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De bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen
Preadvies van Prof. Mr. Willy Delva

1.

INLEIDING

1. De verjaring en het geldend Belgisch civiel recht
De verjaring komt in alle takken van het recht voor.
Wat het Belgisch burgerlijk recht betreft - dat nog steeds aanleunt
tegen de Code Napoleon, die in onze gewesten van toepassing werd tijdens de Franse overheersing en die sindsdien behouden bleef - is de
materie, voor zover een systematische regeling werd betracht en ongeacht
zekere wetteksten in. en buiten het Burgerlijk Wetboek voorhanden,
geregeld bij de art. 2219 tot en met 2280, zijnde titel XX van B. III, B;B,
W. De stof wordt er in vijf hoofdstukken ingedeeld, achtereenvolgens
handelende over: Algemene bepalingen, Bezit, Oorzaken die de verjaring verhinderen, Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen, en Tijd
voor de verjaring vereist.
Het valt onmiddellijk op dat die regeling in zake de verjaring aan het
slot van het wetboek geplaatst staat. Wat de ietwat ondeugende bedenking ingeeft: het zal wel niet veel zaaks zijn. En inderdaad, bij nader
onderzoek van de teksten blijkt de uitgewerkte regeling niet bijster gelukkig. Zodat men zich zou kunnen afvragen, of de opstellers van wat de
Code Napoleon zou worden soms niet buiten· adem waren toen ze de
verjaring aanpakten.
2. Verschillen tussen het Franse en het Belgische recht
De Belgische wetgeving is praktisch dezelfde als degene die op heden
in Frankrijk geldt, waar - enkele .bijzondere wetten van latere datum
buiten beschouwing gelaten - de verjaringsmaterie behandeld wordt in
de artikelen 2219 tot en met 2281 C.c.
Tussen de Belgische en ·Franse wetgeving zijn, althans wat de basisregeling betreft, slechts de volgende verschillen aan te stippen:
art. 2245 (dat stuiting van de verjaring voorzag te rekenen vanaf de
oproeping in verzoening voor de vrederechter, mits die oproeping gevolgd werd door een tijdig bekend exploot van rechtsingang) is in
België niet meer van toepassing sinds de wet van 12 aug. 1911 de voorafgaande poging tot verzoening heeft afgeschaft. Bij de wet van 15 dec.
1949, art. 29, werd het art. 2245 B.B.W. trouwens opgeheven;
art. 2247, derde lid (dat stuiting van de verjaring voor niet bestaande
hield indien de eiser het geding uit hoofde van tijdsverloop liet vervallen)
is evenmin nog van toepassing in België sinds de art. 397 tot en met 401

275

B.W.v.B. Rv. op het verval van de aanleg werden opgeheven door het
K.B. nr. 300 van 30 maart 1936, art. 49, 1°. Bij de wet van 15 dec. 1949,
art. 28, 29°, werd het derde lid van art. 2247 B.B.W. eenvoudig opgeheven,
zodat de tekst van het artikel nu, sinds de invoering van de Nederlandse
tekst van het B.B.W., als volgt luidt:
"Indien de dagvaarding nietig is uit hoofde van een gebrek in de vorm,
Indien de eiser afstand doet van zijn eis,
Of indien zijn eis wordt afgewezen,
Wordt de stuiting voor niet bestaande gehouden" ;
art. 2279 (met betrekking tot het bezit van roerende goederen dat geldt
als titel) werd uitgebreid door toevoeging van een derde lid bij het enig
artikel van de wet van 22 juni 1953. Art. 2279 B.B.W. is thans als volgt
gesteld:
"Met betrekking tot roerende goederen geldt het bezit als titel.
Niettemin kan hij die een zaak verloren heeft of aan wie een zaak
ontstolen is, gedurende drie jaren, te rekenen van de dag waarop het
verlies of de diefstal heeft plaatsgèhad, de zaak terugvorderen van
degene in wiens handen hij ze vindt; behoudens het verhaal van de
laatstgenoemde op degene van wie hij ze bekomen heeft.
Dit recht van terugvordering geldt evenwel niet voor biljetten van de
Nationale Bank van België, noch voor biljetten uitgegeven krachtens
de wet van 12 juni 1930, wanneer de bezitter te goeder trouw is";
art. 2281 (dat voorhield dat verjaringen die op het tijdstip van de bekendmaking van de titel op de verjaring een aanvang hadden genomen, overeenkomstig de oude wetten zouden geregeld worden, zonder evenwel
langer te mogen duren dan 30 j.) werd opgeheven bij de wet van 15 dec.
1949, art. 29.
3. Bijzondere teksten in het Belgisch recht
Er zijn in België insgelijks een ganse reeks wettelijke bepalingen ingevoerd, die betrekking hebben op de tijdsduur van de voor de korte verjaringen gestelde termijnen.
Hiervan een opsomming geven zou enkel tot verzwaring van dit preadvies leiden.
Zeer belangrijk, mede door hun algemene draagwijdte, zijn de art. 20
tot en met 29 van de wet van 17 april1878, houdende de voorafgaande
titel van het B.W.v.Sv., nu gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961. Krachtens die wetgeving is het thans zo

dat "de burgerlijke vordering (- tot schadeloosstelling -) volgende
uit een misdrijf, verjaart na vijf volle jaren, te rekenen van de dag waarop
het misdrijf is gepleegd; zij kan echter niet verjaren vóór de publieke
vordering" (art. 26);
doch "wanneer de burgerlijke vordering te bekwamer tijd is ingesteld,
loopt de verjaring niet meer tegen de eiser, totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing het geding beëindigd heeft.

276

Houdt de beslissing enig voorbehoud in, dan moet de eis strekkende
om daarover uitspraak-te laten doen, binnen dertig jaren na de uitspraak
worden ingesteld" (art. 27).
Ook dient de aandacht gevestigd op art. 32, eerste lid, van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen. Krachtens die tekst verjaart iedere
rechtsvordering, voortvloeiende uit een verzekeringspolis, door verloop
van drie jaren, te rekenen van de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft.
Tenslotte moet nog herinnerd worden aan de vele voorschriften die werden uitgevaardigd naar aanleidjng van de eerste en tweede wereldoorlog,
en die leidden tot schorsing van de verjaringen 1 .
4. Algemene kritische beschouwingen

Wanneer men de Belgische wetgeving op het stuk van de verjaring
nagaat, stelt men een aantal zaken vast 2 die even dienen belicht te worden.
a. Vooreerst wordt de verjaring naar Belgisch recht beschouwd als een
"wijze waarop eigendom verkregen wordt" (art. 712 B.B.W.).
Die zienswijze is ongetwijfeld juist wat betreft de verkrijgende verjaring (-al moet er dan nog worden aan toegevoegd dat het slechts kan
onder de bij de wet gestelde vereisten- zie art. 2219 B.B.W. -en niet
door het louter verloop van een tijdspanne -), maar is, mijns inziens,
vatbaar voor kritiek indien het gaat om een bevrijdende verjaring 3 •
Het wil me inderdaad voorkomen, dat bij de bevrijdende verjaring
iedere "animus domini" ontbreekt in hoofde van de schuldenaar met
betrekking tot het recht of de schuld ten aanzien van dewelke de verjaring zou spelen; welke "animus domini" me precies onmisbaar voorkomt voor het in eigendom verkrijgen.
b. Het is daarbij zo, dat èn de verkrijgende èn de bevrijdende verjaring
samen worden behandeld.
Ook dat wordt in België bekritiseerd 4 •
Er zijn immers belangrijke versebillen aan te wijzen tussen de verkrijgende en de bevrijdende verjaring 5 • Zodat het bijeenbrengen in een zelfde
1

DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1233, en Complément, IV, bij deel VII/2, nr. 1233.
Tot zekere van die vaststellingen komt men ook, wanneer men de wetgeving onderzoekt
die in zake veriaring geldt in andere landen.
3
De term "bevrijdende" veriaring komt me gelukkiger voor dan "vernietigende" verjaring. Tenslotte is het naar Belgisch recht zo, dat de verjaring zelf geen recht teniet doet:
wie zich op de bevrijdende verjaring beroept blokkeert slechts de vordering van de schuldeiser doch vernietigt niet dezes recht. De economie van de verjaringsmaterie in de Code
Napoleon, m.m. in het B.B. W., doet inzien dat de schuldeiser aan wie de verjaring werd tegengeworpen nog een natuurlijke verbintenis bezit.
4
LAURENT, XXXII, nr. 7; Rép. prat. dr. belge, V 0 Prescription en matière civile, nr. 2; ·
DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1130.
5
Zie de duidelijke uiteenzetting in DE PAGE et DEKKERS, op. et loc. cit.
Die verschillen bestaan
1°. naar hun voorwerp: want de verkrijgende veriaring is een middel om rechten te verwerven, terwijl de bevrijdende veriaring een middel is om van een recht of verbintenis
bevrijd te worden;
2°. naar hun toepassingsveld: want de verkrijgende veriaring kan enkel ingeroepen worden
voor eigendom en zakelijke genotsrechten (met een beperking ten aanzien van erfdienstbaarheden), terwijl de bevrijdende verjaring kan aangevoerd worden voor alle vermogensrechten, het eigendomsrecht uitgezonderd;
3° naar hun werking: want voor de verkrijgende veriaring is steeds een rechtsgeldig bezit
2
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titel van voorschriften op de verkrijgende en op de bevrijdende verjaring
tot verwarring, en vandaar tot moeilijkheden, .moet voeren.
Maar toch mag die kritiek niet overdreven worden. Beide verjaringen
hebben dat gemeen: dat ze een bestaande feitelijke toestand tot rechtstoestand verheffen na het verloop van een zekere tijd onder de bij de wet
gestelde voorwaarden. In beide gevallen is de grondslag 1 van de verjaringsinstelling dezelfde: bijdragen tot de rechtszekerheid, die in iedere
gemeenschap onmisbaar is, en tot de sociale rust.
c. Een grondiger nazicht van de voorhanden zijnde teksten doet besluiten tot het bestaan van een ingewikkeld juridisch systeem, met een
troebele juridische regeling.
Hoe kan het anders, wanneer men beseft:
1°. dat met één en dezelfde term eigenlijk vier verschillende rechtsbegrippen in eenzelfde instelling worden samengebracht en door elkaar gebezigd: de verjaring als recht 2 , de verjaring als nieuw geschapen rechtstoestand 3 , de verjaring als middel om te verweren of te vorderen 4 , de
verjaring als bewijsmiddel 5 ;
2°. dat verschillende soorten van verjaringen in één en dezelfde regeling worden verwerkt: de 30-jarige verjaring van art. 2262 B.B.W. 6 , -die
gerechtvaardigd wordt door het verlangen om moeilijk te beslechten
processen te voorkomen; de korte bevrijdende verjaring van 5 jaar, voorzien bij art. 2277 B.B.W., en gerechtvaardigd doordat de debiteur van
wat regelmatig bij korte termijnen verschuldigd is moet beschermd worden tegen een gebeurlijke katastrafale toestand bij het al te zeer oplopen
van niet gevorderde termijnen; de andere korte bevrijdende verjaringen
van de art. 2271-2273 B.B.W., die steunen op vermoedens van betaling;
3°. dat de wetgever talrijke gevallen van verjaring voorziet waarvan
de tijdsduur merkelijk verschilt van geval tot geval, zelfs indien ze tot
een zelfde soort van verjaring behoren, zonder dat hiervoor een redelijke
verklaring kan worden gegeven;
"cum animo domini" vereist in hoofde van hem die zich op de verjaring beroept, terwijl voor
het bestaan van de bevrijdende verjaring het niet-optreden van de schuldeiser volstaat;
4° naar hun uitwerking: want de verkrijgende verjaring geeft èn een verweer èn een recht
op aanspraak, terwijl de bevrijdende verjaring enkel een exceptie biedt en als zodanig alleen
een verweermiddel is om zich te verzetten tegen een laatijdige vordering.
1
Niet te verwarren met de rechtvaardiging, die van soort tot soort van verjaring verschillen
kan.
2
Dit blijkt bv. uit art. 2219 en 2220 B.B.W., die de verjaring als een recht beschouwen om
door verloop van een zekere tijd iets te verkrijgen of van een verbintenis bevrijd te worden
(art. 2219) en waaraan men vooraf gaan afstand kan doen (art. 2220).
3
Zie art. 2221 en 2222 B.B.W., waarin respectievelijk sprake is van een verkregen recht
(art. 2221) en van een verkregen verjaring (art. 2222).
4
Zie bv. art. 2229 B.B.W.: wie zich op de verkrijgende verjaring beroept moet aantonen
dat hij verjaard heeft door een behoorlijk bezit als eigenaar.
5 Zie alle teksten met betrekking tot de tijd die voor verjaring vereist is, en meer speciaal
art. 2262 B.B.W. Het Hof van Cassatie in Frankrijk ~ebruikt, in kwesties van bevrijdende
veriaring, steeds de uitdrukking: dat die verjaring ertoe strekt "soit d'éteindre une dette, soit
de faciliter au débiteur la -preuve de sa libération" (zie o.m. Cass. fr., 21 jan. 1935, D. 1937,
I, 67; 17 jan. 1938, D. 1940, I, 57; 8 juni 1948, D. 1948, 376; 21 febr. 1949, J.C.P. 1949, Il,
4929).
6
Deze vedaring is de regel (zie Cass., 2 maart 1860, Pas., 1860, I, 92).
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4°. dat de wetgever daarbij voor een zelfde categorie van verjaringen
soms een verschillende, maar daarom niet steeds gegronde, regeling voorhoudt in acht genomen de betrokkenen waarom het gaat 1 .
d. Aan de andere kant schijnt het de wetgever ontgaan te zijn, dat
naast wettelijke verjaringen ook conventionele en gerechtelijke verjaringen mogelijk blijven. In ieder geval, in het wetboek wordt er met geen
woord over gerept.
e. Tenslotte werd door de wetgever ook geen stelling genomen ten
aanzien van de vervaltermijnen, die nochtans op verschillende plaatsen
in het B.W. opgenomen zijn.
Dit alles is van aard, om de wettelijke regeling van de verjaring naar
Belgisch civiel recht eerder ongelukkig te achten, om niet te zeggen gebrekldg.
De Belgische rechtspraak, harerzijds, is er nog niet toe gekomen hieraan te verhelpen. Want wanneer men die rechtspraak nakijkt komt men
tot de vaststelling, dat zij iedere lijn mist; althans wat de bevrijdende
verjaring betreft. Het wordt een blijkbaar vergeefs zoeken naar leidinggevende ideeën 2 , omdat die rechtspraak veelal louter empirisch blijkt
te zijn en tot de càsuïstiek mag gerekend worden. Vandaar ook dat de
Belgische rechtspraak in zake verjaringskwesties geen éénheid en cohesie
bezit. Het wijst op zijn minst op de ruime appreciatiebevoegdheid die de
rechtbanken zich hier ter zake voorbehouden ... wat de rechtsonzekerheid toenemen doet. Zodat met een beetje overdrijving mag beweerd
worden, dat de wettelijke verjaring geëvolueerd is tot een gerechtelijke 3 •

IJ.

DE BEVRIJDENDE VERJARING 4

5. De.fini tie
De bevrijdende verjaring is een middel om, door verloop van een
zekere tijd en wegens verzuim van de schuldeiser, bevrijd te worden
van een verbintenis (art. 2219 B.B.W.) of van een zakelijk recht. Bevrijdende verjaring maakt de persoon of zijn erf vrij.
1

Zie bv. de art. 2251, 2252 en 2278 B.B.W.
Op dit na misschien.: de rechtbanken zijn doorgaans gewonnen voor een restrictieve
interpretatie van de korte verjaringsteksten, zodat zeer vaak teruggegrepen wordt naar de
30-jarige Yeriaring en de hiervoor geldende regeling.
3
Voor zover ze dit al niet was: zie immers art. 1648 B.B. W., dat de rechtbanken de ruimste
appreciatie laat over de tijd binnen dewelke de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet worden ingespannen (Cass., 14 jan. 1841. Pas., 1841, I, 135, en id.,
4 mei 1939, Pas., 1939, I, 223; LIMPENS e.a., La vente en droit beige, extrait du Rép. prat.
dr. beige, V 0 Vente, nr. 406 en volg.)
4
Voor recente Belgische rechtsleer, zie: DEKKERS, Handboek van burgerlijke recht, 1956, I,
nr. 1515 en volg., en nt. 1659 en volg.; KLUYSKENS, Beginselen van burger/ijk recht, De
verbintenissen, 1948, se dr., nr. 241 en volg.; DE PAGE et DEKKERS, Traité élémentaire de droit
civil beige, 1943, VII, nr. 1129 en volg., en 1305 en volg.; Répertoire pratique du droit belge,
V 0 Prescription en matière civile, 1939.
Aan wetenschappelijke bijdragen over de verjaringspoblematiek in het algemeen, is er
weinig of niets.
2
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6. Kenmerken van de bevrijdende verjaring

a. Evenals de verkrijgende verjaring, vindt de bevrijdende verjaring
haar oorsprong en grondslag in het algemeen belang. Dit belang is het
bewerken van rechtszekerheid, door het omzetten van een feitelijke toestand in een rechtstoestand, en sociale rust 1 .
De rechtvaardiging is evenwel verschillend in acht genomen het soort
van bevrijdende verjaring.
Wat de lange verjaring betrèft is het ongetwijfeld zo, dat die verjaring
normaal voorkomt, omdat de na verloop van lange tijd ingestelde processen uiterst moeilijk te beslechten zijn; wat om velerlei redenen moet vermeden worden, en niet het minst in het belang van een goede rechtspraak.
Alzo raakt de bevrijdende verjaring ongetwijfeld de openbare orde 2 •
Wat de korte verjaringen betreft is de rechtvaardiging gans anders:
voor de 5-jarige verjaring van art. 2277 B.B.W. is het de gewilde bescherming van de schuldenaar, die door de wetgever behoed wordt voor een
gewisse ondergang bij accumulatie van kleine schulden die hierdoor tot
een grote kapitaalschuld uitwassen 3 ;
voor de andere kleine verjaringen (o.m. de art.::2271-2273 B.B.W.)
is het een vermoeden van betaling, omdat het schulden geldt die doorgaans
zonder verwijl worden vereffend 4 •
b. De bevrijdende verjaring bevrijdt vaneen schuld of van een zakelijk
recht.
Nochtans, een grondiger onderzoek wijst uit, dat de bevrijdende verjaring insgelijks een recht verschaft: nl. het recht om tegen de vordering
tot uitvoering van de verbintenis of tot erkenning van het zakelijk genotsrecht de laattijdigheid ervan tegen te werpen.
c. De bevrijdende verjaring geldt, ongeacht goede of kwade trouw:
alleen de inactiviteit van de schuldeiser of rechthebbende zijn van tel..
d. Maar in alle gevallen blijft voor de bevrijdende verjaring, net als
voor de yerkrijgende verjaring, het inroepen van de verjaring een privéaangelegenheid. De wetgever zelf verklaart geen recht vervallen enkel en
alleen door tijdsverloop.
Bijgevolg mag de rechter het middel van de verjaring niet ambtshalve
toepassen (art. 2223 B.B.W.), al evenmin in zakenvan koophandel als in
burgerlijk zaken 5, en onversebillig de tak van het recht waar het om gaat 6 ;
tenzij het een kwestie van openbare orde mocht zijn 7 • Alleen wanneer de
partij die zich op de verjaring beroepen mag zulks doet (- en dat
mag in beginsel in elke staat van het geding, doch niet voor het eerst in
1
2

Zie sub 4, b.

KLUYSKENS,
3 DEKKERS, I,

4

De verbintenissen, nr. 242.
nr. 1666.

Daarom kan aan hem die zich op die verjaring beroept de eed worden opgedragen omtrent de vraag of werkelijk betaald werd (art. 2275 B.B.W.); en kan de schuldenaar, die het
bestaan van de schuld loochent, of die een andere bevrijdingswijze dan de betaling inroept,
zich niet op de verjaring beroepen (Cass., 20 dec. 1917, Pas., 1918, I, 161; id., 10 dec. 1885,
Pas., 1886, I, 17).
6 Cass., 4 mei 1883, Pas., 1883, I, 211; id., 15 maart 1877, Pas., 1877, I, 281.
6
DEKKERS, I, nr. 1578.
7 Cass., 19 maart 1891, Pas., 1891, I, 94.
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Cassatie-) 1 geeft de rechter er gevolg aan. Niettemin blijft dan nog een
natuurlijke verbintenis bestaan 2 •
7. De bevrijdende verjaring en de openbare orde
Aangezien de verjaring haar oorsprong en grondslag vindt in het vereiste van rechtszekerheid én sociale rust, moet het niet verwonderen dat zij,
als zodanig, tot de instellingen behoort die de openbare orde aanbelangen.
Het behoort tot de openbare orde in ons rechtssysteem, dat, door het
verloop van tijd en onder voorwaarden die de wet bepaalt, rechten kunnen verkregen en verloren worden.
Daarom heeft de wet verboden op voorhand van de verjaring af te
zien: ieder heeft steeds het recht de verjaring in te roepen, niettegenstaande het anders mocht bedongen zijn tart. 2220 B.B.W.).
Juist dit recht om de verjaring in te roepen is van openbare orde 3 •
Wat niet van openbare orde is, is het middel: niemand is immers verplicht gebruik te maken van het voordeel dat de verjaring hem kan verschaffen 4 •
Wat ook niet per se van openbare orde js, is de verjaringstermijn. Zulks
blijkt trouwens al dadelijk uit art. 2220 B.B. W. in fine, dat toelaat afstand te doen van een verkregen verjaring: moest de verjaringstermijn van
openbare orde zijn, dan ware zulke afstand onmogelijk. En de mogelijkheid afstand te doen van een verkregen verjaring- hetzij uitdrukkelijk,
hetzij stilzwijgend 5 - sluit insgelijks in afstand te kunnen doen van het
reeds verlopen deel van een verjaring 6 • Daarbij is men het eens om aan te
nemen dat de duur van de verjaring mag verkort worden 7 •
Nochtans, voor verjaringstermijnen met betrekking tot materies die de
openbare orde aanbelangen wordt aangenomen dat geen van partijen
er afstand kan van doen, noch door te verzaken aan een reeds verkregen
verjaring, noch door afstand te doen van de reeds gelopen periode van de
termijn 8 , en a fortiori ook niet door een conventioneel verkorten van de
termijn. Het blijft echter in ieder concreet geval afzonderlijk te onderzoeken of de verjaringstermijn de openbare orde betreft. In bevestigend geval
is evenwel niet alleen afstand van verjaring uitgesloten, maar kan men
zich ook de vraag stellen of de rechter de verjaringstermijnen die de
openbare orde raken niet ambtshalve moet toepassen. Dit werd reeds
aanvaard in meerdere uitspraken 9 ; al werd anderzijds ook beslist dat
art. 2277 B.B.W., alhoewel van openbare orde 10 , niet ambtshalve mag
toegepast worden door de rechter 11 •
1

Art. 2224 B.B.W., en Cass., 18 jan. 1872, Pas., 1872, I, 332.
De verbintenissen, nr. 242; DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1246.
op. et loc. cit.
nr. 1519.
5
Art. 2221 B.B.W.
6
Cass., 3 febr. 1950, Pas., 1950, I, 382.
7 Zie verder, sub 8, c.
8
Cass., 3 febr. 1950, Pas., 1950, I, 382.
9
O.m. Cass., 19 maart 1891, Pas., 1891, I, 94.
10
Gent, 11 april 1892, Pas., 1892, 11, 374.
11
Cass., 15 maart 1877, Pas., 1877, I, 281; H. Rb. Kortrijk, 12 jan. 1952, R. W., 1951-52
k. 1619.
2 KLUYSKENS,
3 KLUYSKENS,
4
DEKKERS, I,

1-
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8. De verjaringstermijnen
a. Ook in de Belgische wetgeving treft men lange en korte verjaringen
aan.
De lange verjaring is die van 30 j. (art. 2262 B.B.W.).
Over de grondslag en rechtvaardiging ervan werd hoger gehandeld 1 .
Deze verjaring is de regel, en geldt in beginsel voor alle rechten, vorderingen en schuldvorderingen, zonder onderscheid 2 , voor zover hierop
geen wettelijke afwijking is voorzien. Doch uitzonderingen zijn evenwel:
de rechten buiten de handel (bv. vorderingen van staat: zie art. 328
B.B.W.), de vindicaties (nl. de vorderingen tot opeising van eigendom
en zijn attributen: zie bv. art. 646, 647, 682 e.a.), en de rechten gezekerd
door een pand of een genotspand 3 •
De bij de lange verjaring voorziene tijdsduur, die dateert van uit de
tijd van de Romeinen, is zeker veel te lang. Hij zou, nu het maatschappelijk leven veel vlugger verloopt, merkelijk moeten ingekort worden 4 •
De korte verjaringen zijn zeer verscheiden. Zij hebben een verschillende
rechtvaardiging 5 •
Ze gaan door als uitzonderingen op de regel vàn de lange verjaring 6 •
Zodat, ingevolge de restrictieve jurisprudentie, er veel kans bestaat dat
naar de algemene regel teruggekeerd wordt indien om één of andere feitelijke beschouwing de korte (uitzonderings)termijn niet kan toegepast
worden 7 •
Maar wat zeker het ergste is, is de te grote variatie in de termijnen.
Hier dringt zich absoluut een vereenvoudiging op. Eén enkele termijn voor
alle korte verjaringen komt me hierbij gerechtvaardigd voor.
b. Iedere verjaringstermijn vangt aan ·wanneer de eis mogelijk is 8 •
Hij wordt berekend bij dagen, niet bij uren; hetgeen wellicht niet gans
logisch voorkomt, maar toch heel gemakkelijk is voor het rechtsverkeer.
Met dien verstande dat de "dies a quo non computatur 9 sed dies ad
quem" (art. 2261 B.B.W.), en dat zon- en feestdagen in de termijn begrepen zijn die metinachtneming van de Gregoriaanse kalender becijferd
wordt.
Het ligt voor de hand, dat wanneer in burgerlijke zaken een fout, die
aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, uit achtereenvolgende en ondeelbare feiten is ontstaan, de verjaring slechts aanvangt te rekenen van de
datum van het laatste feit 10 ._
c. Mogen die termijnen verkort of verlengd worden?
Doorgaans wordt aanvaard, dat partijen de verjaring mogen helpen
1

Zie sub 6, a.
Cass., 2 maart 1860, Pas., 1860, I, 92.
3
Brussel, 25 okt. 1941, Pas., 1942, Il, 26.
i Het is reeds het geval in Zwitserland, art. 146 Obligationenrecht, in Italië, art. 2946 C.c.,
en voor Frankrijk sinds de wet van 18 aug. 1948, art. 189 C. commerce.
5
Zie sub 6, a.
8
Cass., 4 mei 1894, Pas., 1894, I, 193.
7 Zie sub 4, in fine.
8
Luik, 2 febr. 1931, Pas., 1931, 11, 182.
9
Cass., 11 maart 1886, Pas., 1886, I, 105.
1
° Cass., 14 febr. 1935, Pas., 1935, I, 159.
2
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bewerken door een kortere termijn te voorzien dan degene die in de wet
is bepaald. Dergelijke overeenkomst bevat niets ongeoorloofds en is niet
strijdig met de openbare orde 1 ; tenminste, ii1dien het de schuldeiser niet
belet op te treden.
Het argument dat wordt voorgehouden is, dat de schuldenaar rapper
bevrijd wordt en dat zodoende spoediger een genormaliseerde toestand
geschapen wordt. Maar dit argument is wel bedenkelijk, want de schuldenaar die in gebreke blijft wordt buitenmate begunstigd; hetgeen zeer erg
wordt in adhesiecontracten (- bv. bij verzekeringen-) waar de debiteur reeds een dwangpositie bekleedt.
Daarom wordt door andere auteurs ernstig voorbehoud gemaakt
ten aanzien van de geldigheid of wenselijkheid van dergelijke bedingen 2 •
En inderdaad, indien de verjaring het algemeen belang wil dienen, zouden
private overeenkomsten er geen vat mogen op hebben ; al was het om de
wettelijk voorziene termijnen in te krimpen.
Maar omgekeerd wordt omzeggens eensgezind geleerd, dat de verjaring
niet geldig kan verlengd worden.
Als reden wordt ~angevoerd, dat men er aldus in zou slagen een recht
onverjaarbaar te doen worden, waardoor art. 2220 B.B.W. zou worden
omzeild. Hetgeen mijns inziens, juist is, indien men met één. of meer opeenvolgende verlengingen buiten de lange verjaringstermijn zou komen;
anders niet.
Daarom komt verlenging van de verjaring me geoorloofd voor 3 •
Een andere redenering vergroot slechts de onrechtvaardigheid die wil,
dat dank zij de verjaring de debiteur het in alle omstandigheden moet
halen op de schuldeiser; onrechtvaardigheid die nu precies flagrant is,
vermits de schuldeiser wel optreedt door een langere verjaringstermijn te
eisen.
9. Stuiting van de verjaring

a. Stuiting impliceert, naar geldend Belgisch recht, het eindigen van
een lopende verjadngstermijn, en het gebeurlijk aanvangen van een
nieuwe termijn met zelfde duur als de oorspronkelijke termijn. M.a.w.
partijen staan even ver als op het ogenblik dat de schuld eisbaar was 4 •
Het B.B.W. kent twee soorten van stuiting.
Vooreerst de natuurlijke stuiting, die het gevolg is van een materiële
daad waardoor iemand het bezit verliest (art. 2243 B.B.W.). Aldus vindt
de natuurlijke stuiting uiteraard toepassing bij verkrijgende verjaring,
1 KLûYSKENS, De verbintenissen, nr. 265 -deze auteur eist nochtans een wettig belang;
Rép. prat. dr. beige. va Prescription en matière civile, nr. 146; Cass., 19 juni 1890, Pas., 1890,
I, 231; Cass. fr., 4 dec. 1895, D. 1896, I, 241; id., 31 jan. 1950, D, 1950, I, 261.
2 DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1254; PLANlOL et RIPERT, par Esmein, ed. 1954, VII,
nr. 1348; en zie voor Italië e.c. art. 2936, dta die clausules verbiedt.
3
Mij zijn noch in België, noch in Frankrijk, arresten van Cassatie bekend die de kwestie
beslist hebben.
4 Uitgenomen in geval van een noverende schuldbekentenis of van een geschrift van
schulderkenning, want dan komt de lange veriaring in de plaats van de korte veriaring (Cass .•
12 maart 1908, Pas., 1908, I, 122.)
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doch in sommige gevallen is zij ook geldend voor de bevrijden de verjaring en wel bij non-usus voor zekere zakelijke genotsrechten 1 .
Vervolgens de burgerlijke stuiting, die bewerkt wordt door zekere gerechtelijke handelingen die de wet opsomt, nl. dagvaarding, bevel tot
betaling, en beslag (art. 2244 B.B.W.), alsmede door erkenning van het
recht van de schuldeiser door hem in wiens voordeel de verjaring loopt
(art. 2248 B.B.W.).
Wat de stuiting betreft door hem tegen wie de verjaring loopt, is
een gerechtelijk optreden vereist dat van zijn onbetwistbare wil doet
blijken zijn rechten te willen laten gelden; en hierbij wordt dan wel in de
eerste plaats gedacht aan een dagvaarding 2 , ook al geschiedt zij voor een
onbevoegde rechter preciseert de wet (art. 2246 B.B.W.). Meer nog, de
dagvaarding stuit niet alleen de verjaring, maar behoudens afwijkend
voorschrift wordt de stuiting behouden tot het op de dagvaarding gevolgd geding beëindigd werd 3 . Anderzijds is het zonder belang welk
gevolg de dagvaarding mocht hebben, ja zelfs al mocht ieder geding uitblijven omdat de dagvaarding niet op de rol van de rechtbank werd ingeschreven 4 ; doch indien de dagvaarding nietig! is uit hoofde van een
gebrek in de vorm, ofindien de eiser afstand doet van zijn eis 5, of indien
zijn eis wordt afgewezen, wordt de stuiting voor niet bestaande gehouden
(art. 2247 B.B.W.).
Wat anderzijds de stuiting betreft uitgaande van hem in wiens voordeel
de verjaring loopt, is een erkenning vereist van het recht van hem tegen
wie de verjaring loopt door de schuldenaar of de bezitter gedaan (art.
2248 B.B.W.); onverschillig t.a. of die erkenning uitdrukkelijk of stilzwijgend is 6 , alhoewel loutere palavers nochtans niet volstaan om als
erkenning te gelden in de zin door de wet vereist 7 • Maar het is natuurlijk
noodzakelijk dat ·de erkenning gedaan wordt vooraleer de verjaring
bereikt is 8 •
b. Indien de gevolgen van een natuurlijke stuiting absoluut zijn, dan
zijn ze integendeel slechts betrekkelijk in geval van burgerlijke stuiting.
c. De voornaamste bedenking die men aangaande de stuiting naar
Belgisch recht maken kan, is de volgende. Het is zeker maar normaal
dat de bevrijdende verjaring- die in de regel een verzuim in het uitoefenen
van een recht onderstelt gedurende een zekere tijd- ophoudt indien dit
recht tijdig wordt uitgoefend of erkend. Alleen is het niet normaal dat bij
1 DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1164; Cass., 26 maart 1903, Pas., 1903, I, 147 met betrekking tot het recht van gebruik.
2
Met een dagvaarding moet worden gelijkgesteld, een bij conclusie geformuleerde en
betekende eis in de loop van het geding (Cass., 19 juni 1924, Pas., 1924, I, 411).
3
Cass., 11 jan. 1957, Pàs., 1957, I, 523.
~DEKKERS, I, nr. 1542.
5 Er moet nochtans op gewezen worden, dat de afstand die van de dagvaarding wordt
gedaan de stuiting van de verjaring niet zal verhinderen, indien de eiser enkel afstand doet
omwille van de door hem vermoede onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig werd gemaakt, ten einde zijn rechten voor een andere rechter te doen gelden (Cass.,
9 maart 1961, J. T., 1961, blz. 444; id., Cass., 14 febr. 1952, Pas., 1952, I, 349.)
6
Zie bv. Cass., 9 febr. 1850, Pas., 1850, I, 261; lid., 3 dec. 1833, Pas., 1833, I, 183.
7 Cass., 9 maart 1922, Pas., 1922, I, 187; id. 28 nov. 1924, Pas., 1925, I, 42.
8
Cass., 29 juni 1961, J. T., 1961, blz. 665.
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stuiting een identiek zelfde verjaringstermijn begint te lopen als degene
die gestuit is geworden.
De lege ferenda zou moeten voorzien worden, dat de schuldeiser, op
straf van het verval van de bekomen stuiting, zijn recht zou dienen uit te
oefenen binnen een bepaalde tijdspanne (die vanzelfsprekend korter zou
moeten zijn dan de verjaringsduur die gestuit werd), en zonder dat stuiting na stuiting mogelijk zij. Zoals de wettelijke regeling nu is, waar bij
stuiting een zelfde termijn als eerst begint, wordt het tegendeel bewerkt
van wat de wetgever met de verjaring heeft beoogd.
10. Schorsing van de verjaring
a. Bij schorsing van de verjaring loopt de verjaring, wegens bepaalde
oorzaken, een tijd lang niet verder, om bij het wegvallen van de schorsingsoorzaak gewoon door te lopen. Zodat schorsing dus neerkomt op
het niet in aanmerking nemen van een bepaalde tijdsduur bij het berekenen van de verjaringstermijn.
Het wetboek somt die oorzaken op.
Zo loopt de verjaring niet tussen echtgenoten (art. 2253 B.B.W.).
Er is ook schorsing van de verjaring gedurende het huwelijk ten voordele
van de vrouw, indien haar rechtsvordering niet kan worden uitgeoefend
dan na een keuze omtrent de aanvaarding of de afstand van de gemeenschap, alsook indien de vordering van de vrouw zou terugkomen op
haar man (art. 2256 B.B.W.). En in het erfrecht loopt de verjaring niet
tegen de erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft
aanvaard t.a.v. zijn schuldvorderingen ten laste van de nalatenschap
(art. 2258 B.B.W.).
In het bijzonder moet echter gewezen worden op de wettekst die zegt,
dat de verjaring niet loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden (art. 2252.B.B.W.). Want dit is zeker abnormaal: zij toch hebben een
voogd die hen vertegenwoordigt in het rechtsverkeer.
Weliswaar voorziet art. 2252 B.B.W. belangrijke uitzonderingen op de
regel: enerzijds met betrekking tot wat in art. 2278 B.B.W. is bepaald
(omtrent de korte verjaringen van minder dan 5 j. voorkomende in de
art. 2271 en volgende B.B.W. 1) anderzijds en met betrekking tot de andere
bij de wet bepaalde gevallen (art. 2252 B.B.W. in fine) 2 •
Men zou kunnen vooropzetten, dat de uitzonderingen strikt moeten
geïnterpreteerd worden, en dat de hier bedoelde gevallen uitdrukkelijk
in wetteksten moeten besloten liggen (zoals bv. gebeurt in art. 1663
B.B.W. aangaande het recht van wederinkoop, en in art. 1676 B.B.W.
ter zake vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling van meer
dan zeven twaalfden). Doch de rechtsleer en rechtspraak hebben aanvaard, dat de verjaring ook loopt tegen minderjarigen wanneer dit zich
opdringt ter wille van de geest van de wet al mocht het niet uitdrukkelijk
1
Door bepaalde auteurs wordt kritiek op art. 2278 B.B.W. uitgebracht, omdat dit artikel
tot gevolg heeft dat de minderjarigen en onbekwaamverklaarden het minst beschermd
worden waar ze dit het meest zouden nodig hebben(- zie bv. DEKKERS, I, nr. 1565 -).
2
Zie bv. Cass., 1 febr. 1877, Pas., 1877, I, 92.
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zijn voorzien in de tekst 1 . Zeer recent werd zulks nog beslist door het.
Hof van Cassatie, door aan te nemen dat de termijn van drie jaar, voorzien in art. 32 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, ook loopt
tegen minderjarigen, omdat dit noodzakelijk volgt uit het doel dat de
wetgever bij het bepalen van die termijn beoogd heeft 2 •
De conclusie die men hieruit moet halen is dat, om te weten of een
bepaalde termijn al dan niet geschorst wordt ten voordele van minderjarigen en onbekwaamverklaarden, in ieder geval afzonderlijk moet
onderzocht worden of de schorsing wel verzoenbaar is met het meer concreet doel dat de wetgever bij het vaststellen van de termijn voor ogen had.
Hierbij aansluitend kan insgelijks de vraag worden gesteld, wat er naar
Belgisch recht gewordt van de toepassing van het adagium "contra non
valentem agere, non currit praescriptio"?
De Belgische rechtspraak 3 aanvaardt de toepassing van het adagium
alleen wanneer er een juridische onmogelijkheid tot handelen bestaat,
niet wanneer het om een feitelijke onmogelijkheid gaat 4 •
b. Een bijzondere vraag is wel, of de verjaring bij overeenkomst kan
geschorst worden? Onderstel dat tussen partijen bedongen wordt dat de
verjaring gedurende een zekere tijd niet zal lopen: is zulke overeenkomst
niet strijdig met art. 2220 B.B.W. dat iedere afstand van een niet verkregen verjaring verbiedt en derhalve ook verlenging van de termijn 5 ?
In navolging van dè Franse rechtspraak heeft de Belgische gemeend
van niet 6 , en aanvaard dat de verjaring bij overeenkomst kan geschorst
worden. Dat is niet alleen zo indien het gaat om bij overeenkomst vastgestelde termijnen (wat niet betwistbaar is), doch insgelijks voor de bij de
wet bepaalde termijnen 7 • Zelfs werd beslist dat die overeenkomst stilzwijgend kan tot stand komen 8 •
c. De schorsing heeft steeds een betrekkelijk karakter.
d. Het moet evenwel onderstreept worden, dat men niet goed inziet
waarom schorsing van de verjaring in sommige gevallen aanvaard wordt.
En dit zoveel te minder dat de wetgever misbruiken heeft willen voorkomen, zoals de redactie van art. 2251 B.B.W. aantoont.
Bovendien is het ook niet gezond te noemen, dat de schorsing steeds
verlenging van de termijn meebrengt met een duur die gelijk is aan de
periode van de schorsing 9 • Ook nu zou moeten opgetreden worden binnen een korte tijdspanne na het ophouden van de oorzaak die de schorsing meebracht, en die in beginsel dezelfde zou moeten zijn als na stuiting 10 •
1

DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1224, en verwijzingen.
Cass., 21 april 1961, J.T., 1961, blz. 668.
De Franse rechtspraak is veel ruimer.
4
KLUYSKENS, De verbintenissen, nr. 261; DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1237-1241;
Rép. prat. dr. belge, V 0 Prescription en matière civile, nr. 235; Cass., 4 okt. 1878, Pas., 1881,
I, 389; id.,27 okt.1886,Pas.,1886, I, 355; id., 20 juli 1922,Pas., 1922, I, 411; id., 31 jan.1924,
Pas., 1924, I, 184.
5 Althans volgens de klassieke leer. Doèh zie boven, sub 8, c.
6
Cass., 4 okt. 1894, Pas., 1894, I, 291.
7
KLUYSKENS, op cit., nr. 265; Cass., 19 nov. 1925, Pas., 1926, I, 63.
8
Cass., 19 nov. 1925, gec., beaamd door DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1235 in fine.
9
Voor een toepassing ter zake verkrijgende verjaring, zie Cass., 21 maart 1946, Pas., 1946,
I, 114.
10
Zie boven, sub 9, c.
2
3
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lil.

DE VERVALTERMIJNEN 1

11. Begrip
Onder vervaltermijnen, of vaste termijnen 2 , verstaat men termijnen
binnen dewelke een recht of aanspraak moet worden uitgeoefend op
straf van verval 3 •
Toch blijft het in de rechtsleer zeer betwist, of er wel kan aanvaard
worden dat er een bepaalde categorie van termijnen bestaat die zich typisch onderscheiden laat van de verjaringstermijnen, zodat ze als vervaltermijnen mogen betiteld worden. Zekere auteurs menen van wel 4, maar
een andere rechtsleer wil er niet van weten en houdt het bij het bestaan
van slechts één soort van termijnen: die van de verjaring 5 • Terwijl een
gezaghebbende auteur in Frankrijk 6 voorhoudt, dat naast de verjaringstermijnen slechts termijnen van rechtspleging bestaan waartoe de vervaltermijnen zouden behoren, en dat een niet minder bevoegd rechtsgeleerde 7
beweert, dat de gehele kwestie tenslotte "une querelle de terminologie"
zou zijn.
Persoonlijk wil het me voorkomen, dat het best te rechtvaardigen is
dat zekeretermijnenineen afzonderlijke categorie zouden worden ondergebracht en naast de verjaringstermijnen gesteld, mits hiervoor een voldoende aantal zelfde en van de regels van de verjaring afwijkende kenmerken zouden kunnen aangegeven worden. Welnu, algemeen wordt aanvaard, dat er een reeks van termijnen bestaat waarop de principes van
de verjaring niet zonder meer van toepassing zijn. Wie het bestaan van
vervaltermijnen ontkent, rangschikt deze termijnen onder de uitzonderingen op de algemene regels van de verjaring. Doch die verschillen met
de regels van de verjaring zijn zo talrijk en zo belangrijk, dat men er beter
aan doet ze afzonderlijk te behandelen.
In ieder geval is het begrip "délai préfix" in de rechtspraak algemeen aanvaard 8 , en soms wordt gewag gemaakt van "délai de
déchéance'' 9 •
Daarom ook kan het niet strijdig genoemd worden met het Belgisch
positief recht, te spreken van vervaltermijnen 10 •
Doch welk criterium gebezigd om de werkelijke vervaltermijnen van de
verjaringstermijnen te onderscheiden? Er is geen wettelijk criterium voor1 Zie: DEKKERS, I, 1591 en volg.; DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1135 en volg.; Répertoire pratic1ue du droit beige, V 0 Prescription en matière civile, nr. 27 en volg.
2
DEKKERS, I, nr. 1591 en volg.
3
In de Franse rechtsleer spreekt men van "délais préfix", "délais de déchéance" en soms
van "mesures de police juridiques".
4
DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1135.
5
Rép. prat. dr. beige, V 0 Prescription en matière civile, nr. 34.
6
M. VASSEUR, Délais préfix, délais de prescription, délais de procédure, Rev. trim. dr. civ.,
1950, blz. 439 en volg.
7 J. CARBONNIER, Notes sur la prescription extinctive, Rev. trim. dr. civ., 1952, meer bepaald
blz. 177.
8
Cass., 12 dec. 1929, Pas., 1930, I, 48; id., 7 juni 1951, Pas., 1951, I, 683.
9
Zie Cass., 4 mei 1950, Pas., 1950, I, 624, dat de termijn van 5 j, voorzien bij art. 341 b
B.B.W. aldus noemt.
10
Voor een opsomming van die termijnen, zie DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1136 en 1137.
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handen, en er valt zelfs voor te vrezen dat dit criterium niet gemakkelijk
zal kunnen verwoord worden 1 •
Is het misschien gelegen in het doel dat met de vervaltermijnen beoogd
wordt? Dergelijke termijnen zijn immers voorzien om aanspraken (vorderingen of rechtshandelingen die de wet erkent) uit te lokken, in tegenstelling tot verjaringstermijnen die verkregen rechten na een zekere tijd
willen zeker maken. In het eerste geval is er alleen een erkende bevoegdheid tot handelen, in het tweede geval gaat het om een te beveiligen recht.
12. Kenmerken van de vervaltermijnen
Het wezenlijke van iedere vervaltermijn is wel dat hij strak is.
Hieruit vloeien verschillende karakteristieke gevolgen voort:
a. de vervaltermijnen kunnen naar hun duur niet uitgebreid worden;
noch door schorsing, noch door stuiting. Hoogstens kunnen ze verlengd
worden met een duur, die aan de appreciatie van de rechter wordt overgelaten, wegens overmacht die het handelen binnen de termijn heeft verhinderd 2 • Daarom ook begint een vervaltermijn te lopen van zodra de
aanspraak mogelijk is, al mocht de vordering niet rechtsgeldig kunnen
ingesteld worden;
b. ze moeten ambtshalve door de rechtbank worden toegepast, althans zo ze op overwegingen berusten die de openbare orde raken 3 ;
c. ze laten geen natuurlijke verbintenis voortbestaan. Inderdaad, de
vervaltermijnen tasten niet alleen de vordering aan, maar het recht zelf 4 ;
d. ze ontsnappen aan iedere overeenkomst en aan iedere verzaking,
voor zover het geen vervaltermijnen zijn die de partijen zelf hebben ingevoerd 5 ;
e. het adagium "quae temporalia ad agendum, perpetua sunt ad
excipiendum" is er niet op toepasselijk 6 ; m.a.w. het verval mag niet bij
wijze van verweer goedgemaakt worden.
Zo verjaart de vordering tot vernietiging van een koop wegens benadeling van meer dan zeven twaalfden na verloop van twee jaar; deze
termijn is een vervaltermijn, en na verloop ervan kan de rescisie niet
meer bij wijze van exceptie worden ingeroepen 7 •
13. Soorten van vervaltermijnen
De vervaltermijnen kunnen naar hun bron in drie groepen worden
ingedeeld:
1

nr. 1592.
Cass., 27 maart 1919, Pas., 1919, I, 112.
DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1135, A, 2°.
4 DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1135, A, 3°.
5
DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1135, A, 4°.
6
DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1137 in fine.
7
Cass., 7 juni 1951, Pas., 1951, I, 683. Zie voor de termijn van 1 i. voor de herroeping van
testamentaire beschikkingen wegens ondankbaarheid (art. 1047 B.B.W.): PIRET et PIRSON,
in Rev. crit. jur. beige, 1956, blz. 144.
2

3

DEKKERS, I,
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a. de wettelijke vervaltermijnen 1,
b. de gerechtelijke vervaltermijnen, door de rechter zelf opgedrongen 2 ,
c. de conventionele vervaltermijnen 3 , die door partijen voorzien zijn,
wanneer opstraf van verval zekere handelingen moeten worden verricht
binnen een zekere termijn (bv. bij verzekeringen). Die termijnen zijn dan
wel degelijk vervaltermijnen, indien uit de l>edoeling van partijen blijkt,
dat ~eze termijnen de hoger voor de vervaltermijnen aangegeven eigenschappen bezitten 4 •
14. De vervaltermijnen en de openbare orde

a. Er zijn ongetwijfeld vervaltermijnen die de openbare orde raken~
al behoren ze daarom niet noodzakelijk tot de Belgische internationale
openbare orde, zodat niets er zich tegen verzet dat op de betrokken
materie de vervaltermijn van een vreemde wetgeving zou worden toegepast 5 •
Doch dat kan niet gezegd worden van iedere vervaltermijn; en zo zal
de conventioneel vastgelegde vervaltermijn ongetwijfeld niet van openbare orde zijn, vermits hij enkel in het belang van partijen bestaat.
In ieder concreet geval zal moeten onderzocht worden of die termijn
al dan niet van openbare orde is 6 •
b. Maar indien de vervaltermijn wel van openbare orde is, zal de
rechter hem moeten toepassen, en zelfs ambtshalve 7 •
Indien nu hieromtrent gecontroverseerd wordt wat de andere vervaltermjjnen betreft, wordt toch algemeen aanvaard dat, voor zover ze
verenigbaar zijn met hun wezen, de principes van de verjaring toepasselijk
zijn op de vervaltermijnen. Bijgevolg ligt het voor de hand dat ook art.
2232 B.B.W. geldt. Dus moet men wel aanvaarden, dat ingeval het om
vervaltermijnen gaat die de openbare orde niet raken (b.v. bij conventionele vervaltermijnen), de rechter ze niet ambtshalve zal mogen inroepen 8 •
c. Dezelfde redenering moet worden gehouden om te weten of aan een
verkregen verval kan verzaakt worden.
Geldt het een vervaltermijn die de openbare orde aanbelangt, dan kunnen partijen er niet aan verzaken, en blijft iedere afstand die ervan gedaan
wordt zonder uitwerking. Dit is bv. het geval met de afstand die de bezitter te goeder trouw zou doen van de in art. 2279, tweede lid B.B.W.
voorziene termijn van drie jaar om zijn goed terug te vorderen 9 •
1
Zie de vele teksten van het B.B.W., van de wet van 16 dec. 1851 op de voorrechten en
hypotheken, van het W.v.K., van de fiscale wetgeving, van de wetgeving op de arbeidsongevallen, enz. opgesomd in DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1136 en 1137.
2
Zie bv. art. 1655 B.B.W.
3
Zie bv. art. 1660 B.B.W.
4
Brussel, 16 nov. 1949, R.W., 1949-50, k 1117.
5
Zie, met betrekking tot de termijn van art. 341 b, tweede lid, B.B.W.: Cass., 4 mei 1950,
Pas., 1950, I, 624, R. W., 1950-51, k. 11.
6
DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1134, A, b.
7
Cass., 12 dec. 1929, Pas., 1930, I, 48.
8
In die zin ook DE PAGE et DEKKERS, VII/2, nr. 1135, A.
9
H. Rb. Brussel, 26 april1940, Jur. Comm. Brux., 1945, 272: en zie verder Cass., 12 dec.
1929, Pas., 1930, I, 48 met betrekking tot de termijn van drie iaar voorzien bij art. 30, tweede
lid, van de wet van 24 dec. 1903.

289

15. Stuiting en schorsing van de vervaltermijnen
Het is uitgesloten dat een lopende vervaltermijn zou kunnen gestuit
worden; hoogstens wordt een tijdelijke verlenging van de termijn toegekend in geval van overmacht 1 . En, zoals gezegd, worden de vervaltermijnen er insgelijks door gekenmerkt dat zij niet vatbaar zijn voor schorsing.
Hiertegen werd aangevoerd, dat dit onderscheid met de verjaringstermijnen alleen maar schijn zou zijn 2 •
Er zijn inderdaad ook verjaringstermijnen die niet opgeschorst kunnen
worden ten voordele van minderjarigen of onbekwaamverklaarden, of
tussen echtgenoten tijdens het huwelijk; nl. de korte verjaringen van de
art. 2271 en volgende B.B.W. (zie art. 2278 B.B.W.). Doch deze opwerping weerlegt nochtans dit essentiële onderscheid tussen verval- en verjaringstermijnen niet; want terwijl de andere oorzaken van schorsing
van toepassing blijven voor de genoemde verjaringen, is dit niet zo voor de
vervaltermijnen.
Het adagium "contra non valentem agere, non currit praescriptio",
waarvan de toepassing ten aanzien van de verjaring reeds betwijfeld
werd 3 , is zeker niet van toepassing ter zake vervaltermijnen" 4 •

IV.

KRITIEK

16. De verjaringsmaterie, naar Belgisch civiel recht, doet op heden
onbeholpen aan.
De wetgeving op dat stuk zou wel eens mogen aangepast worden, en
meer bepaald eenvoudiger en uniform gemaakt: door slechts één lange
verjaring te voorzien (waarvan de duur zou worden ingekort), door
eveneens slechts één korte verjaring te behouden (ongeacht het soort van
verjaring gebeurlijk), door een identieke regeling ten aanzien van alle
betrokkenen van de stuiting en schorsing van de verjaring (met in beide
gevallen bovendien slechts een bij de wet voorziene korte verlenging van
de verjaringstermijn toe te kennen), door een klare lijn aan te geven in
zake verkorting of verlenging van de verjaring.
Ook zou de wetgever een duidelijk onderscheid moeten maken tussen
de soorten van termijnen; minsten zou de wetgever moeten aanduiden
wanneer het een vervaltermijn betreft, en hiervoor een logische eigen regeling uitwerken.
In afwachting van een systematisch aanpakken van de stof met het oog
op een nieuwe codificatie, zou die aanpassing bijdragen tot éénheid en
samenhang, en dus tot de onmisbare rechtszekerheid in het rechtsverkeer.

1

Zie sub 12, a.
Rép. prat. dr. beige, V 0 Prescription en matière civile, nr. 33.
Rép. prat. dr. beige, V 0 Prescription en matiére civile, nr. 10.
4 Doch de Franse rechtspraak heeft wel de neiging om de schorsing van de vervaltermijnen
te aanvaarden (Cass. fr. 25 nov. 1946, D .. 1948, I, 321, S., 1947, I, 28).
2

3

0
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LIJST VAN VRAAGPUNTEN

I. 1. Is het wenselijk de leer van de termijnen in de wetgeving gezamenlijk te behandelen of is gesplitste behandeling verkieslijker?
Indien de eerste opvatting de voorkeur verdient, waar is dan deze stof
te plaatsen?
Indien de tweede opvatting het haalt:
a. waar moeten de teksten die gemeenschappelijke regelen bevatten worden geplaatst?
b. waar dienen de specifieke teksten, met name voor verkrijgende en be·
vrijdende verjaring, ingevoegd te worden?

II. 2. Moet de bevrijdende verjaring sterk of zwak werken?
Indien zij sterk moet werken- m.a.w. rechten zelf dient aan te tastenmoet ze dan niet eerder vernietigende verjaring heten? en moet ze in dat
geval door de rechter ambtshalve worden toegepast of niet?
Indien zij zwak dient te werken- m.a.w. alleen de vorderingen blokkeert - en de openbare orde raakt, moet de rechter ze in dit geval insgelijks ambtshalve toepassen?
3. Zijn op heden nog verschillende soorten van verjaring, in acht genomen hun rechtvaardiging, gewettigd, of moeten alle verjaringen tot één
van de twee volgende teruggevoerd worden: ofwel tot de éne lange verjaring, ofwel tot de éne korte verjaring?

Zo niet, dient de huidige regeling behouden te worden?
Zo ja, moeten en de éne lange en de éne korte verjaring strikt uiteengehouden worden?
4. Wat de lange verjaring betreft:
a. moet haar duur op 30 j. behouden blijven?
b. indien niet, tot welke tijdsduur moet die verjaring worden ingekort?
5. Wat de korte verjaring(en) betreft? (zie 3.)
a. zijn verschillende soorten korte· verjaringen wenselijk?
Zo ja,
1. al dan niet steunend op een vermoeden van betaling?
2. welke moeten hun looptijden zijn?
3. indien deze looptijden niet alle gelijk kunnen zijn, verdient het
dan geen aanbeveling althans naar zoveel mogelijk gelijkheid te
streven?
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Zo niet:
4. welke zal de rechtvaardigingsgrond zijn?
5. wel.ke zal de verjaringstermijn zijn?
b. is- zelfs indien voor het behoud van een aantal soorten van verjaring
moest worden geopteerd - een verschillende regeling ten· aanzien van de
betrokkenen. gerechtvaardigd of niet?

Zo ja:
1. welke personen komen hiervoor in aanmerking? minderjarigen,
onbekwaamverklaarden, gehuwden, de gehuwde vrouw?
6. Mogen wettelijke termijnen worden verkort?
Zo ja, dient dan nog één of andere beperking gesteld?

=:=:~

7. ·Mogen wettelijke termijnen worden,verlertg<,l?' ·
Zo ja, dient dan nog, één ofand~re beperking ge~~~l,d?
8. h in gevaJ va~ stuiting nog\-Venselijk d ~lt een tèthlijh Van zèlfde du~t
als oor~pronkelijk begint te lopen, of zou de schu]'deis.yr op stràf van verval van de bekomen stuiting zijn 'recht binnen een bepaalde tijdsp~:mne
dienen uit te oefenen? Welke zou die termijn moeten zijn?
9. Wegens welke oorzaken zou de verjaring geschorst worden?
a. Komen dezelfde oorzaken a]s nu hiervoor in aanmerking? Meer bepaald ook de handelingsonbevoegdheid wegens minderjarigheid of onbekwaamverklaring?
b. Mag onbegrensd toepassing gemaakt worden van het adagium
"contra non valentem agere, non currit praescriptio", of slechts de juridische onmogelijkheid tot handelen?
c. Mag de verjaring conventioneel geschorst worden?
d. Is het wenselijk dat de schorsing tot gevolg heeft dat de verjaring
verlengd wordt met een duur die gelijk is aan de periode van de schorsing?
Of zou de schuldeiser, zoals in geval van stuiting, binnen een korte tijd
moeten optreden? Zou die termijn dezelfde kunnen zijn als bij optreden
na stuiting?
10. Is het al dan niet gewenst een afzonderlijke regeling op de vervaltermijnen in te voeren?
Zo ja, moet de wetgever ook niet een tekst uitwerken om de vervaltermijnen nader te omschrijven, of zou de wetgever iedere vervaltermijn
uitdrukkelijk aldus moeten bestempelen?
11. Wat zou in de regeling van de vervaltermijnen moeten worden opgenomen?
a. het zwak of sterk werken ervan?
b. de niet-wijziging door conventionele bedingen?
c. het ambtshalve toepassing krijgen door de rechter?
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d. het uitgangspunt nemen met het ontstaan van het recht?

e. het uitsluiten van stuiting?

- f. het uitsluiten van schorsing?
g. de niet-toepassing van het adagium "quae temporalia ad agendum,
perpetua ad excipiendum"?

12. Is een wettekst vereist on1 de geldigheid te erkennen van:
a. conventionele
1. verjaringen?
2. vervaltermijnen?
b. gerechtelijke
1. verjaringen?
2 vervaltermijnen?
Zo ja, moet dan niet voorzien worden, dat ze het lot delen van onderscheidenlijk de wettelijke verjaringen en vervaltermijnen?
Moet daarbij niet worden bepaald, dat zulk een verjaringstermijn niet
langer zou mogen zijn dan de langste wettelijke verjaringstermijn?
Moet de duur van zulk een vervaltermijn niet worden gesteld op eeil
tijdspanne, die in geen geval een aantal jaren zou te boven gaan?

