbij verbroken wordt: Arbh. Brussel, 14 oktober 1980, R. W., 1980-81, 1209. 
(246) Cass., 5 april 1957, Arr. Verbr., 1957, 661; Pas., 1957, I, 959. 
(247) Arbh. Bergen, 7 januari 1982, J. T. T., 1982, 226. 
(248) Arbh. Bergen, 17 december 1981, T.S.R., 1982, 220. 
(249) Brussel, 22 februari 1979, J.T., 1979, 555. 
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voegde rechter de verjaring(250). Deze regel geldt zowel voor de 
onbevoegdheid ratione materiae als voor de onbevoegdheid ratione 
loci, en ongeacht de wijze waarop de onbevoegdheid is komen vast 
te staan, hetzij bij vonnis, hetzij bij afstand van geding(251), voor 
zover de eiser in dit laatste geval duidelijk het voornemen heeft te 
kennen gegeven dat het geding voor een ander rechtscollege zal 
worden hernomen(252). 
Krachtens artikel 2247, eerste lid, B.W. wordt de stuiting van de 
verjaring voor niet bestaande gehouden indien de dagvaarding nietig 
is wegens een vormgebrek(253). De stuiting wordt eveneens voor 
onbestaande gehouden indien de eiser afstand heeft gedaan van zijn 
eis (art. 2247, lid 2, B.W.). De in deze bepaling bedoelde ,afstand 
van zijn eis" betreft de afstand van het geding en niet de afstand van 
de rechtsvordering of van het recht(254). Een afstand van geding kan 
zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend gebeuren (art. 824, lid 1, 
Ger.W.)(255), maar een stilzwijgende afstand wordt niet vermoed en 
mag aileen worden afgeleid uit akten en uit bepaalde met elkaar 
overeenstemmende feiten waaruit met zekerheid blijkt dat de eiser 

(250) Deze regel volgt uit het principe dat de dagvaarding de verjaring stuit, op de dag van 
haar datum, ook indien er later geen veroordeling op gevolgd is (DE PAGE, H. en DEKKERS, 
R., o.c., VII, 1066-1067, nr. 1176; DEKKERS, R., o.c., I, 815, nr. 1532), b.v. omdat de zaak 
op de algemene rol werd doorgehaald (Luik, 27 juni 1978, J. T., 1978, 580; Jur. Liege, 1978-79, 
41). 
(251) LAURENT, F., o.c., XXXII, 109-110, nr. 97; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1067-1068, nr. 1177; KLUYSKENS, A., o.c., I, 444, nr. 255; DEKKERS, R., ibid.; DERINE, R., 
VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Deel I, B, 1000, nr. 674. 
(252) Cass., 14 februari 1952, Arr. Verbr., 1952, 302; Pas., 1952, I, 349; Cass., 9 maart 1961, 
Pas., 1961, I, 741; J. T., 1961, 444; Cass., 4 oktober 1963, Pas., 1964, I, 114; R. W., 1963-64, 
765, met conclusie van advocaat-generaal F. DuMoN; Cass., 27 februari 1970, Arr. Cass., 
1970, 603; Pas., 1970, I, 564; zie ook art. 826, lid 2, Ger.W.: ,Afstand van geding maakt 
( ... )de stuiting van verjaring niet ongedaan, wanneer hij gegrond is op de onbevoegdheid van 
de rechter voor wie de zaak aanhangig is en dezelfde akte dagvaarding voor de bevoegde rechter 
inhoudt". 
(253) Deze regel wordt door de rechtsleer over het algemeen als te streng beschouwd (zie b.v. 
DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1068-1069, nr. 1179; KLUYSKENS, A., o.c., I, 403, 
nr. 255). Daarbij moet echter voor ogen worden gehouden dat de rechter een proceshandeling 
slechts kan nietig verklaren indien de wet de nietigheid ervan uitdrukkelijk heeft bevolen (art. 
860, lid 1, Ger.W.) en indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid 
de belangen schaadt van de partij die de exceptie van nietigheid opwerpt (art. 861 Ger.W.). 
(254) LAURENT, F., o.c., XXXII, 110-111, nr. 98; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1070, nr. 1180; DUMON, F., conclusie voor Cass., 4 oktober 1963, R. W., 1963-64, (765), 769; 
PLANIOL, M. en RIPERT, G., Traite pratique de droit civi/franr;ais, III, Parijs, L.G.D.J ., 1952, 
730, nr. 731, 2°; contra, doch m.i. ten onrechte: FETTWEIS, A., o.c., 464, nr. 683, voetnoot 
(7). Als de in artikel2247, tweede lid, B.W. bedoelde afstand betrekking zou hebben op de 
afstand van de rechtsvordering of van het recht, zou het probleem van de verjaring immers 
helemaal niet meer rijzen. 
Betreffende het onderscheid tussen de afstand van geding en de afstand van rechtsvordering, 
zie art. 820-823 Ger.W.; BRAAs, A., Precis de procedure civile, II, Brussel/Luik, Bruy
lant/Vaillant-Carmanne, 1945, 583, nr. 1116; FETTWEIS, A., o.c., 457, nr. 670. 
(255) Cass., 2 juli 1885, Pas., 1885, I, 199; Cass., 20 oktober 1894, Pas., 1894, I, 311. 
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afstand wil doen (art. 824, lid 3, Ger.W.)(256). Aangezien een af
stand van geding die aangenomen is, van rechtswege inhoudt dat de 
partijen ermee instemmen dat de zaken over en weer in dezelfde staat 
worden teruggebracht alsof er geen geding was geweest (art. 826, 
lid 1, Ger.W.), volgt hieruit dat die afstand de stuiting van de 
verjaring ongedaan maakt(257), behalve wanneer die afstand geba
seerd is op de onbevoegdheid vari de rechter en de eiser het voorne
men te kennen heeft gegeven om het geding voor een andere rechter 
te hernemen(258). Ook de afwijzing van de vordering, om welke 
reden dan ook(259), maakt de stuiting van de verjaring ongedaan 
(art. 224 7, lid 3, B. W.), behoudens wanneer de rechter vaststelde dat 
de vordering voorbarig was en bijgevolg impliciet besliste dat de eiser 
nadien opnieuw de afgewezen vordering zou kunnen instellen(260). 

49. Krachtens artikel2244 B. W. wordt de verjaring ook gestuit door 
een ,bevel tot betaling, betekend aan degene die men wil beletten 
de verjaring te verkrijgen". Hieronder verstaat men de akte waarbij 
een gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel (uitvoerbaar vonnis of 
notariele akte) betekent aan de schuldenaar en hem aanmaant de 
daarin opgenomen verbintenis uit te voeren, onder bedreiging dat, 
in geval van weigering, de openbare macht tegen hem zal worden 
gebruikt(261). Wegens het ontbreken van een uitvoerbaar karakter, 
kan men een eenvoudige ingebrekestelling van de schuldenaar, bij 
gewone of aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, niet als 

(256) Cass., 16 september 1960, Pas., 1961, I, 56; Cass., 31 januari 1963, Pas., 1963, I, 629; 
Cass., 30 mei 1968, Arr. Cass., 1968, 1197; Pas., 1968, I, 113; Cass., 22 oktober 1981, Arr. 
Cass., 1981-82, 278; Pas., 1982, I, 268; FETTWEIS, A., o.c., 462, nr. 679 en de verwijzingen 
aldaar. 
(257) Cass., 4 oktober 1963, Pas., 1964, I, 114; R. W., 1963-64, 765, met conclusie van 
advocaat-generaal F. DUMON; Cass., 27 februari 1970, Arr. Cass., 1970, 603; Pas., 1970, I, 
564. 
(258) Zie supra, voetnoot (252). 
(259) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1070, nr. 1182; DEKKERS, R., o.c., I, 815, 
nr. 1543; Cass., 14 februari 1952, Arr. Verbr., 1952, 302; Pas., 1952, I, 349; Cass., 9 maart 
1961, Pas., 1961, I, 741; J. T., 1961, 444; Cass., 23 mei 1979, R. W., 1980-81, 1463. 
De afwijzing van de vordering dient wel te impliceren dat de vordering nog kan worden 
hernomen, want anders zou het probleem van de verjaring niet meer rijzen. De afwijzing zal 
te wijten moeten zijn aan b.v. een gebrek aan machtiging of vertegenwoordiging van de eiser 
of aan een door de rechter aangenomen exceptie van nietigheid of onbevoegdheid (LAURENT, 
F., o.c., XXXII, 113, nr. 101; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; DEKKERS, R., o.c., I, 
815-816, nr. 1543). 
(260) Cass., 23 mei 1969, Arr. Cass., 1969, 936; Pas., 1969, I, 872; R. W., 1969-70, 1086. 
(261) LAURENT, F., o.c., XXXII, 119, nr. 106; DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1071, 
nr. 1183; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 268; KLUYSKENS, A., o.c., I, 
405, nr. 256; DEKKERS, R., o.c., I, 816, nr. 1544; VANDEPUTTE, R., o.c., 318; zie b.v. Rb. 
Brussel, 22 oktober 1971, J.T., 1972, 249. 
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een bevel tot betaling beschouwen, ook al doet ze de interesten lopen 
(art. 1139 en 1153 B.W.)(262). 
Ten slotte wordt krachtens artikel2244 B.W. de verjaring eveneens 
gestuit door een "beslag, betekend aan degene die men wil beletten 
de verjaring te verkrijgen". Aile vormen van beslag komen hiervoor 
in aanmerking, en dit vanaf de betekening: uitvoerend en bewarend 
beslag, beslag onder derden(263). Het beslag vormt een afzonderlijke 
stuitingsgrond, enerzijds omdat het bewarend beslag en het beslag 
onder derden geen voorafgaand bevel tot betaling vereisen, en ander
zijds omdat na dit bevel de verjaring opnieuw is beginnen lopen, 
waarna ze door het beslag opnieuw gestuit wordt(264). 

c) Burgerlijke stuiting uitgaande van degene in wiens voordeel de verjaring 
loopt 

50. Krachtens artikel 2248 B.W. wordt de verjaring ook gestuit 
doordat de schuldenaar of de bezitter het recht erkent van degene 
tegen wie de verjaring loopt. Dit is een logische regel, want als de 
schuldenaar het bestaan van de rechten van zijn schuldeiser bekent, 
hoeft men deze laatste niet te verplichten zijn schuldvordering nog 
op te vorderen(265). 
De erkenning is een bekentenis en dus een eenzijdige rechtshandeling, 
die zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan tot stand komen(266). 
Een stilzwijgende erkenning kan voortvloeien uit b.v. een begin van 
uitvoering, een vrijwillige betaling van een gedeelte van de schuld of 

(262) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1072, nr. 1183; R.P.D.B., X, Tw. Prescription 
en matiere civile, nr. 269; KLUYSKENS, A., o.c., I, 403, nr. 255; DEKKERS, R., ibid. 
(263) LAURENT, F., o.c., XXXII, 125, nr. 115; DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1073, 
nr. 1186; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 272; KLUYSKENS, A., o.c., I, 
405, nr. 257; DEKKERS, R., o.c., I, 817, nr. 1547; zie b.v. voor het beslag onder derden: 
Btussel, 12 mei 1987, Revue de Liege, Mons et Bruxelles, 1987, 920. Het verzoekschrift 
strekkende tot het bekomen van een toelating om een bewarend beslag te leggen, stuit echter 
de verjaring niet (Luik, 26 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 494). 
(264) LAURENT, F., o.c., XXXII, 120-121, nr. 108, en 124-125, nr. 114; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., ibid.; KLUYSKENS, A., ibid.; DEKKERS, R., ibid.; VANDEPUTTE, R., O.C., 318. 
(265) LAURENT, F., o.c., XXXII, 127, nr. 120; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1074-1075, nr. 1191; DEKKERS, R., o.c., I, 818, nr. 1549; VANDEPUTTE, R., ibid. 
(266) LAURENT, F., o.c., XXXII, 135, nr. 126, en 138-139, nr. 129; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., o.c., VII, 1075-1076, nrs. 1193-1194; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere 
civile, nr. 273; KLUYSKENS, A., o.c., I, 406-407, nr. 258; DEKKERS, R., o.c., I, 818, nr. 1550; 
DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee) I, B, 1001, nr. 674; VANDE
PUTTE, R., ibid.; Arbh. Gent, 11 december 1973, J.T.T., 1974, 221; Arbrb., Doornik, 23 
december 1977, J.T.T., 1978, 304. 
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van de interesten(267). De erkenning mag beperkt blijven tot het 
beginsel zelf van de schuld, al wordt het bedrag ervan nog be
twist(268). Om bij erkenning de bevrijdende verjaring te kunnen 
stuiten, volstaat de bekwaamheid om te beheren, want deze macht 
is voldoende om een schuld te kunnen betalen(269). 

d) Bijzondere wettelijke regelingen 

51. In bijzondere wetsbepalingen worden soms bijkomende stui
tingsgronden voorzien. Zo wordt de verjaring van de rechtsvordering 
tot betaling van arbeidsongevallenvergoedingen ook gestuit door een 
ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs of door een rechts
vordering tot betaling wegens het arbeidsongeval, gesteund op een 
andere rechtsgrond (art. 70 Arbeidsongevallenwet)(270). Ben ander 
voorbeeld is artikel 10, derde lid, van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, luidens welke bepaling de verjaring van de rechtsvordering 
van de benadeelde tegen de verzekeraar, ten opzichte van deze laatste 
wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en 
de benadeelde; een nieuwe verjaringstermijn begint pas te !open 
vanaf het ogenblik waarop een van de partijen aan de andere, bij 

(267) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1076-1077, nr. 1194; DEKKERS, R., ibid., bij 
welke auteurs nog een groat aantal andere voorbeelden zijn te vinden. 
Wanneer b.v. een arbeidsongevallenverzekeraar zonder enig voorbehoud een deskundige laat 
aanstellen om de graad van arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer te ramen, houdt dit een 
stilzwijgende erkenning in van het recht van het slachtoffer op arbeidsongevallenvergoedingen 
(Cass., 28 maart 1963, Pas., 1963, I, 822; Cass., 10 november 1966, Arr. Cass., 1967, 346; 
Pas., 1967, I, 336; R. W., 1966-67, 1803; Arbrb. Doornik, 23 december 1977, J.T.T., 1978, 
304). De definitieve aanvaarding van een schuldvordering in het passief van een faillissement 
wordt eveneens beschouwd als een stilzwijgende erkenning van het bestaan van die schuldvor
dering (FREDERICQ, L., o.c., VII, 388, nr. 239; FREDERICQ, L. enS., Handboek van Be/gisch 
handelsrecht, IV, Brussel, Bruylant, 1981, 249, nr. 2314; CLOQUET, A., o.c., Les Novelles, 
Droit Commercial, IV, 684, nr. 2356). 
(268) Cass., 18 mei 1961, Pas., 1961, I, 1003; Cass., 28 maart 1963, en Cass., 10 november 
1966, beide geciteerd in vorige voetnoot. 
(269) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1079, nr. 1197; DEKKERS, R., o.c., I, 819, 
nr. 1551. In dezelfde zin werd ook geoordeeld ten aanzien van de vereiste bekwaamheid om 
geldig afstand te kunnen doen van een reeds verkregen verjaring (zie supra, nr. 13 en de 
verwijzingen aldaar in voetnoten 46 en 47). 
(270) Zie daarovar: VAN DE VELDEN, A. en SCHAMP, H., o.c., 282-283; JANVIER, R., o.c., 
509-510; S!MOENS, D., PERSYN, C. en VAN EECKHOUTTE, W., o.c., T.P.R., 1984, 1203-1206, 
nr. 117. Het vereiste van een aangetekende brief met ontvangstbewijs, is op straffe van 
nietigheid voorgeschreven, zodat de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van arbeids
ongevallenvergoedingen niet wordt gestuit door een gewone brief, ook al erkent de verzekeraar 
die brief te hebben ontvangen (Cass., 6 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 12; Pas., 1983, 
I, 10; J.T.T., 1983, 252; Cass., 7 maart 1983, Arr. Cass., 1982-83, 836; Pas., 1983, I, 741; 
Soc. Kron., 1983, 230). Voor toepassingen van rechtsvorderingen tot betaling wegens het 
arbeidsongeval, gesteund op een andere rechtsgrond, zie: Cass., 12 mei 1976, Arr. Cass., 1976, 
1017; Pas., 1976, I, 979; Arbrb. Brussel, 26 juni 1974, R.G.A.R., 1977, nr. 9724. 
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deurwaardersexploot ofbij aangetekende brief, kennis heeft gegeven 
dat zij de onderhandelingen afbreekt(271). 

e) Conventionele regeling 

52. Er wordt aangenomen dat de parijen in een overeenkomst mogen 
afwijken van de wettelijke regeling inzake de stuitingsgronden. Eens 
dat de verjaring aan het lopen is, mogen zij de wettelijke stuitings
gronden inperken(272), wat zij eigenlijk doen wanneer zij afzien van 
het reeds verlopen gedeelte van de verjaring(273). Zowel vooraf als 
nadat de verjaring reeds aan het lopen is, mogen de partijen de 
wettelijke stuitingsgronden uitbreiden door een stuitende werking te 
verlenen aan handelingen die deze werking wettelijk niet bezitten, 
b.v. aan een ingebrekestelling van de schuldenaar met een aangete
kende brief(274). 

C. Gevolgen van de stuiting 

53. De stuiting van de verjaring heeft in de eerste plaats gevolgen 
voor het verleden. Zowel de burgerlijke als de natuurlijke stuiting 
hebben tot gevolg dat de tijdsspanne die v66r de stuiting reeds 
verstreken is, verloren is en niet meer meetelt voor de berekening van 
de verjaringstermijn. Als het om een natuurlijke stuiting gaat, dan 
is dit gevolg absoluut en geldt het t.a.v. allen(275); als het om een 
burgerlijke stuiting gaat, dan is dit gevolg slechts relatief, d. w .z. dat 
het slechts geldt t.a.v. de betrokken partijen en zich niet uitstrekt tot 

(271) Zie daarover o.m. BEYENS, E., o.c., Les Novel/es, Droit Commercial, V, 592, nrs. 
145-146; KIEKENS, V., o.c., De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
in de Benelux, 154-156, nrs. 96-98; FREDERICQ, L. enS., o.c., II, 465, nr. 1209; FREDERICQ, 
S., COUSY, H. en ROGGE, J., o.c., T.P.R., 1981, 483-484, nr. 113; betreffende het begrip 
,onderhandeling" in artikel10, derde lid, van de wet van 1 juli 1956, zie Benelux-Gerechtshof, 
9 juli 1981, R. W., 1981-82, 2397, met conclusie van advocaat-generaal J. RouFF; J. T., 1982, 
91, met conclusie; De Verz., 1982,331, met noot J.R.; Cass., 24 december 1981, Arr. Cass., 
1981-82, 574; Pas., 1982, I, 561; De Verz., 1982, 331, met noot J.R.; R. W., 1982-83, 1692 
en 2084. 
(272) PLANIAL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 780, nr. 1368. 
(273) Zie supra, nr. 13 en de verwijzingen aldaar in voetnoot (50). 
(274) PLANIOL, M., en RIPERT, G., o.c., VII, 780, nr. 1368; voor een toepassing, zie: Brussel, 
24 februari 1961, Pas., 1962, II, 193. 
(275) LAURENT, F., o.c., XXXII, 151-152, nr. 144; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1083, nr. 1024; DEKKERS, R., o.c., I, 821, nr. 1555; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDEN
BERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1001, nr. 675. 
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andere vorderingen dan die waarvan de verjaring werd gestuit(276), 
behoudens dan de vorderingen die er virtueel in begrepen zijn(277). 
Een toepassing van dit principe van de relativiteit van de burgerlijke 
stuiting, voor wat de vorderingen betreft, is dat de stuiting van de 
verjaring van de hoofdvordering niet de stuiting van de verjaring van 
de tegenvordering met zich meebrengt(278). 
Op de regel van de relativiteit van de burgerlijke stuiting t.a.v. de 
betrokken partijen worden door de artikelen 2249 een 2250 B.W. 
uitzonderingen gemaakt t.a.v. de hoofdelijke schuldenaars en de 
borgen: stuiting van de verjaring tegenover een van de hoofdelijke 
schuldenaars geldt ook tegenover de andere (art. 1206 en 2249, lid 1, 
B.W.)(279); stuiting van de verjaring tegenover de hoofdschulde
naar, geldt ook tegenover de borg (art. 1250 B.W.)(280). Een andere 
uitzondering op het principe van de relativiteit van de burgerlijke 
stuiting t.a.v. de betrokken partijen, is artikel10, tweede lid, van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, waarin wordt bepaald dat handelin
gen die de verjaring van de rechtsvordering van een benadeelde tegen 

(276) Cass., 24 september 1964, Pas., 1965, I, 80; Cass., 22 juni 1972, Arr. Cass., 1972, 1005, 
met noot; Pas., 1972, I, 985; Werkr. Ber. Luik, 18 december 1969, J. T. T., 1970, 149; Luik, 
5 juni 1975, J. T., 1975, 607; Arb h. Brussel, 14 maart 1979, J. T. T., 1979, 255, met conclusie 
van advocaat-generaal VERVLOET; LAURENT, F., o.c., XXXII, 149-150, nr. 141, en 152-153, 
nrs. 145-146; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1080-1083, nrs. 1199-1202; DEKKERS, 
R., o.c., I, 820-821, nrs. 1553-1554. 
(277) Cass., 9 april 1981, Arr. Cass., 1980-81, 912; Pas., 1981, I, 894; J.T., 1981, 720; 
Rechtspr. Antw., 1981-82, 317; R. W., 1981-82, 2489, met noot; Cass., 29 maart 1984, Arr. 
Cass., 1983-84, 1016; Pas., 1984, l, 908; R. W., 1984-85, 1094; LAURENT, F., o.c., XXXII, 
150-151, nr. 142; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 327; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., o.c., VII, 1081-1082, nr. 1201; DEKKERS, R., o.c., l, 820, nr. 1553; zie b.v. 
Cass., 26 juni 1902, Pas., 1902, I, 295 (een eis tot betaling van het kapitaal stuit oak de 
verjaring voor de achterstallige interesten); Cass., 20 september 1974, Arr. Cass., 1975, 92; 
Pas., 1975, I, 82; J.T., 1975, 169 (bij een stuiting van de verjaring van de hoofdvordering 
ondergaat de vordering tot vrijwaring hetzelfde lot). 
(278) Arb h. Brussel, 18 december 1972, J. T. T., 1973, 172; Arbh. Brussel, 19 december 1973, 
T.S.R., 1974, 414; Arbh. Luik, 7 oktober 1976, Jur. Liege, 1976-77, 73; Arbh. Luik, 13 juni 
1977, Jur. Liege, 1977-78, 74; Arb h. Antwerpen, 16 september 1985, J. T. T., 1987, 170; Arbrb. 
Bergen, 23 november 1973, T.S.R., 1974, 510; DE LEVAL, G., o.c., 70, nr. 98, b. 
(279) Zie daarover o.m. DE PAGE, H., Traite etementaire de droit civil beige, Ill, Brussel, 
Bruylant, 1967, 343, nr. 355; Er zijn even we! beperkingen in geval van stuiting van de verjaring 
tegenover de erfgenaam van een hoofdelijke schuldenaar (zie art. 2249, !eden 2 tot 4, B.W.). 
(280) Er is ter zake echter geen wederkerigheid: de stuiting van de verjaring tegenover de borg, 
geldt niet tegenover de hoofdschuldenaar (LAURENT, F., o.c., XXXII, 159-160, nr. 152; 
R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 320; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., 
VI, 883, nr. 901, en VII, 1084-1085, nr. 1205). 
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een verzekerde stuiten, ook de verjaring van de rechtsvordering van 
die benadeelde tegen de verzekeraar stuiten, en omgekeerd(281). 

54. Voor de toekomst heeft de stuiting van de verjaring tot gevolg 
dat zij niet verhindert dat een nieuwe verjaring zou beginnen !open, 
indien althans aan de andere vereisten voor de verjaring is voldaan. 
De nieuwe verjaringstermijn zal beginnen !open daags na de dag 
waarop de stuiting ophoudt(282). Als het om een natuurlijke stuiting 
gaat, dan herbegint de verjaring vanaf de dag waarop de vroegere 
bezitter opnieuw het bezit verkrijgt(283). Als de burgerlijke stuiting 
het gevolg is van een dagvaarding of van een daarmee gelijk te stellen 
akte van rechtsingang, duurt die stuiting voort tijdens het aanhangig 
zijn van de zaak, zodat de nieuwe verjaring slechts zal beginnen !open 
na het beeindigen van die aanleg(284). Als de verjaring werd gestuit 
door een beslag, dan begint de nieuwe verjaring te !open na de laatste 
proceshandeling in het raarn van die rechtspleging(285). Als de 
verjaring werd gestuit door een bevel of een erkenning, dan kan de 
nieuwe verjaring 's anderendaags beginnen lopen(286). 
De stuiting wijzigt de aard van het betrokken recht niet, zodat de 
nieuwe verjaring naar haar aard en termijn in principe dezelfde zal 

(281) Zie daarover o.m. BEYENS, E., o.c., Les Novel/es, Droit Commercial, V, 592, nr. 147; 
KrEKENS, V., o.c., De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in de 
Benelux, 154, nr. 95; FREDERICQ, S., CousY, H. en RoGGE, J., o.c., T.P.R., 1981,483-484, 
nr. 113; voor toepassingen, zie o.m. Kh. Brussel, 26 april1960, Jur. Comm. Brux., 1960, 162; 
Kh. Hoei, 25 juni 1974, De Verz., 1976, 431; Rb. Hoei, 27 oktober 1976, Jur. Liege, 1976-77, 
155. 
{282) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1086, nr. 1208; DEKKERS, R., o.c., I, 821, 
nr. 1556; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1002, nr. 675; 
REGOUT-MASSON, M., o.c., I.e., 426, nr. 33. 
(283) LAURENT, F., o.c., XXXII, 169, nr. 161; DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1087, 
nr. 1209; DEKKERS, R., ibid.; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., ibid. 
(284) Cass., 11 januari 1957, Arr. Verbr., 1957, 326; Pas., 1957, I, 523; Cass., 22 december 
1961, Pas., 1962, I, 501; Cass., 24 januari 1964, Pas., 1964, I, 552; R. W., 1964-65, 580; Cass., 
19 juni 1969, Arr. Cass., 1969, 1042; Pas., 1969, I, 965; Cass., 2 oktober 1981, Arr. Cass., 
1981-82, 175; Pas., 1982, I, 177; R. W., 1982-83, 528; Brussel, 4 maart 1974, Pas., 1974, II, 
132; Luik, 27 juni 1978, J. T., 1978, 580; Jur. Liege, 1978-79, 41; Luik, 17 juni 1986, Jur. 
Liege, 1986, 492; Revue de Liege, Mons et Bruxelles, 1987, 105; LAURENT, F., o.c., XXXII, 
169-171, nr. 163; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 298; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., o.c., VII, 1087, nr. 1210. 
(285) LAURENT, F., o.c., XXXII, 174, nr. 166; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere 
civile, nr. 300; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1087-1088, nr. 1210-1211; Luik, 11 
december 1980, Bull. Bel., 1983, 1287. 
{286) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1087-1088, nr. 1210; DEKKERS, R., o.c., I, 
822, nr. 1556; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1002, 
nr. 675. 
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zijn als de oorspronkelijke(287). Op dit beginsel bestaan nochtans 
enkele uitzonderingen. Als de stuiting voortvloeit uit de erkenning 
van het recht van degene tegen wie de verjaring loopt, kan het 
gebeuren dat die erkenning in werkelijkheid schuldvernieuwing in
houdt, en dan geldt de kortere of langere verjaringstermijn van de 
nieuwe schuld(288). Als een vonnis werd uitgesproken aangaande een 
rechtsvordering onderworpen aan een kortere verjaringstermijn, dan 
zal dit vonnis toch gedurende dertig jaar ten uitvoer kunnen worden 
gelegd(289). 

IX. SCHORSING VAN DE VERJARING 

A. Begrip 

55. Er werd reeds op gewezen dat de verjaring loopt tegen alle 
personen, behalve tegen degenen voor wie de wet een uitzondering 
maakt (art. 2251 B.W.)(290). In bepaalde uitzonderlijke gevallen 
kan de verjaring nochtans worden geschorst. Dit houdt in dat de 
verjaring wegens bepaalde oorzaken gedurende een bepaalde tijd 
ophoudt te lopen, tijdelijk blijft stilstaan, om dan bij het wegvallen 
van de oorzaak van de schorsing gewoon verder te lopen, maar met 
inachtneming van hetgeen reeds was verworven. In tegenstelling tot 
bij de stuiting, kan de oorzaak van de schorsing reeds aanwezig zijn 

(287) Cass., 25 januari 1962, Pas., 1962, I, 610; Cass., 9 maart 1972, Arr. Cass., 1972, 650; 
Pas., 1972, I, 642; J.T., 1972, 339; R. W., 1972-73, 569; Rec. Gen. Enr. Not., 1973, 105, met 
noot; Kh. Dendermonde, 15 maart 1972, R. W., 1973-74, 499; LAURENT, F., o.c., XXXII, 
176, nr. 168; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 302; DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., o.c., VII, 1089, nr. 1213; DEKKERS, R., o.c., I, 822, nr. 1557. 
(288) Cass., 25 januari 1962, en Cass., 9 maart 1972, geciteerd in vorige voetnoot; Cass., 11 
maart 1976, Arr. Cass., 1976, 798; Pas., 1976, I, 760; De Verz., 1978,629, met noot A.T.; 
LAURENT, F., o.c., XXXII, 177-178, nr. 170;R.P.D.B., X, Tw.Prescription en matiere civile, 
nr. 305; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1089-1090, nr. 1214; KLUYSKENS, A., o.c., 
I, 408, nr. 259; DEKKERS, R., o.c., I, 822-823, nr. 1558; VANDEPUTTE, R., o.c., 319. 
(289) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1090, nr. 1214; DEKKERS, R., o.c., I, 823, 
nr. 1558; FETTWEIS, A., o.c., 290, nr. 388; Cass., 21 februari 1985, Arr. Cass., 1984-85, 789; 
Pas., 1985, I, 765; R. W., 1985-86, 1280; Jur. Liege, 1985, 362, met noot G. DE LEVAL; 
Brussel, 18 maart 1970, Pas., 1970, II, 153; Beslagrechter Brussel, 13 januari 1972, Pas., 1972, 
III, 23; Rb. Aarlen, 10 oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 101; zie ook supra, nr. 29 en de 
verwijzingen aldaar in voetnoot (143). 
(290) Zie supra, nr. 20. 
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v66r de aanvang van de verjaring; in dat geval belet de schorsing dat 
de verjaring begin,t te lopen(291). 
De schorsing van de verjaring is vooral ingegeven door billijkheidso
verwegingen. Het zou onbillijk zijn de verjaring te Iaten lopen tegen 
personen die, wegens hun staat of om andere redenen, in de onmoge
lijkheid verkeren om te handelen en dus niet bij machte zijn om de 
tegen hen lopende verjaring te stuiten(292). 
Uit de tekst van artikel 2251 B.W. blijkt dat het de wetgever is die 
bepaalt in welke gevallen de verjaring wordt geschorst. Deze gevallen 
worden opgesomd in de artikelen 2252, 2253 en 2258, eerste lid, 
B.W.(293), en vormen de wettelijke oorzaken van schorsing. Het zijn 
uitzonderingen op de algemene regel van artikel 2251 B. W. dat de 
verjaring tegen iedereen loopt. Daarnaast rijst de vraag of er nog 
andere dan wettelijke oorzaken van schorsing bestaan. 

B. Oorzaken van schorsing 

a) Wettelijke oorzaken van schorsing 

56. In beginselloopt de verjaring niet tegen minderjarigen en onbe
kwaamverklaarden (art. 2252 B.W.). Op die manier wil de wetgever 
deze personen beschermen tegen de zorgeloosheid van hun wettelijke 

(291) LAURENT, F., o.c., XXXII, 50, nr. 37; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1091-1092, nr. 1215; DELVA, W., o.c., /.c., 294, nr. 10; DERINE, R., VAN NESTE, F. en 
VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 1002, nr. 676; VANDEPUTTE, R., o.c., 319; PLANIOL, 
M. en RIPERT, G., o.c., III, 734, nr. 735; PITLO, A. en HIDMA, T.R., o.c., 247; ASSER, C. 
en RuTTEN, L.E.H, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, IV, 
Verbintenissenrecht, Dee! I, De verbintenis in het algemeen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1978, 
473-474. 
(292) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1093, nr. 1217; DEKKERS, R., o.c., I, 824, 
nr. 1560; DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1969, 96; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBER
GHE, H., o.c., Dee] I, B, 1003, nr. 676; VANDEPUTTE, R., ibid.; PLANIOL, M. en RIPERT, 
G., ibid.; PITLO, A. en HIDMA, T.R., ibid.; ASSER, C. en RUTTEN, L.E.H., o.c., IV, Dee! I, 
474. 
(293) Weliswaar loopt krachtens artikel2257 B. W. de verjaring ook niet t.a.v. schuldvorderin
gen onder een voorwaarde zolang die voorwaarde niet vervuld is, t.a. v. schuldvorderingen met 
tijdsbepaling zolang de vervaldag niet verstreken is en t.a.v. vorderingen tot vrijwaring zolang 
de uitwinning niet heeft plaats gehad (zie daarover supra, nr. 25 en de verwijzingen aldaar), 
maar in werkelijkheid gaat het hier enkel om toepassingen van de regel dat een verjaringster
mijn slechts ingaat op de dag waarop het recht om een rechtsvordering in te stellen, ontstaat 
(Cass., 15 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 212; Pas., 1976, I, 200; DE PAGE, H. en DEKKERS, 
R., o.c., VII, 1043-1048, nrs. 1148-1150; zie ook: DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1969, 95-96). 
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vertegenwoordigers(294). Artikel 2252 B.W. geldt zowel voor niet
ontvoogde als voor ontvoogde minderjarigen, voor wegens krankzin
nigheid onbekwaamverklaarden (art. 489 B.W.), maar niet voor de 
wegens een criminele veroordeling wettelijk onbekwamen (art. 20-24 
Sw.), evenmin voor de zwakzinnigen en de verkwisters aan wie een 
gerechtelijk raadsman is toegevoegd (art. 513 B.W.), noch voor de 
geesteszieken die in een krankzinnigengesticht zijn opgenomen (ge
colloceerden) of ten huize worden afgezonderd (gesequestreerden) 
(Krankzinnigenwet van 18 juni 1850)(295). 
Op het principe dat de verjaring niet loopt tegen minderjarigen en 
onbekwaamverklaarden bestaan twee reeksen uitzonderingen. In de 
eerste plaats verwijst artikel2252 B.W. naar artikel2278 B.W., dat 
op zijn beurt verwijst naar ,de verjaringen waarover in de artikelen 
van deze afdeling gehandeld wordt''. Het gaat om de verjaringen met 
een duur van ten hoogste vijf jaar, vermeld in de artikelen 2272 tot 
2273, 2276, 2276bis en 2277 B.W.(296). De tweede reeks uitzonde
ringen is die , , van de andere bij de wet bepaalde gevallen'' (art. 2252, 
in fine, B.W.). Volgenshet Hofvan Cassatie moeten die uitzonderin
gen niet blijken uit een uitdrukkelijke wetsbepaling, maar volstaat 
het dat de wil van de wetgever zou voortvloeien uit het voorwerp of 
uit het doel van de wet waarbij een bijzondere verjaring werd 
ingesteld. Zo loopt de driejarige verjaring van artikel 32 van de 
V erzekeringswet wel tegen minderj arigen(297). 

57. Vooral omdat de wetgever heeft willen voorkomen dat de echte-

(294) KLUYSKENS, A., o.c., I, 411, nr. 262; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, 
H., o.c., Deel I, B, 1004, nr. 678. Hiertegen wordt evenwel opgeworpen dat de vertegenwoor
digers van de minderjarigen en onbekwaamverklaarden de belangen van deze laatsten dienen 
te behartigen en met heel hun vermogen instaan voor het verlies dat het vermogen van de 
minderjarigen en de onbekwaamverklaarden zou ondergaan; deze laatsten zouden dus, in geval 
van onzorgvuldig beheer, een vordering tot schadevergoeding kunnen instellen tegen hun 
vertegenwoordigers (LAURENT, F., o.c., XXXII, 66, nr. 45; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., 
o.c., VII, 1098, nr. 1222; DEKKERS, R., o.c., I, 825, nr. 1563; PLANIOL, M. en RIPERT, G., 
o.c., Ill, 737, nr. 738; ASSER, C. en RUTTEN, L.E.H., o.c., IV, Deel I, 475; PITLO, A. en 
HIDMA, T.R., o.c., IV, 247-248). 
(295) DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1099, nr. 1223; R.P.D.B., X, Tw. Prescription 
en matiere civile, nrs. 198 en 209; KLUYSKENS, A., ibid.; DEKKERS, R., o.c., I, 825, nr. 1564; 
DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee) I, B, 1005, nr. 678; Rb. 
Dendermonde, 1 juni 1983, R. W., 1985-86, 1941 (geesteszieke die in een instelling wordt 
verpleegd); zie ook supra, nr. 25 en voetnoot (91). 
(296) Deze verjaringen werden hierboven besproken onder nrs. 32-35, 37, 40-42 en 44. 
(297) Cass., 21 april1961, Pas., 1961, I, 896 en de verwijzingen aldaar in noot. Daarentegen 
wordt meestal aangenomen dat de verjaringstermijn van artikel15 van de Arbeidsovereenkom
stenwet, als die tegen minderjarigen loopt, wei geschorst is (HERMAN, J., o.c., J. T. T., 1984, 
126, nr. 40; Arb h. Antwerpen, afd. Hasselt, 21 december 1976, J. T. T., 1978, 241; Arb h. Luik, 
10 november 1977, Jur. Liege, 1977-78, 154; Arbrb. Brugge, afd. Oostende, 10 juni 1980, 
R. W., 1981-82, 2754). 
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lijke relatie zou worden verstoord door het feit dat een echtgenoot, 
om zijn rechten te vrijwaren, verplicht zou zijn in rechte op te treden 
tegen zijn partner, is in artikel2253 B.W. uitdrukkelijk bepaald dat 
de verjaring niet loopt tussen echtgenoten(298). De schorsing van de 
verjaring tussen echtgenoten is van toepassing op alle vorderingen, 
ook op die welke aan een korte verjaring zijn onderworpen(299). 
Deze schorsing van de verjaring geldt ook voor de echtgenoten die 
feitelijk gescheiden leven of van tafel en bed gescheiden zijn; de 
verjaring blijft immers geschorst tot aan de ontbinding van het 
huwelijk(300). De verjaring loopt nochtans wel tegen de echtgenoot 
aan wie, bij toepassing van artikel1426 B.W., het bestuur van zijn 
goederen is ontnomen, behoudens zijn verhaal op de andere echtge
noot of op de lasthebber, in geval van nalatigheid (art. 2254 B.W.). 
Krachtens artikel2258, eerste lid, B.W., loopt de verjaring niet tegen 
de erjgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving, t.a.v. zijn 
schuldvorderingen ten laste van de nalatenschap. De verjaring loopt 
echter wel tegen een onbeheerde nalatenschap (art. 2258, lid 2, 
B. W.) en eveneens gedurende de drie maanden die voor het opmaken 
van de boedelbeschrijving en gedurende de veertig dagen die voor het 
beraad zijn verleend (art. 2249 B.W.)(301). 

b) Andere dan wettelijke oorzaken van schorsing 

58. Lange tijd bestond in rechtspraak en rechtsleer verschil van 
mening over het antwoord op de vraag of er nog andere dan wettelij
ke oorzaken van schorsing bestaan, en met name of de verjaring 
wordt geschorst wanneer degene tegen wie de verjaring loopt in de 
onmogelijkheid verkeert om van zijn recht vrij gebruik te maken. 
Behoort m.a.w. het Romeinsrechtelijk adagium ,,contra non valen
tem agere non currit praescriptio ,, tot het Belgisch positief recht? 
Ten voordele van dit adagium pleit dat de ratio legis van de schorsing 

(298) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1103, nr. 1230; KLUYSKENS, A., o.c., I, 412, 
nr. 263; DEKKERS, R., Cl.C., I, 827, nr. 1568; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, 
H., o.c., Dee! I, B, 1006, nr. 678; Gent, 24 december 1980, R. W., 1980-81, 2261. 
(299) LAURENT, F., o.c., XXXII, 82, nr. 62; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, 
nrs. 210-212; Gent, 24 december 1980, R. W., 1980-81, 2261; Luik, 3 juni 1985, Revue de Liege, 
Mons et Bruxelles, 1987, 561. 
(300) LAURENT, F., o.c., XXXII, 82-83, nr. 63; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere 
civile, ibid.; Gent, 24 december 1980, R. W., 1980-81, 2261; Luik, 3 juni 1985, Revue de Liege, 
Mons et Bruxelles, 1987, 561. 
(301) Zie over deze bepalingen vooral: LAURENT, F., o.c., XXXII, 83-86, nrs. 64-69; DE 
PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1104-1105, nrs.1231-1232, en 1107, nr. 1236; DEKKERS, 
R., o.c., I, 828-829, nrs. 1569-1570 en 1572; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., III, 738-739, 
nr. 741, en VII, 792-793, nr. 1378. 
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dient mee te brengen dat de verjaring niet mag !open tegen iemand 
die zijn recht niet kan uitoefenen, maar daar tegenover staat dat 
artikel2251 B.W. in algemene bewoordingen verklaart dat de verja
ring loopt tegen aile personen, behalve tegen degenen voor wie de 
wet een uitzondering maakt(302). 
Op principiele wijze heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 2 
januari 1969 beslist dat de verjaring van een rechtsvordering niet 
loopt tegen personen die in de onmogelijkheid verkeren te handelen 
ten gevolge van een uit de wet voortvloeiend beletsel. Aan de in 
artikel2251 B. W. opgenomen uitzondering dient dus een beper ken de 
interpretatie te worden gegeven; het gaat uitsluitend om de oorzaken 
van schorsing die gegrond zijn op de staat van de persoon tegen wie 
de verj aring loopt(303). Meestal wordt aangenomen dat omstandighe
den van overmacht, op zichzelf genomen, de verjaring niet schor
sen(304). 

C. Gevolgen van de schorsing 

59. De schorsing van de verjaring komt eigenlijk neer op het niet in 
aanmerking nemen van een bepaalde tijdsduur bij de berekening van 
de verjaringstermijn. De schorsing heeft tot gevolg dat de verjarings
termijn wordt verlengd met de duur van de schorsing(305). Evenals 
bij de stuiting, geldt ook dit gevolg enkel tussen de betrokken 
partijen, zonder dat het aan andere personen, zoals hoofdelijke 
schuldenaars en medeerfgenamen, kan ten goede komen(306). 

(302) Voor een overzicht van de verschillende opvattingen, zie vooral: DE PAGE, H. en 
DEKKERS, R., o.c., VII, 1108-1115, nrs. 1237-1240; DABJN, J., o.c., R.C.J.B., 1969,95-99, 
nrs. 1-3 en de verwijzingen aldaar. 
(303) Cass., 2 januari 1969, Arr. Cass., 1969, 409; Pas., 1969, I, 386, met conclusie van 
advocaat-generaal A. CoLARD; R. W., 1968-69, 1575; zie nadien in dezelfde zin: Cass., 16 juni 
1972, Arr. Cass., 1972, 969; Pas., 1972, I, 951; J.T., 1973, 40; Rev. Not. B., 1974, 219. 
(304) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1109-111, nr. 1238; zie nochtans: Arbrb. 
Nijvel, 3 februari 1981, J.T.T., 1982, 62. 
(305) Cass., 21 maart 1946, Arr. Verbr., 1946, 115; Pas., 1946, I, 114; LAURENT, F., o.c., 
XXXII, 90, nr. 74; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 115-116, nr. 1242; DEKKERS, 
R., o.c., I, 830, nr. 1574; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, 
B, 1007, nr. 680. 
(306) LAURENT, F., o.c., XXXII, 91-92, nr. 74bis; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere 
civile, nrs. 244-246; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1116-1117, nr. 1243; DEKKERS, 
R., o.c., I, 830, nr. 1575; DERINE, R., VAN NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., ibid. 
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D. Conventionele regeling 

60. Over de geldigheid van de conventionele bedingen waarin wordt 
afgeweken van de wettelijke regeling betreffende de schorsing van de 
verjaring werd hierboven reeds gehandeld bij de bespreking van de 
vraag in hoever de bepalingen inzake de bevrijdende verjaring de 
open bare or de raken(307). 

X. HET BIJZONDER REGIME VAN DE ZOGENAAMDE ,KORTE 

VERJARINGEN'' 

61. Voor de verjaringen vermeld in de artikelen 2271 en 2272 
B.W.(308) is de wetgever uitgegaan van de gedachte dat de betaling 
van dergelijke schulden onmiddellijk of korte tijd na de totstandko
ming van het contract heeft plaats gehad en dat de partijen geen 
geschrift hebben opgesteld, noch van het ontstaan, noch van het 
tenietgaan van deze geldschulden. De wetgever veronderstelt dat de 
schuldeiser geen titel heeft om het bestaan van zijn schuldvordering 
te bewijzen en dat de schuldenaar geen kwijting bezit waarmee hij 
de betaling van zijn schuld zou kunnen aantonen. Om het bedrog dat 
uit dit gebrek aan schriftelijke bewijzen zou kunnen voortvloeien 
tegen te gaan, heeft de wetgever korte verjaringstermijnen (zes 
maaQden of een jaar) ingesteld. Bovendien heeft hij aan deze verja
ringen het karakter van een vermoeden van betaling toegekend. 
Daarom spreekt men ook wel van ,kwijtende verjaringen"(309). 
Juist omdat deze verjaringen op een vermoeden van betaling zijn 
gebaseerd, zijn ze aan enkele bijzondere regels (art. 2274-2275 en 
2278 B.W.) onderworpen. De regel van artikel 2278 B.W. werd 
hierboven reeds besproken: de verjaringen van de artikelen 2271 en 
2272 B.W. werken niet opschortend als ze tegen minderjarigen en 
onbekwaamverklaarden lopen(310). 

(307) Zie daarover supra, nr. 15 en de verwijzingen aldaar; adde: PLANIOL, M. en RIPERT, 
G., o.c., VII, 764-765, nr. 1350. 
(308) Betreffende de hier bedoelde verjaringen, zie supra, nrs. 41 en 44. De verjaringen 
opgenomen in het nieuwe artikel 2273 B.W. vallen hier niet onder (zie supra, nr. 37 en de 
verwijzingen aldaar in voetnoot 189), de verjaring van artikel2276 bis, par. 2, B. W. vermoede
lijk wei (zie supra, nr. 37 en de verwijzingen aldaar). 
(309) LAURENT, F., o.c., XXXII, 513, nr. 498; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere 
civile, nr. 768; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1193-1196, nr. 1344; KLUYSKENS, 
A., o.c., I, 394-395, nr. 245; DEKKERS, R., o.c., I, 886, nr. 1676; VANDEPUTTE, R., o.c., 322; 
WILMS, W., De ingebrekestelling -De kwijtende verjaring, 69-73, nrs. 1-4, en 99-101, nr. 20; 
PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 810-811, nr. 1394. 
(310) Zie supra, nr. 56. 
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62. Het hele stelsel van de zgn. ,korte verjaringen" gaat ervan uit 
dat noch van het ontstaan, noch van het tenietgaan van de geldschuld 
een schriftelijk bewijs werd opgemaakt. Dit stelstel verliest dan ook 
zijn reden van bestaan van zodra er een schriftelijk bewijs is opge
steld, want als er een tot bewijs dienend geschrift is, dient men in 
de korte verjaring geen vermoeden van betaling te zoeken. In dat 
geval houdt de korte verjaringstermijn van rechtswege op te lopen 
en wordt hij omgezet in de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 
dertig jaar (art. 2262 B.W.), of eventueel in een verjaringstermijn 
van vijf jaar (art. 2277 B.W .) als het gaat om periodiek weerkerende 
geldschulden die betaalbaar zijn bij het jaar of op kortere termij
nen(311), ook als de partijen de wil daartoe niet te kennen hadden 
gegeven. Hier is geen sprake van een stuiting van de verjaring, maar 
wei van een omzetting van de verjaringstermijn (art. 2274, lid 2, 
B.W.)(312). Het wettelijk vermoeden van betaling, dat de grondslag 
vormt van de zgn. ,korte verjaringen", is aldus een in beperkte mate 
weerlegbaar vermoeden(313). 
In artikel 2274, tweede lid, B.W. worden een aantal geschriften 
opgesomd die tot gevolg hebben dat de korte verjaring buiten wer
king wordt gesteld en wordt vervangen door de dertigjarige 
(art. 2262 B.W.) c.q. vijfjarige verjaring (art. 2277 B.W.). Het gaat 
om een afgesloten rekening, d. w .z. een door de schuldenaar voor 
akkoord ondertekende rekening, waarbij hij zijn schuld erkent(314), 
een onderhandse of een authentieke schuldbekentenis(315), ofwel 
een dagvaarding voor het gerecht, waarop geen verval van instantie 
is gevolgd (art. 2274, infine, B.W.)(316). Rechtspraak en rechtsleer 
zijn het erover eens dat deze opsomming geen limitatief karakter 

(311) R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nr. 768. 
(312) Cass., 12 maart 1908, Pas., 1908, I, 122; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1196, 
nr. 1344, en 1198-1199, nr. 1347; R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, nrs. 768 
en 772; DEKKERS, R., o.c., I, 887, nr. 1678. 
(313) WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 101-102, nr. 21. 
(314) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1199, nr. 1348; DEKKERS, R., o.c., I, 888, 
nr. 1679; VANDEPUTTE, R., o.c., 323; WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende 
verjaring, 107-108, nr. 27. 
(315) Met een ( onderhandse of authentieke) ,schuldbekentenis" wordt ieder geschrift bedoeld 
waarbij de schuldenaar het bestaan van de schuld bevestigt (LAURENT, F., o.c., XXXII, 544, 
nr. 531; WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 105, nr. 25; zie b.v. 
Brussel, 14 juni 1967, Pas., 1968, II, 27; Rb. Aarlen, 22 mei 1979, Jur. Liege, 1980, 30; Rb. 
Hasselt, 25 juni 1979, R. W., 1979-80, 1651; Rb. Hoei, 4 mei 1981, Jur. Liege, 1981, 232; Vred. 
Griice-Hollogne, 25 juni 1974, Jur. Liege, 1974-75, 55, met noot M.H.; Vred. Brasschaat, 16 
oktober 1974, R. W., 1974-75, 1329). 
(316) Eigenlijk vormt de dagvaarding nog geen titel; die kan er wei komen door de veroorde
Iing die er eventueel op volgt (DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1199-1200, nr. 1348; 
DEKKERS, R., o.c., I, 888, nr. 1680; vgl. WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende 
verjaring, 111-112, nr. 30). 
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heeft en dat elk geschrift dat het bestaan van de schuld bewijst, 
ongeacht of het v66r of na het ontstaan van de schuld werd opge
steld, tot gevolg heeft dat de korte verjaring buiten werking wordt 
gesteld(317). Het is echter wel vereist dat het door de schuldeiser 
ingeroepen geschrift het bestaan van de schuld bewijst, wat b.v. niet 
het geval is met een factuur die tegen een niet-handelaar wordt 
ingeroepen(318). Als de aan een niet-handelaar toegezonden factuur 
door hem echter werd erkend of voor ontvangst en akkoord werd 
ondertekend, heeft mente maken met een schuldbekentenis in de zin 
van artikel2274, tweede lid, B.W., die eveneens tot gevolg heeft dat 
de korte verjaring buiten werking wordt gesteld(319). 
Enkel een schriftelijke schuldbekentenis heeft deze omzetting in de 
gemeenrechtelijke verjaring tot gevolg; een mondelinge schuldbeken
tenis volstaat daartoe niet, ofschoon deze laatste de verjaring wel 
stuit (zie art. 2248 B.W.) en een nieuwe verjaringstermijn van dezelf
de duur doet lopen(320). Dezelfde gevolgen worden ook gehecht aan 
een bevel of een beslag (zie art. 2244 B.W.)(321). 

63. De schuldenaar die een van de in de artikelen 2271 en 2272 B.W. 
vermelde verjaringen inroept, zegt impliciet dat hij betaald heeft. 
Daarom mag de schuldeiser, aan wie zo'n verjaring wordt opgewor
pen, van zijn schuldenaar eisen dat hij onder eed komt bevestigen 
dat hij inderdaad zijn schuld heeft betaald en dat het vermoeden van 
betaling dus met de werkelijkheid overeenstemt (art. 2275, lid 1, 
B.W.). Het gaat hier om een gedingbeslissende eed, metals gevolg 
dat de schuldenaar, die onder eed verklaart dat hij de schuld betaald 
heeft, het proces wint, maar het zal verliezen als hij weigert de eed 

(317) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1199, nr. 1348; DEKKERS, R., o.c., I, 888, 
nr. 1679; VANDEPUTTE, R., o.c., 322-323; DIRIX, E. en VAN 0EVELEN, A., ,Kroniek van 
het verbintenissenrecht (Gerechtelijke jaren 1978-1979 en 1979-1980) (slot)", R. W., 1980-81, 
(2435), 2476, nr. 73; WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 106-107, 
nr. 26 en de bij deze auteur geciteerde rechtspraak; adde: Vred. Namen, 6 oktober 1983, Rev. 
Reg. Dr., 1983, 337, met noot H. BoRN; Vred. Aarlen, 14 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 
195; Vred. Anderlecht, 26 februari 1986, T. Vred., 1986, 222; Vred. Luik, 5 mei 1986, Jur. 
Liege, 1986, 486. 
(318) WILMS, W., De ingebrekestel/ing- De kwijtende verjaring, 108, nr. 28; DrRIX, E., 
m.m.v. BALLON, G.L., DeFactuur, Gent, Story-Scientia, 1985, 136-137, nr. 269; Rb. Antwer
pen, 26 maart 1981, R.W., 1981-82, 185; Vred. Griice-Hollogne, 25 juni 1974, Jur. Liege, 
1974-75, 55, met noot M.H.; contra: Vred. Verviers, 18 juni 1976, Jur. Liege, 1976-77, 39; 
Vred. Namen, 6 oktober 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 337, met noot H. BoRN. 
(319) Rb. Aarlen, 22 mei 1979, Jur. Liege, 1980, 30; Rb. Hasselt, 25 juni 1979, R. W., 1979-80, 
1651; Rb. Hoei, 4 mei 1981, Jur. Liege, 1981, 232. 
(320) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1200, nr. 1350; KLUYSKENS, A., o.c., I, 407, 
nr. 258; DEKKERS, R., o.c., I, 888-889, nr. 1681; VANDEPUTTE, R., o.c., 323. 
(321) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., ibid.; VANDEPUTTE, R., ibid. 
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af te leggen(322). Meestal wordt aangenomen dat deze eed, in afwij
king van de artikelen 1361-1364 B.W., door de schuldenaar niet mag 
worden teruggewezen(323). Uitzonderlijk mag deze eed echter wel 
worden opgedragen aan andere personen dan de schuldenaar zelf, 
namelijk aan de langstlevende echtgeno(o)t(e), aan de erfgenamen en 
aan de voogd van de minderjarige kinderen, ,opdat zij verklaren dat 
zij niet weten dat de zaak verschuldigd is" (art. 2275, lid 2, 
B.W.)(324). 
Met de eed wordt de door de schuldenaar afgelegde bekentenis van 
niet-betaling gelijk gesteld. Deze bekentenis kan zowel uitdrukkelijk 
als stilzwijgend gebeuren. Een stilzwijgende bekentenis kan worden 
afgeleid uit ieder verweermiddel dat laat veronderstellen dat de 
schuld nog niet betaald is, b.v. wanneer de schuldenaar de schuld 
geheel of gedeeltelijk betwist(325). 

64. Een laatste bijzondere regel in verband met de zgn. , ,korte 
verjaringen", is dat deze verjaringen blijven lopen, ofschoon de 
schuldeiser is voortgegaan met leveringen, verstrekkingen, diensten 
ofwerken (art. 2274, lid 1, B.W.). Met deze bepaling wil de wetgever 
interpretatiemoeilijkheden voorkomen die uit zo'n houding van de 
schuldeiser zouden kunnen voortvloeien(326). De verdere leveringen 
en verstrekkingen van de schuldeiser doen geen afbreuk aan het 
wettelijk betalingsvermoeden. Er ontstaan dan opeenvolgende geld-

{322) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1202-1202, nr. 1352; DEKKERS, R., o.c., I, 
889, nr. 1682; VANDEPUTTE, R., ibid.; WILMS, W., De ingebrekeste/ling- De kwijtende 
verjaring, 113-116, nrs. 31-34. 
Beslist werd dat een schuldenaar die zonder enige verklaring niet verschijnt voor de rechtbank, 
moet worden gelijk gesteld met een schuldenaar die weigert de eed af te leggen (Rb. Namen, 
28 mei 1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 1004). 
(323) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1202, nr. 1352; DEKKERS, R., o.c., I, 889, 
nr. 1683. 
(324) Ziedaarover: DE PAGE, H. enDEKKERS, R., o.c., VII, 1202-1203, nr. 1353; DEKKERS, 
R., o.c., I, 889-890, nr. 1684; WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 
117-118, nr. 35. 
(325) Cass., 20 februari 1941, Pas., 1941, I, 53; Cass., 29 januari 1948, Pas., 1948, I, 67; DE 
PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1204-1205, nr. 1354; DEKKERS, R., o.c., I, 890-891, 
nrs. 1685-1686; KLUYSKENS, A., o.c., I, 395, nr. 245; VANDEPUTTE, R., o.c., 323; PLANIOL, 
M. en RIPERT, G., o.c., VII, 812-813, nr. 1396; zie b.v. Rb. Luik, 12 oktober 1978, Jur. Liege, 
1979, 220; Vred. Fosses-la-Ville, 13 juni 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 182; vgl. WILMS, W., De 
ingebrekeste/ling - De kwijtende verjaring, 119-125, nrs. 37-40, die pleit voor een grote 
terughoudendheid bij het accepteren van een stilzwijgende bekentenis; zie in die zin ook: 
Bergen, 30 december 1975, Pas., 1976, II, 178. 
(326) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1196-1197, nr. 1345; DEKKERS, R., o.c., I, 
877, nr. 1677; WILMS, W., De ingebrekestelling- De kwijtende verjaring, 95-96, nr. 18, en 
103-104, nr. 23. 
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schulden, waarvan de verjaring zal beginnen lopen op de respectieve 
vervaldagen(327). 

XI. DE VERV AL TERMIJNEN 

A. Begrip 

65. Vrij algemeen wordt aangenomen dater in het privaatrecht naast 
de verjaringstermijnen ook nog een afzonderlijke categorie van de 
vervaltermijnen bestaat(328). Deze vervaltermijnen vertonen welis
waar bepaalde gemeenschappelijke kenmerken met de verjaringster
mijnen, maar zijn ook onderworpen aan een aantal eigen, specifieke 
regels. 
De vervaltermijnen of op straffe van verval voorgeschreven termij
nen kunnen worden omschreven als door de wet, de rechter of de 
overeenkomst van partijen voorgeschreven termijnen, die meestal 
vrij kort zijn, waarbinnen een aanspraak of een recht moet worden 
uitgeoefend of een rechtsvordering moet worden ingesteld, op straffe 
van te vervallen(329). 
Ofschoon de vrij duidelijke en belangrijke verschillen met de verja
ringstermijnen nagenoeg algemeen worden aanvaard(330), is het niet 
gemakkelijk een criterium aan te geven om de werkelijke vervalter
mijnen van de verjaringstermijnen te onderscheiden. Ben wettelijk 
onderscheidingscriterium is in ieder geval niet voorhanden; erger 
nog, het lijkt er eerder op dat de opstellers van de Code civil zich 
niet steeds bewust geweest zijn van het verschil tussen beide soorten 
termijnen, daar sommige vervaltermijnen onder de verjaring worden 

(327) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1197, nr. 1346; DEKKERS, R., ibid. 
(328) LAURENT, F., o.c., XXXII, 19-21, nr. 10; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 
1031-1033, nr. 1135; DEKKERS, R., o.c., I, 838-839, nrs. 1591-1592; DELVA, W., o.c., [.c., 
286-287, nr. 11; VANDEPUTTE, R., o.c., 324; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 818-821, 
nrs. 1402-1403; PITLO, A. en HIDMA, T.R., o.c., IV, 253-255; ASSER, C., RUTTEN, L.E.H. 
en HARTKAMP, A.S., o.c., IV, Dee! I, 546-548, nrs. 685-686; LICHTENAUER, W.F., ,Pread
vies over vernietigende verjaring en verval van rechten door tijdsverloop", in Jaarboek VIII 
van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van Belgie en Nederland, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1961-62, (293), 299; contra: R.P.D.B., X, Tw. Prescription en matiere civile, 
nrs. 28 en 32-34. 
(329) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1031, nr. 1135; DEKKERS, R., o.c., I, 838, 
nr. 1591; 0ELVA, W., ibid.; VANDEPUTTE, R., ibid.; ASSER, C., RUTTEN, L.E.H. en 
HARTKAMP, A.S., o.c., IV, Dee! I, 546, nr. 685. 
(330) Hierop zal nader worden ingegaan bij de bespreking van de kenmerken van vervaltermij
nen (zie infra, nr. 71 en de verwijzingen aldaar). 
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gerangscbikt(331). Het essentiele onderscbeid tussen verval en verja
ring lijkt mij gelegen te zijn, enerzijds in bet doe! dat met beide 
recbtsfiguren wordt nagestreefd, en anderzijds in de aard en de 
omvang van het recht dat verloren is gegaan nadat de verjaring c.q. 
het verval is ingetreden. 
De verjaring beoogt de maatscbappelijke rust te bevorderen door 
feitelijke toestanden die lange tijd bebben bestaan, ook juridiscb te 
erkennen; voor wat de bevrijdende verjaring aangaat, moet worden 
verbinderd dat een scbuldeider, die gedurende geruime tijd zijn 
scbuldvordering niet beeft opgeeist, dit recbt nog onbeperkt in de tijd 
zou mogen laten gelden(332). Bij een vervaltermijn beeft de wetgever 
de vervulling van een formaliteit, de uitoefening van een recht of bet 
instellen van een recbtsvordering bewust aan een bepaalde termijn 
willen verbinden, omdat er naar zijn oordeel dwingende redenen zijn 
waarom met de verwezenlijking van die bepaalde aanspraak niet te 
lang mag worden gewacbt(333). 
Het tweede essentiele verscbilpunt tussen de bevrijdende verjaring en 
bet verval is dat de bevrijdende verjaring enkel bet vorderingsrecbt 
van de scbuldeiser maar niet de scbuldvordering zelfteniet doet(334), 
terwijl na bet verstrijken van de vervaltermijn niet slechts de rechts
vordering, maar het recht of de aanspraak zelf is verloren ge
gaan(335). 
Daar er geen wettelijke en evenmin in de literatuur algemeen aan
vaarde criteria bestaan voor bet onderscbeid tussen de verjarings- en 
de vervaltermijnen, zal in ieder concreet geval moeten worden uitge
maakt welke de aard is van de termijn die door de wet, de recbter 
of de partijen werd beoogd(336). De door de wetgever of de partijen 
gebruikte bewoordingen, de twee zojuist genoemde essentiele ver-

(331) Dit is b.v. het geval voor de in de artikelen 1792 en 2270 B.W. bepaaldetienjarigetermijn 
gedurende dewelke aannemers van bouwwerken en architecten aansprakelijk zijn voor het 
geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gebouw. Niettegenstaande artikel 2270 B.W. staat 
vermeld onder de afdeling van de tienjarige verjaring, gaat het hier om een vervaltermijn (zie 
infra, nr. 71 en de verwijzingen in voetnoot 346). 
(332) Zie supra, nr. 7 en de verwijzingen aldaar; adde: LICHTENAUER, W.F., o.e., I.e., 299. 
(333) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 1032, nr. 1135, A; PLANIOL, M. en RIPERT, 
G., o.e., VII, 819, nr. 1413; LICHTENAUER, W.F., ibid. 
(334) Zie supra, nrs. 5-6 en de verwijzingen aldaar. 
(335) DELVA, W., o.e., I.e., 287, nr. 12; LICHTENAUER, W.F., o.e., I.e., 299; PITLO, A. en 
HIDMA, T.R., o.e., IV, 255; ASSER, C., RUTTEN, L.E.H. en HARTKAMP, A.S., o.e., IV, 
Dee! I, 547-548, nr. 686. 
(336) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 1033, nr. 1135, B; DEKKERS, R., o.e., I, 839, 
nr. 1592; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.e., VII, 819, nr. 1403; PITLO, A. en HIDMA, T.R., 
ibid. In het Nieuw Nederlands B.W. is telkens duidelijk aangegeven welke van de twee soorten 
termijnen is bedoeld. 
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schilpunten, evenals de hierna te bespreken kenmerken van vervalter
mijnen(337), zullen daarbij als leidraad kunnen dienst doen. 

66. De vervaltermijnen, die samen met de verjaringstermijnen en de 
termijnen van rechtspleging een trilogie vormen, worden door som
mige auteurs als een bijzondere soort van termijnen van rechtsple
ging beschouwd(338). Deze gelijkstelling lijkt me, voor wat Belgie 
betreft, niet verantwoord. 
De meeste toepassingen van vervaltermijnen treffen we weliswaar 
aan bij de termijnen waarbinnen een rechtsvordering moet worden 
ingesteld(339), maar er zijn ook vervaltermijnen waarbinnen een 
bepaald recht of een bepaalde bevoegdheid buitengerechtelijk moet 
worden uitgeoefend. Een voorbeeld hiervan is de aan de handels
huurder toegekende termijn om zijn aanvraag tot huurhernieuwing 
ter kennis te brengen van de verhuurder (art. 14, lid 1, Handelshuur
wet)(340). In dat en in andere soortgelijke gevallen kan men niet 
gewagen van een termijn van rechtspleging, daar het niet gaat om 
een tijdsruimte waarbinnen een proceshandeling moet worden ver
richt (zie art. 48 Qer.W.). 

B. Soorten - Indeling naar de bran 

67. De vervaltermijnen kunnen naar hun bron in drie groepen wor
den ingediend: a) de door de wet voorziene vervaltermijnen; b) de 
door de rechter opgelegde vervaltermijnen en c) de tussen de partijen 
overeengekomen vervaltermijnen(341). 

(337) Zie daarover infra, nr. 71 en de verwijzingen aldaar. 
(338) VASSEUR, M., ,Delais prefix, delais de prescription, delais de procedure", Rev. Trim. 
Dr. Civ., 1950, (439), 455-456, nr. 17, en 471-472, nr. 30; vgl. SoLUs, H. en PERROT, R., Droit 
judiciaire prive, I, Parijs, Sirey, 1961, 395, nr. 428. 
(339) Zie infra, de toepassingen vermeld in nr. 68. 
(340) Andere voorbeelden zijn artikel 12 van de Handelshuurwet (termijn toegekend aan de 
verkrijger van een onroerend goed, dat met een handelshuurovereenkomst wordt verhuurd, 
om de huurder uit te zetten) en artikel 35 van de Pachtwet (termijn toegekend aan de pachter 
om aan de verpachter kennis te geven van de door hem gedane pachtoverdracht aan zijn 
afstammelingen, opdat pachtvernieuwing zou kunnen intreden; zie het verslag VANDEKERCK
HOVE, Pari. St., Senaat, 1964-65, nr. 295, p. 38). 
(341) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1031, nr. 1135; DEKKERS, R., o.c., I, 838-839, 
nr. 1591; DELVA, W., o.c., I.e., 287-288, nr. 13. 
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a) Wettelijke vervaltermijnen 

68. De meeste op straffe van verval voorgeschreven terrnijnen zijn 
in de wet zelfvoorzien. 'ne wettelijke vervalterrnijnen kunnen, grosso 
modo, verder in drie groepen worden ingedeeld. 
In de eerste plaats zijn er een aantal wettelijke vervalterrnijnen 
bepaald voor het vervullen van eenjormaliteit of voor het uitoefenen 
van een bevoegdheid(342). Voorbeelden daarvan zijn artikel 795 
B.W. (de termijn van drie maanden die aan de erfgenaam is toege
kend voor het opmaken van de boedelbeschrijving, en de termijn van 
veertig dagen die hem is verleend voor het beraad), artikel 20, 5°, 
derde lid, Hypotheekwet (termijn van vijftien dagen waarover de 
niet-betaalde verkoper van bedrijfsuitrustingsmaterieel beschikt om 
een eensluidend afschrift van de factuur neer te leggen op de griffie 
van de rechtbank van koophandel, ten einde zijn voorrecht te kunnen 
behouden), artikel 82, tweede lid, Hypotheekwet (termijn van drie 
maanden voor het inschrijven van voorrechten en hypotheken die 
zijn verkregen maar niet ingeschreven v66r het overlijden van de 
schuldenaar), artikel 44, tweede en derde lid, juncto 53, eerste lid, 
Wisselwet (termijn voor het opmaken van het protest van niet-accep
tatie of van niet-betaling van een wisselbrief). 
Vervolgens zijn er een groot aantal rechtsvorderingen die binnen een 
door de wet voorgeschreven vervaltermijn moeten worden inge
steld(343). De belangrijkste toepassingsgevallen hiervan zijn de arti
kelen 183 en 185 B.W. (termijnen voor de rechtsvordering tot nietig
verklaring van het huwelijk), artikel224 B.W. (termijn van een jaar 
voor de vordering tot nietigverklaring of schadevergoeding van de 
ene echtgenoot tegen de andere inzake hun wederzijdse rechten en 
verplichtingen), het nieuw artikel 332 B.W. (termijnen voor de 
vordering tot betwisting van het vaderschap), artikel 957 B.W. 
(termijn voor de eis tot herroeping van een schenking wegens on
dankbaarheid), artikel1047 B.W. (termijn voor de eis tot herroeping 
van een legaat wegens grove belediging aan de nagedachtenis van de 
erflater), artikel 1648 B.W. (de ,korte termijn" voor het instellen 
van de rechtsvordering op grond van verborgen gebreken van de 
verkochte zaak)(344), artikel1676 B.W. (termijn van twee jaar voor 

(342) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1033, nr. 1136, 1°, en de aldaar vermelde 
wetsbepalingen. 
(343) Zie de toepassingen vermeld bij DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1034-1035, 
nr. 1137; DEKKERS, R., o.c., l, 838, nr. 1591. 
(344) LIMPENS, J., La vente en droit beige, Brussel-Parijs, Bruylant-L.G.D.J., 1960, 179, 
nr. 418. 

1829 



de vordering tot nietigverklaring van de verkoop van een onroerend 
goed uit hoofde van benadeling(345), artikel 6, derde lid, Handels
huurwet (termijn voor de vordering tot herziening van de huurprijs), 
artikel28 Handelshuurwet (termijn van een jaar voor de rechtsvorde
ring van de uitgezette huurder tot betaling van uitzettingsvergoe
ding), artikelen 1792 en 2270 B.W. (termijn van tien jaar voor de 
aansprakelijkheidsvordering tegen aannemers en architecten voor de 
schade veroorzaakt door de instorting van het gebouw)(346), artikel 
2279, tweede lid, B.W. (termijn van drie jaar voor de vordering tot 
revindicatie van de werkelijke eigenaar van een verloren of gestolen 
roerend goed, tegen de derde in wiens handen hij dit goed aan
treft )(34 7). 
Ten slotte zijn er een groot aantal termijnen van rechtspleging op 
straffe van verval voorgeschreven. Dit is evenwel slechts z6 indien 
de wet de sanctie van het verval van recht voorschrijft (art. 860, lid 3, 
Ger. W. )(348). Toepassingen hiervan zijn de termijnen om een rechts
middel aan te wenden (art. 860, lid 2, Ger.W.)(349), de termijnen 
waarbinnen het verzet en het hoger beroep tegen een vonnis dat de 
echtscheiding toestaat, ter kennis dienen te worden gebracht van de 
griffier van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen 
(art. 1266 en 1273 Ger.W.). 

b) Gerechtelijke vervaltermijnen 

69. Door de rechter opgelegde vervaltermijnen zijn veel minder 
talrijk in ons recht. Het klassieke voorbeeld is artikel 1655 B.W., 

(345) LIMPENS, J., o.c., 238, nrs. 581-582; DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil 
beige, IV, Brussel, Bruylant, 1972, 362, nr. 350; DEKKERS, R., o.c., II, 511, nr. 893; Cass., 
7 juni 1951, Pas., 1951, I, 683; R. W., 1951-52, 73; Cass., 24 januari 1969, Arr. Cass., 1969, 
501; Pas., 1969, I, 476; T. Not., 1969, 135. 
(346) DE PAGE, H., o.c., IV, 1042, nr. 898; FLAMME, M.-A. en LEPAFFE, J., Le contrat 
d'entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 364-365, nr. 645; BRICMONT, G., La responsabilite des 
architecte et entrepreneur, Brussel, Larcier, 1971, 84, nr. 77; DEL VA, W., ,Over de juridische 
natuur van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers", T.P.R., 1964, (33), 
40; Luik, 22 december 1971, Jur. Liege, 1971-72, 193; Rb. Gent, 16 februari 1977, R. W., 
1978-79, 180. 
(347) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., V, 950, nr. 1076, D, in fine: DERINE, R., VAN 
NESTE, F. en VANDENBERGHE, H., o.c., Dee! I, B, 937, nr. 635. 
(348) Zie daarover o.m.: Cass., 29 april1971, Arr. Cass., 1971, 837; Pas., 1971, I, 772; J.T., 
1971, 605; R. W., 1971-72, 1685; VAN COMPERNOLLE, J., ,Theorie des actes et des delais", 
Ann. Dr., 1968, (395), 409-417; FETTWEIS, A., o.c., 144-146, nr. 165. 
(349) Het gaat om de termijnen van verzet (art. 1048 Ger.W.), van hoger beroep (art. 1051 
Ger.W.), van de voorziening tot cassatie (art. 1073 Ger.W.), van het derdenverzet (art. 1129 
Ger. W .), van het verzoek tot herroeping van het gewijsde (art. 1136 Ger. W.), van het verhaal 
op de rechter (art. 1142 Ger.W.) en van de vordering tot intrekking (art. 1147 bis, par. 4, 
Ger.W.). 
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waarin wordt bepaald dat de ontbinding van de verkoop van onroe
rende goederen wegens niet-betaling van de prijs door de koper, 
dadelijk wordt uitgesproken indien de verkoper gevaar loopt de zaak 
en de prijs te verliezen. Als dit gevaar niet bestaat, kan de rechter 
aan de koper uitstel van betaling verlenen, maar als deze termijn 
verstrijkt zonder dat de koper betaalt, dan wordt de ontbinding van 
de koop uitgesproken. De door de rechter aan de koper verleende 
termijn van uitstel wordt als een vervaltermijn beschouwd(350). 

c) Conventionele vervaltermijnen 

70. Conventionele vervaltermijnen worden door de partijen in hun 
overeenkomst bedongen. Een toepassing hiervan is de door aitikel 
1660 B.W. aan de partijen in een koopovereenkomst toegekende 
bevoegdheid om het recht van wederinkoop aan een bepaalde termijn 
te onderwerpen, die evenwel voor niet Ianger dan vijf jaar mag 
worden bedongen(351). De belangrijkste toepassingen van de con
ventionele vervaltermijnen treffen we aan in de verzekeringspolissen, 
waar vaak wordt bedongen dat de niet-tijdige aangifte van het 
ongeval door de verzekeringnemer aan de verzekeraar, evenals het 
niet-tijdig doorsturen van de nodige documenten aan de verzekeraar, 
met verval van rechten worden gesanctioneerd(352). 

C. Kenmerken - Verschilpunten met verjaringstermijnen 

71. Het meest typische van een vervaltermijn is zijn strakheid: het 
Iauter verstrijken van de termijn volstaat opdat het verval zou 
intreden, ongeacht de houding van de daarbij betrokken partij
en(353). Niet zonder reden worden deze termijnen in Nederland dan 
ook vaak ,fatale termijnen" genoemd(354) en is er gezegd en ge
schreven dat deze termijnen ,vallen als een kapmes"(355). Indien 

(350) LIMPENS, J., o.c., 692-695, nrs. 2034-2036; DE PAGE, H., o.c., IV, 258-259, nr. 227. 
(351) LIMPENS, J., o.c., 749, nr. 2155; DE PAGE, H., o.c., IV, 331, nr. 318, 2°; DEKKERS, 
R., o.c., II, 506, nr. 883. 
(352) Zie daarover o.m.: FONTAINE, M., o.c., 83, nr. 18; VANDEPUTTE, R., ,De lotsbestem
ming van de vervallenverklaring in de verzekering", R. W., 1977-78, 2049-2060; FREDERICQ, 
S., CousY, H. en RoGGE, J., o.c., T.P.R., 1981, 410-413, nrs. 39-41. 
(353) DELVA, W., o.c., {.c., 287, nr. 12; ASSER, C., RUTTEN, L.E.H. en HARTKAMP, A.S., 
o.c., IV, Dee! I, 546, nr. 685; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, 819, nr. 1402. 
(354) In die zin o.m.: PITLO, A. en HIDMA, T.R., o.c., IV, 253; ASSER, C., RUTTEN, L.E.H. 
en HARTKAMP, A.S., ibid. 
(355) RoNSE, J., Wisselbriefen orderbriefje, inA.P.R., Gent-Leuven, Story-Scientia, 1972, 
II, 636, nr. 2106. 
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men dit meest typische kenmerk van de vervaltermijnen beschouwt 
in samenhang met het essentiele verschilpunt met verjaringstermij
nen, namelijk dat niet alleen het vorderingsrecht, maar ook het recht 
of de bevoegdheid zelf verloren gaat(356), dan kunnen aan de 
vervaltermijnen de volgende karakteristieke kenmerken worden toe
gekend. 
In de eerste plaats zijn vervaltermijnen, juist wegens hun strakheid, 
in principe niet vatbaar voor verlenging door stuiting of schor
sing(357). Sedert geruime tijd wordt echter aangenomen dat wanneer 
een partij bewijst dat zij een op straffe van verval voorgeschreven 
termijn niet kon naleven wegens overmacht in de werkdijke beteke
nis van het woord, d.w.z. wegens een onvoorzienbare en onoverko
melijke gebeurtenis waaraan de betrokkene geen schuld heeft, de 
rechter die termijn kan verlengen met een duur die het de betrokkene 
moet mogelijk maken toch nog de handeling te stellen(358). 
Een tweede karakteristiek kenmerk van vervaltermijnen is dat zij, 
ook wegens hun strakheid, onmiddellijk een aanvang nemen op het 
ogenblik dat het in de tijd beperkte recht ontstaat, ook al kan de 
daaraan beantwoordende rechtsvordering nog niet worden inge
steld(359). 
Daar een vervaltermijn niet alleen het vorderingsrecht, maar het 
recht of de bevoegdheid zelf aantast, blijft er na het verstrijken van 

(356) Zie supra, nr. 65 en de verwijzingen aldaar. 
(357) Cass., 6 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 639; Pas., 1981, I, 619; J.T., 1982, 279; 
DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1032, nr. 1135, A, en 1035, nr. 1137; DEKKERS, 
R., o.c., I, 839, nr. 1593; DELVA, W., o.c., {.c., 287, nr. 12; VANDEPUTTE, R., o.c., 324; 
VASSEUR, M., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1950,456-461, nrs. 19-21; PLANIOL, M. en RIPERT, 
G., o.c., VII, 819, nr. 1402; PITLO, R. en HIDMA, T.R., o.c., IV, 254-255; AssER, C., 
RUTTEN, L.E.H. en HARTKAMP, A.S., o.c., IV, Dee! I, 550-551, nrs. 690-691; zie in die zin 
artikel 50, eerste lid, Ger.W. voor de termijnen van rechtspleging die op straffe van verval 
zijn voorgeschreven. 
(358) Cass., 27 maart 1919, Pas., 1919, I, 112; Cass., 12 maart 1923, Pas., 1923, I, 233; DE 
PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., VII, 1032-1033, nr. 1135, A, en 1111, nr. 1238, C; DEKKERS, 
R., o.c., I, 840, nr. 1593; DELVA, W., ibid.; VAN COMPERNOLLE, J., o.c., Ann, Dr., 1968, 
417; VANDEPUTTE, R., ibid.; FETTWEIS, A., o.c., 467, nr. 687, en 498-499, nr. 748 en de 
aldaar geciteerde rechtspraak; SoLUS, H. en PERROT, R., o.c., I, 422-423, nr. 462. 
Er kan echter geen overmacht worden ingeroepen wanneer de niet-naleving van de vervalter
mijn te wijten is aan de nalatigheid van de lasthebber van een partij, zoals haar advocaat of 
gerechtsdeurwaarder, daar de fouten van de lasthebber aan de lastgever worden toegerekend 
(Cass., 24 januari 1974, Arr. Cass., 1974, 576, met noot W.O.; Pas., 1974, I, 553, met noot 
W.O.; R. W., 1973-74, 2496; J. T., 1974, 463; Cass., 10 januari 1986, R. W., 1986-87, 105; DE 
PAGE, H. en DEKKERS, R., o.c., V, 438, nr. 441, 5°, en 447-448, nr. 452, A; PAULUS, C. en 
BoEs, R., Lastgeving, in A.P.R.,.Gent, Story-Scientia, 1978, 94-95, nr. 147, en 132-133, 
nr. 230). 
(359) DELVA, W., ibid.; LICHTENAUER, W.F., o.c., {.c., 299. De verjaringstermijn begint 
daarentegen slechts te !open vanaf het ogenblik dat de rechtsvordering kan worden ingesteld 
(zie supra, nr. 24 en de verwijzingen aldaar). 
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de termijn in hoof de van de schuldenaar geen natuurlijke verbintenis 
tot het betalen van de schuld bestaan(360). 
Het verval van rechten kan niet bij wijze van verweermiddel of 
exceptie worden ingeroepen. Een volgend karakteristiek kenmerk 
van vervaltermijnen is dus dat het adagium ,,Quae temporalia sunt 
ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum,, niet van toepassing is 
op deze termijnen(361). 
Ten slotte is ook het adagium ,, Contra non valentem agere, non 
currit praescriptio, niet van toepassing op de vervaltermijnen(362). 

72. Als karakteristieke kenmerken van vervaltermijnen worden 
soms ook nog vermeld dat de rechter deze termijnen ambtshalve 
moet toepassen, indien deze termijnen althans de openbare orde 
raken, en dat betreffende deze termijnen geen overeenkomsten kun
nen worden gesloten en dat er evenmin afstand van kan worden 
gedaan, behoudens wanneer het conventionele vervaltermijnen be
treft(363). 
Dit standpunt moet worden genuanceerd. De zojuist genoemde 
kenmerken zijn niet typisch voor vervaltermijnen, maar wel voor 
termijnen die berusten op overwegingen die de openbare orde raken. 
Dit kunnen dan zowel verjarings- als vervaltermijnen zijn, want als 
zodanig zijn deze laatste niet van openbare orde. Of een vervalter
mijn van openbare orde is, moet in ieder concreet geval worden 
onderzocht. Voor de conventionele vervaltermijnen is dit zeker niet 
het geval, daar deze termijnen enkel in het belang van partijen zijn 
gesteld(364). De termijnen van rechtspleging om een rechtsmiddel 
aan te wenden, berusten daarentegen wel op overwegingen die de 

(360) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 1033, nr. 1135, B; DELVA, W., ibid.; 
VANDEPUTTE, R., o.e., 324. Na het verstrijken van de verjaringstermijn blijft er voor de 
schuldenaar nog wei een natuurlijke verbintenis tot betaling van de schuld bestaan (zie supra, 
nr. 6 en de verwijzingen aldaar). 
(361) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 1035, nr. 1137; DEKKERS, R., o.e., I, 839, 
nr. 1593; DELVA, W., ibid.; VASSEUR, M., o.e., Rev. Trim. Dr. Civ., 1950, 461, nr. 23; 
PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.e., VII, 819, nr. 1402; LICHTENAUER, W.F., o.e., I.e., 
301-302; zie in die zin voor deals vervaltermijn te beschouwen termijn van twee jaar voor de 
vordering tot vernietiging van de verkoop van een onroerend goed uit hoofde van benadeling 
(art. 1676 B.W.): Cass., 7 juni 1951, Pas., 1951, I, 683; R.W., 1951-52, 73; betreffende de 
toepassing van dit adagium inzake de verjaring, zie supra, nr. 31 en de verwijzingen aldaar. 
(362) DELVA, W., o.e., I.e., 289, nr. 15; vgl. LICHTENAUER, W.F., o.e., I.e., 299-300. 
(363) Zie b.v. DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 1033, nr. 1135, A; DEL VA, W., o.e., 
I.e., 287, nr. 12. 
(364) DEL VA, W., o.e., I.e., 288, nr. 14; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.e., VII, 820, nr. 1403. 
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openbare orde aanbelangen(365). Zoals voor de verjaring geldt ook 
dan dat het verval ambtshalve door de rechter mag worden opgewor
pen, dat het verval in iedere stand van het geding en zelfs voor de 
eerste maal voor het Hof van Cassatie mag worden ingeroepen, en 
dat de partijen niet geldig afstand kunnen doen van een vervalter
mijn(366). 

XII. KRITISCHE SLOTBESCHOUWINGEN 

73. De uitspraak van wijlen W. DEL v A, nu meer dan 25 jaar gel e
den, dat het Belgisch civiel recht aangaande de verjaring gebrekkig 
en onbeholpen aandoet(367), blijft helaas ook vandaag nog geldig. 
Op wetgevings-technisch vlak werd reeds kritiek uitgeoefend op de 
behandeling van de bevrijdende en de verkrijgende verjaring in een 
zelfde titel van het Burgerlijk Wetboek(368). 
De belangrijkste kritiek die, vanuit inhoudelijk oogpunt, op het 
Belgisch civiel verjaringsrecht kan worden uitgeoefend, is dat we hier 
staan voor een stuk recht dat, vooral door de lange verjaringstermij
nen, maatschappelijk verouderd is. In het bijzonder de gemeenrech
telijke verjaringstermijn van dertig jaar, die nog dateert uit de tijd 
dat er in een Staat lange afstanden waren die slechts met traag 
bewegende vervoermiddelen konden worden overbrugd(369), beant
woordt niet meer aan het hedendaags maatschappelijk Ieven dat veel 
sneller verloopt. Deze termijn zou moeten worden verkort, minstens 
tot twintig jaar, zoals in het Nieuw Nederlands B.W. (art. 3.11.10}, 
zo mogelijk tot tienjaar, zoals in het Italiaans B.W. (art. 2946)(370). 
Dat de verjaringstermijnen, in het bijzonder de gemeenrechtelijke, 
als te lang worden ervaren, wordt nog in de hand gewerkt door de 

(365) Cass., 25 september 1952, Pas., 1953, I, 13, met noot R.H.; R. W., 1952-53, 669; 
R.C.J.B., 1955, 167, met nootA. BERNARD en E. Gurr; Cass., 27 februari 1975, Arr. Cass., 
1975, 739; Pas., 1975, I, 669; R. W., 1974-75, 2483; KoHL, A., ,Appel en matiere civile et 
commerciale", in R.P.D.B., Complement, VI, Brussel, Bruylant, 1983, nrs. 522-537; FETT
WEIS, A., o.e., 146, nr. 165 en 503, nr. 760, en de aldaar geciteerde rechtspraak. 
(366) DEL VA, W., o.e., I.e., 288, nr. 14; PLANIOL, M. enRIPERT, G., o.e., VII, 820, nr. 1403; 
voor wat de verjaring betreft, zie in die zin supra, nrs. 11-12 en 18, en telkens de verwijzingen. 
(367) DELVA, W., o.e., I.e., 274, nr. 1, en 289, nr. 16. 
(368) Zie supra, nr. 2 en de verwijzingen aldaar. 
(369) De dertigjarige verjaring gaat inderdaad terug tot het Romeinse recht, meer in het 
bijzonder tot de Codex Justiniani (DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 1151, nr. 1289, 
en 1162, voetnoot (1); FEENSTRA, R., Romeinsreehtelijke grondslagen van het Nederlands 
privaatreeht, Leiden, E.J. Brill/Universitaire Pers, 1984, 69-70, nr. 130, en 75-77, nrs. 
140-142). 
(370) DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 1028-1029, nr. 1133; 1151, nr. 1289, en 1163, 
nr. 1307, voetnoot (1); DELVA, W., o.e., {.e., 281, nr. 8, en 289, nr. 16; vgJ. PLANIOL, M. 
en RIPERT, G., o.e., VII, 737-738, nr. 1329. 
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regeling betreffende de stuiting van de verjaring. Niet aileen is in het 
privaatrecht stuiting na stuiting mogelijk, er begint ook telkens een 
verjaringstermijn van dezelfde duur te !open als degene die werd 
gestuit. Op die manier wordt met de stuiting eigenlijk het tegendeel 
bewerkt van wat de wetgever met de verjaring beoogde. De lege 
ferenda zou stuiting na stuiting moeten uitgesloten zijn en zou de 
schuldeiser na de stuiting zijn recht moeten uitoefenen binnen een 
welbepaalde tijdspanne die korter is dan de oorspronkelijke verja
ringstermijn(371). 
Ook bij schorsing van de verjaring zou de schuldeiser moeten optre
den binnen een korte tijdspanne na het ophouden van de schorsings
oorzaak; in beginsel zou dit dezelfde termijn moeten zijn als na de 
stuiting(372). Bovendien zou t.a.v. alle betrokkenen een identieke 
regeling moeten gelden voor de schorsing van de verjaring. Men ziet 
niet goed in waarom thans voor een zelfde categorie van verjaringen 
soms een verschillende regeling geldt, in acht genomen de personen 
tegen wie de verjaring loopt(373). 

74. Een ander punt van kritiek is dat de wetgever de regeling inzake 
de bevrijdende verjaring nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt door 
een zeer groot aantal verschillende verjaringstermijnen te voorzien 
met een duur die korter is dan de gemeenrechtelijke. Daarbij komt 
dat voor nagenoeg gelijksoortige rechtsvorderingen de tijdsduur van 
de verjaring soms merkelijk verschilt, zonder dat daarvoor een 
redelijke verklaring kan worden gegeven(374). Zo vraagt men zich 
af waarom de rechtsvordering van gerechtsdeurwaarders tot betaling 
van hun loon en van de kosten van de akten die zij betekenen, 
verjaart door verloop van een jaar (art. 2272 B.W.), terwijl de 
rechtsvordering van advocaten tot betaling van hun ereloon en 
kosten verjaart na verloop van vijf jaar na de beeindiging van hun 
taak (art. 2276 bis B.W .). De onderscheiden categorieen van ,korte
re'' verjaringstermijnen zouden zoveel mogelijk moeten worden 

(371) DEL VA, W., o.e., I.e., 283-284, nr. 9, c; zie ook: DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., 
VII, 1080, nr. 1198. 
(372) DEL VA, W., o.e., I.e., 285, nr. 10, d; zie ook: DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 
1093-1094, nr. 1217. 
(373) Zie en vergelijk de artikelen 2251, 2252 en 2278 B.W. (zie daarover supra, nrs. 20 en 
55-56, evenals de verwijzingen aldaar); DE PAGE, H. en DEKKERS, R., o.e., VII, 1095-1097, 
nr. 1219; DELVA, W., o.e., I.e., 278, nr. 4, c; 285, nr. 10, d, en 289, nr. 16. 
(374) DELVA, W., o.e., I.e., 277, nr. 4, c. 
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beperkt; het zou aanbeveling verdienen nog slechts een paar ,korte
re'' verjaringstermijnen te behouden(375). 
Indien de wetgever in de huidige regeling bepaalde rechtsvorderingen 
aan een nieuwe verjaringstermijn onderwerpt, zou hij nauwkeurig 
dienen te bepalen of het dan gaat om een zgn. ,korte verjaring" die 
op een vermoeden van betaling berust en waarvoor enige bijzondere 
regels gelden (art. 2274-2275 en 2278 B.W.). Jammer genoeg dienden 
we de laatste jaren vast te stellen dat de wetgever in dit opzicht niet 
erg zorgvuldig is te werk gegaan bij de invoering van de nieuwe 
artikelen 2273 en 2276bis B.W.(376). 
Ten slotte zou de wetgever een duidelijk onderscheid moeten maken 
tussen verjaringstermijnen, vervaltermijnen en termijnen van rechts
pleging. Minstens zou hij moeten aanduiden wanneer het om een 
vervaltermijn gaat, en het wordt ook de hoogste tijd dat hiervoor een 
eigen regeling wordt uitgewerkt(377). 

(375) Zie in die zin paragrafen 196 en 197 B.G.B. (verjaringstermijn van vier jaar voor de 
periodiek weerkerende schuldvorderingen met het karakter van een inkomen; verjaringster
mijn van twee jaar voor de kleine schuldvorderingen die men doorgaans onmiddellijk voldoet); 
PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.e., VII, 736, nr. 1327; vgl. DELVA, W., o.e., I.e., 289, nr. 16, 
die slechts een kortere verjaringstermijn zou willen behouden. 
(376) Zie daarover supra, nrs. 37 en 42 en de verwijzingen aldaar. 
(377) DELVA, W., o.e., I.e., 289, nr. 16. 
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SOMMAIRE 

Le present article brosse un apen;u general de la prescription extinctive et des delais 
de decheance en droit prive beige. 
La prescription extinctive constitue un moyen de defense en vertu duquel un droit 
de creance ou un droit reel sur un bien d'autrui cesse d'etre exigible en raison du 
non-exercice de ces droits pendant un delai fixe par la loi. En ce qui concerne les 
droits de creance, il est a present unanimement admis que la prescription n'entra'ine 
pas !'extinction de !'obligation elle-meme mais affecte uniquement l'exigibilite de 
celle-ci. Lorsque !'action en paiement d'une dette est prescrite, il subsiste dans le 
chef du debiteur une obligation naturelle au paiement de cette dette. 
Le fondement de la prescription reside dans !'interet pour toute vie en societe 
d'assurer la securite juridique et la paix sociale ainsi que de voir reconnaltre en droit 
des situations de fait subsistant de longue date. 
Une raison supplementaire justifiant la prescription, c'est qu'elle permet de prevenir 
un certain nombre de probU:mes insolubles en matiere de preuve. 
Ces considerations d'interet general expliquent pourquoi !'institution elle-meme de 
la prescription touche a l'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent declarer 
qu'un droit est imprescriptible, ni renoncer, d'avance, au droit d'invoquer la 
prescription (art. 2220 C.c.), ni valablement convenir d'allonger les delais Iegaux 
de prescription. Le moyen resultant de la prescription, le droit d'invoquer la 
prescription des la naissance de ce droit, ne concerne cependant que des interets 
prives. II en resulte (a) que les juges ne peuvent suppleer d'office le moyen resultant 
de la prescription (art. 2223 C.C.), sauf lorsqu'il s'agit d'une matiere concernant 
l'ordre public; (b) que les parties peuvent renoncer ala prescription acquise (art. 
2220 C.c.), sauf une fois encore lorsqu'il s'agit d'une matiere concernant l'ordre 
public; (c) que les parties peuvent abreger les delais Iegaux de prescription; (d) et 
qu'elles peuvent egalement convenir qu'une prescription deja commencee demeure
ra temporairement suspendue. 
La prescription extinctive ne faisant pas dispara'itre !'obligation elle-meme mais 
empechant seulement l'exigibilite de ce droit, le moyen de defense fonde sur la 
prescription ne constitue pas une defense concernant !'affaire elle-meme, mais 
uniquement un moyen d'irrecevabilite. De ce fait, ce moyen peut etre invoque en 
tout etat de cause, meme pour la premiere fois en degre d'appel (art. 2224 C.c.). 
Toutes les personnes, tant physiques que morales, peuvent invoquer la prescription. 
De meme, la prescription court contre toutes personnes, a moins qu'elles ne soient 
dans quelque exception etablie par une loi (art. 2251 C.c.). 
En principe, toutes les actions peuvent s'eteindre par prescription sauf les actions 
qui ne sont pas dans le commerce, I' action en revendication de propriete ainsi que 
les droits et actions qui constituent un attribut du droit de propriete. 
Sauf disposition legale contraire, la prescription prend cours le jour ou la creance 
est devenue exigible. Pour le cal cut du delai de prescription, le jour ou la prescription 
prend cours n'est pas compris dans le delai; par contre, le dernier jour du delai y 
est compris (art. 2261 C.c.). En principe, toutes les actions sont prescrites par trente 
ans (art. 2262 C.c.). Ceci constitue le delai de prescription de droit commun, 
exception faite des actions pour lesquelles la loi prevoit un delai plus court. D'assez 
nombreuses dispositions legales effectivement des delais de prescriptions d'une 
duree inferieure et notamment de dix, cinq, trois, deux et un ans, et de six mois. 
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En cas d'interruption de fa prescription, certains actes juridiques prevus par Ia loi 
ont pour consequence que Ia partie deja courue du delai de prescription n'est plus 
prise en consideration mais que prend cours au nouveau de!ai de meme duree. La 
prescription est interrompue, en premier lieu, par les actes juridiques mentionnes 
a !'article 2244 C.c. et emanant du titulaire du droit, a savoir: Ia citation en justice 
(a laquelle est assimilee toute action en justice tendant a faire reconnaitre le droit 
menace), le commandement et Ia saisie signifies a celui qu'on veut empecher de 
prescrire. La prescription est interrompue, en deuxieme lieu, par Ia reconnaissance 
que le debiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2248 C.c.). 

La suspension de fa prescription a pour consequence que Ia prescription cesse de 
courir en raison de certaines causes pendant un certain delai, pour recommencer a 
courir lorsque disparait Ia cause de Ia suspension, mais en tenant compte du delai 
deja acquis. Ainsi, Ia prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits 
(art. 2252 C.c.). Outre ces causes legales de suspension, Ia prescription ne court pas 
non plus contre les personnes qui se trouvent dans l'impossibilite d'agir en raison 
d'un empechement resultant de Ia loi. 

Les prescriptions prevues aux articles 2271 et 2272 C.c. forment ce qu'on appelle 
les ,courtes ou breves prescriptions" qui sont basees sur une presomption de 
paiement. Toutefois, des qu'il a ete etabli un ecrit prouvant !'existence de Ia dette, 
le bref delai de prescription se trouve automatiquement ecarte et remplace par le 
delai de droit commun. Le creancier peut egalement renverser cette presomption de 
paiement en deferant au debiteur le serment decisoire; l'aveu de non-paiement fait 
par le debiteur est assimile a ce serment. 

A cote des delais de prescription, il y ales defais de decheance. II s'agit de delais, 
Ie plus souvent assez brefs, dans lesquels un droit doit etre exerce ou une action en 
justice doit etre intentee, sous peine de decheance. La principale difference avec Ie 
delai de prescription, c'est que !'expiration du delai de decheance entraine Ia perte 
non seulement de !'action en justice mais egalement du droit lui-meme, de sorte qu'il 
ne subsiste done plus d'obligation naturelle au paiement de Ia dette dans le chef du 
debiteur. Une autre difference importante, c'est que les delais de decheance, parce 
qu'ils sont tellement contraignants, ne sont en principe pas susceptibles d'etre 
allonges par interruption ou suspension. La plupart des delais de decheance sont 
prevus par Ia loi elle-meme. II s'agit alors de delais dans lesquels une formalite doit 
etre accomplie, une competence doit etre exercee ou une action en justice doit etre 
intentee. Outre ces delais de decheance fixes par loi, il y a aussi ceux qui sont imposes 
par le juge ou convenus entre parties. 

Dans les considerations critiques proposees en conclusion de cet article, !'auteur 
souligne que le droit civil beige de Ia prescription est socialement suranne et que les 
delais de prescription, en particulier ceux de droit commun, sont trop longs, ceci 
se trouvant renforce par les regles en vigueur en matiere d'interruption et de 
suspension de Ia prescription. L'auteur critique egalement Ia trop grande diversite 
des delais de prescription d'une duree inferieure a celle de droit commun et !'absence 
de regles legales regissant les delais de decheance. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im diesem Beitrag wird iiber die erloschende Verjiihrung und die Fiilligkeitstermine 
im belgischen Privatrecht ein allgemeiner Ueberblick geboten. 
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Die erloschende Verjiihrung ist ein Wehrmittel, wobei wegen der Nichtausiibung 
eines Rechtes wiihrend der vom Gesetz festgesetzten Frist ein personliches Recht 
oder ein dingliches Recht auf das Gut eines anderen nicht mehr eingeklagt werden 
kann. 

Insofern es sich urn personliche Rechte handelt, steht es heute fest, dass die 
Verjiihrung allerdings die Verpflichtung selbst nicht vernichtet, sondern nur deren 
Einzienbarkeit angreift. Nach der Verjiihrung der gerichtlichen Klage zur Zahlung 
der Schuld besteht weiter fiir den Schuldner eine moralische Verpflichtung zur 
Zahlung dieser Schuld. 

Die Grundlage der Verjiihrung beruht darauf, dass jede Gesellschaft, im Interesse 
der Rechtssicherheit und des sozialen Friedens, darin Vorteile sieht, dass eine schon 
lange existierende Sachlage auch vom Gesetz anerkannt wird. Ein zusiitzlicher 
Existenzgrund ergibt sich daraus, dass durch die Ersitzung eine Reihe van unlosba
ren Belegproblemen vorgebeugt werden. Diese Erwiigungen iiber das allgemeine 
Interesse erkliiren, warum die Institution der Ersitzung selbst die offentliche Ord
nung beriihrt, woraus sich ergibt, dass die Parteien ein Recht nicht unverjiihrbar 
erkliiren diirfen, dass sie im voraus nicht auf das Recht zur Berufung auf die 
Ersitzung verzichten diirfen (Art. 2220 BOB), und dass sie nicht rechtsgiiltig 
vereinbaren konnen, die gesetzlichen Verjiihrungsfristen zu verliingern. 

Das Mittel der Ersitzung, das Recht sich auf die Ersitzung zu berufen, wenn einmal 
dieses Recht entstanden ist, beriihrt nur private Interessen. Hieraus geht hervor, a) 
dass der Richter das Mittel der Ersitzung nicht von Amts wegen an wenden darf (Art. 
2223 BGB), es sein denn, dass es sich urn einen Stoff handelt, der die offentliche 
Ordnung angeht; b) dass die Parteien wohl rechtsgiiltig eine schon erworbene 
Ersitzung abtreten konnen (Art. 2220 BOB), es sei denn wiederum dass es einen 
Stoff betrifft, der die offentliche Ordnung angeht; c) dass die Parteien rechtsgiiltig 
die gesetzlichen Verjiihrungsfristen einkiirzen diirfen; d) und dass sie auch rechtsgiil
tig vereinbaren diirfen, dass eine schon laufende Ersitzung zeitweilig eingestellt 
bleibt. 

Wei! die erloschende Verjiihrung die Verpflichtung selbst nicht vernichtet, sondern 
nur deren Einziehbarkeit verhindert, ist das auf der Ersitzung beruhende Wehrmittel 
kein Wehrmittel hinsichtlich der Sache an sich, sondern ein Mittel der Unzuliissig
keit. Dies bringt mit sich, dass man sich auf dieses Wehrmittel bei jedem Stand des 
Verfahrens berufen darf, und sogar zum ersten Mal im Grad der Berufung (Art. 
2224 BOB). 

Aile Personen, sowohl natiirliche wie juristische Personen, konnen sich auf die 
Ersitzung berufen. Die Ersitzung betrifft auch aile jeweiligen Personen, ausser 
denjenigen, fiir die das Gesetz eine Ausnahme bildet (Art. 2251 BOB). 

Im Prinzip konnen aile gerichtlichen Klagen durch Ersitzung zunichte werden, 
ausser den gerichtlichen Klagen, die ausserhalb des Handels liegen, die Eigentums
klagen, und die Rechte und gerichtlichen Klagen die ein Attribut des Eigentumsrecht 
bilden. 

Wenn im Gesetz nicht anders festgesetzt, gilt die Ersitzung ab dem Tag, an dem die 
Forderung einziehbar geworden ist. Zur Berechnung der Verjiihrungsfirst wird der 
Tag, an dem die Verjiihrung anfiingt, nicht mitgerechnet; der letzte Tag der 
Verjiihrungsfrist wird im Gegenteil wohl mitgerechnet (Art. 2261 BOB). Im Prinzip 
verjiihren aile gerichtlichen Klagen nach 30 Jahren (Art. 2261 BOB). Dies ist die 
gemeinrechtliche Verjiihrungsfrist, ausser fiir diese gerichtlichen Klagen, fiir die das 
Gesetz eine kiirzere Frist festgesetzt hat. Manche Gesetzesbestimmungen enthalten 
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eine jiingere Verjahrungsfrist, wie etwa zehn-, fiinf-, drei-, zwei- und einjahrige und 
sechsmonatige Verjahrungsfristen. 

Bei Unterbrechnung der Brsitzung werden gewisse im Gesetz genannte Rechtshand
lungen veranlassen, dass der schon abgelaufene Teil der Verjahrungsfrist nicht 
beriicksichtigt wird, sondern dass sofort eine neue Verjahrungsfrist mit derselben 
Dauer anfangt. Die Brsitzung wird an erster Stelle von den im Art. 2244 BGB 
genannten Rechtshandlungen unterbrochen, die vom Rechthabenden ausgehen, 
namlich von der gerichtlichen Ladung (und der gleichzusetzen: von jeder gerichtli
chen Klage die die Anerkennung des bedrohten Rechtes von Rechts wegen erstrebt), 
vom Zahlungsbefehl und vom Beschlag, der dem zugestellt wird, den man an der 
Gewahrung der Brsitzung hindern will. 

Die Brsitzung wird an zweiter Stelle unterbrochen, indem der Schuldner das Recht 
der Person, gegen die die Brsitzung lauft, anerkennt (Art. 2248 BGB). Die Binstel
lung der Brsitzung veranlasst, dass wegen gewisser Griinde wahrend einer gewissen 
Prist die Brsitzung aufhort zu gelten, und erst wieder weiterlauft, wenn dieser 
Grund hinfiillig wird, allerdings mit Riicksicht auf was schon erworben war. So gilt 
die Brsitzung nicht gegen Minderjahrige und Bntmiindigte (Art. 2253 BGB). Neben 
diesen gesetzlichen Grunden einer Binstellung wird die Verjahrung auch nicht gegen 
Personen gelten, denen es infolge eines sich aus dem Gesetz ergebenden Hindernisses 
unmoglich ist zu handeln. 

Die in den Art. 2271 und 2272 BGB erwahnten Brsitzungen bilden die sogenannten 
,kurzen Brsitzungen", die auf einer Vermutung der Zahlung beruhen. So bald 
jedoch ein Schreiben verfasst worden ist, dass die Bxistenz der Schuld belegt, wird 
die kurze Brsitzung automatisch ausser Kraft gesetzt und in die gemeinrechtliche 
Brsitzung umgesetzt. Der Glaubiger kann diese Vermutung der Zahlung auch 
widerlegen, indem er dem Schuldner den im Prozess entscheidenden Bid auftragt. 
Das vom Schuldner abgelegte Gestandnis einer Nicht-Zahlung wird diesem Bid 
gleichgesetzt. 

Neben den Verhahrungsfristen gibt es die Falligkeitstermine. Dies sind meistens 
kiirzere Fristen, in denen ein Anspruch oder ein Recht ausgeiibt werden muss, oder 
eine gerichtliche Klage eingereicht werden muss, unter Strafe der Brloschung. Der 
wichtigste Unterschied mit der Verjahrungsfrist besteht darin, dass nach dem 
Ablauf des Falligkeitstermins nicht nur die gerichtliche Klage sondern auch das 
Recht oder der Anspruch an sich hinfallig geworden ist, sodass es fiir den Schuldner 
weiter keine moralische Verpflichtung zur Zahlung der Schuld gibt. Bin anderer 
wichtiger Unterschied besteht darin, dass Falligkeitstermine, wei! sie so starr sind, 
im Prinzip fiir eine Verlangerung durch Unterbrechung oder Binstellung nicht in 
Betracht kommen. Die meisten Falligkeitstermine werden im Gesetz selbst vorge
sehen. Bs handelt sich dabei urn Falligkeitstermine, an denen eine Formalitat erledigt 
werden muss, eine Befugnis ausgeiibt werden muss, oder eine gerichliche Klage 
eingereicht werden muss. Ausserdem gibts es weiter noch vom Richter auferlegte 
und zwischen Parteien vereinbarte Falligkeitstermine. 

In den kritischen Betrachtungen, die diesen Beitrag abschliessen, wird darauf 
hingewiesen, dass das belgische zivile Verjahrungsrecht gesellschaftlich veraltet ist, 
und dass die Verjahrungsfristen, besonders die gemeinrechtlichen, zu lang sind, was 
noch durch die jetzt geltende Reglung hinsichtlich der Unterbrechung und der 
Binstellung der Verjahrung verschlimmert wird. Weiter wird hier an der grossen 
Vielfalt kiirzerer Verjahrungsfristen als der gemeinrechtlichen und am Fehlen einer 
gesetzlichen Reglung hinsichtlich der Falligkeitstermine Kritik geiibt. 
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SUMMARY 

This contribution contains a general overview of the Belgian private law relating 
to negative prescriptions and to dates of maturity. 

Negative prescription is a defence by which a claim or a right to another person's 
property can no longer be enforced on account of these rights not having been 
exercised for a certain period as defined by law. As regards rights of action, it has 
by now been firmly established that prescription does not annul the obligation itself, 
but merely affects its enforceability. Once the period envisaged under the pre
scription has elapsed in relation to the right of action, the debtor remains subject 
to a natural obligation to pay the debt involved. 

The basis of prescription is that, in the interests of legal certainty and social order, 
any society benefits from having certain factual situations, which have prevailed for 
a considerable period, recognised in law. An additional reason for its existence is 
that it serves to avoid a number of insoluble problems of evidence. 

These considerations relating to the general interest explain why the notion of 
prescription itself concerns public policy, which means that the parties may not 
stipulate that a right is not subject to prescription, that they may not agree among 
themselbes to waive the right to plead prescription (Article 2220 Belgian Civil Code), 
and that they may not, legally, agree to extend the statutory prescription periods. 
The defence of prescription and the right to invoke it once this right comes into 
excistence can only affect private interests. It follows from the foregoing that (a) 
that the courts may not apply prescription ex officio (Article 2223 Belgian Civil 
Code), except where matters of public policy are involved, (b) the parties may, 
legally, waive a prescription which has already been acquired, except here again, 
where matters of public policy are concerned, (c) the parties may, legally, reduce 
the statutory prescription periods, and (d) that they may also legally agree that a 
prescription period which has already commenced shall remain suspended. 

Since negative prescription does not annul the obligation itself, but merely impedes 
its enforceability, the defence based on prescription is not a defence which concerns 
the underlying dispute itself, but rather a ground of inadmissibility. This entails that 
this defence may be invoked at any stage of the court proceedings, and even for 
the first time during appellate proceedings (Article 2224 Belgian Civil Code). 

Any person, whether natural or legal, may invoke prescription. Also, prescription 
may be invoked against any person, except for those for whom the law makes an 
exception (Article 2251 Belgian Civil Code). 

All rights of action may, in principle, become null and void through prescription, 
except for those claims are non-commercial by nature, actions for the reclaiming 
of property as well as those rights and claims which constitute an attribute of the 
right of ownership. 

Except where the law provides otherwise, prescription commences on the day on 
which the claim has become enforceable. For the purpose of computing the 
prescription period, the day on which the prescription commences does not count; 
the last day of this period, however, is counted for this purpose (Article 2261 Belgian 
Civil Code). All rights of action are, in principle, subject to a prescription period 
of 30 years (Article 2261 Belgian Civil Code). This is the ordinary prescription 
period, except for those rights of action for which the law has provided a shorter 
period. There exists a relatively large number of statutory provisions laying down 

1841 

---- [ . I~ 



a shorter prescription period. In this way, there exist prescription periods of ten, 
five, three, two years and one year, as well periods of six months. 

In the case of interruption of the prescription period, certain actions having legal 
consequences which are laid down by law will result in that part of the prescription 
period which has already elapsed not being taken into account, with a second 
prescription period of the same duration commencing immediately. Periods of 
prescription may be interrupted in the first instance through the commission, by the 
person in whom the right is vested, of those actions having legal consequences which 
are mentioned in Article 2244 of the Belgian Civil Code, to wit, summons to appear 
before a court (and, more generally, any right of action seeking to have the 
threatened right recognised at law), orders for payment and seizures notified to those 
whom one seeks to prevent from acquiring prescription. Prescription periods may 
also be interrupted by virtue of the debtor recognising the right of the party against 
whom the prescription can be invoked (Article 2248 Belgian Civil Code). 

The suspension of the prescription periods entails that for certain reasons the 
prescription ceases to apply for a certain period, only to resume once this reason 
no longer applies, but taking into account the prescription already acquired. Thus 
prescription shall not apply against minors and persons under judicial disability 
(Article 2253 Belgian Civil Code). In addition to these statutory causes of sus
pension, prescription shall not apply either against persons who are unable to act 
as a result of an objection laid down by law. 

The cases of prescription provided under Articles 2271 and 2272 of the Belgian Civil 
Code are the so-called ,short prescriptions", based on a presumption of payment. 
As soon as a document has been drawn up proving the existence of a debt, the short 
prescription period is automatically cancelled and converted into an ordinary thirty 
years' prescription. The creditor may also rebut this presumption of payment by 
imposing a decisive oath on the debtor. Any admission of non-payment by the 
debtor is conflated wuth this decisive oath. 

In addition to the prescription periods there exist also the dates of maturity. These 
are dates covering periods which in the majority of cases are relatively short and 
in the course of which either a claim or a right must be enforced or a right of action 
set in motion, on penalty of bein cancelled. The most important difference with 
prescription periods is that once the date of maturity has lapsed, not only has the 
right of action, but also the right itself has been cancelled, so that the debtor no 
longer has a natural obligation to pay the outstanding debt. Another important 
difference is that the period preceding the date of maturity, being extremely strict, 
cannot in principle be extended by means of interruption or suspension. Most dates 
of maturity are laid down by law. In that case, we are dealing with periods in which 
a formal requirement needs to be satisfied, a capacity exercised or a right of action 
instituted. In addition, there are also dates of maturity which have been imposed 
by the courts and those which have been agreed by the parties to a contract. 

In the critical assessment which concludes this contribution, attention is drawn to 
the fact that the Belgian private law relating to prescription is socially outdated and 
that the current prescription periods, especially the ordinary periods, are too long, 
a factor which is also caused by the existing law relating to interruption and 
suspension of prescription periods. In addition, criticism is levelled at the excessive 
diversity in the shorter prescription periods as compared with the ordinary ones, 
as well as at the lack of a set of rules governing dates of maturity. 
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