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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.17.0120.N 

M.EX.T BELGIUM nv , met zetel te 8800 Roeselaere, Industrieweg 1, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

A.V.B. ELECTRONICS bvba, met zetel te 9140 Temse, Hoogkamerstraat  

108 R, 

verweerster. 

I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel 

Gent, afdeling Kortrijk van 27 oktober 2016. 

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Tweede onderdeel 

1. Het onderdeel bekritiseert de veroordeling van de eiseres tot de proceskos-

ten om reden dat zij haar niet-betwiste vordering tot betaling van een geldschuld 

via een gewone gerechtelijke procedure heeft ingevorderd en geen gebruik heeft 

gemaakt van de procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden zoals 

geregeld door de artikelen 1394/20 e.v. Gerechtelijke Wetboek, aangezien de 

rechters hiertoe niet kunnen steunen op artikel 866 Gerechtelijk Wetboek, noch op 

artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek en er evenmin sprake kan zijn een fout of nala-

tigheid in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek of van een procesmisbruik. 

2. Krachtens artikel 866 Gerechtelijk Wetboek komen de proceshandelingen 

en akten die nietig zijn of nodeloze kosten veroorzaken door toedoen van een mi-

nisterieel ambtenaar, te zijnen laste. 

Deze bepaling laat slechts toe om kosten ten laste te leggen van de ministerieel 

ambtenaar die ze heeft veroorzaakt. Zij laat niet toe om de nodeloos geachte kos-

ten ten laste te leggen van een partij. 

3. Artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, in zijn versie voor de wijzi-

ging door de wet van 25 december 2016, bepaalt dat, tenzij bijzondere wetten an-

ders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij 

verwijst in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen die het even-

tueel bekrachtigt. 
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De artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek zijn bijzondere wettelijke bepa-

lingen in de zin van artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek. Krachtens deze 

bepalingen kunnen de kosten ten laste van de niet in het ongelijk gestelde partij 

worden gelegd indien deze door haar fout zijn veroorzaakt. 

Krachtens artikel 1394/20 Gerechtelijk Wetboek kan elke onbetwiste schuld tus-

sen ondernemingen die een geldsom tot voorwerp heeft en die vaststaat en opeis-

baar is op de dag van de aanmaning bedoeld bij artikel 1394/21, ongeacht het be-

drag ervan, vermeerderd met de verhogingen waarin de wet voorziet en de invor-

deringskosten alsmede, in voorkomend geval en ten belope van ten hoogste 10 

pct. van de hoofdsom van de schuld, alle interesten en strafbedingen, in naam en 

voor rekening van de schuldeiser op verzoek van de advocaat van de schuldeiser 

door een gerechtsdeurwaarder worden ingevorderd. 

Krachtens de artikelen 1394/21 en 1394/22 Gerechtelijk Wetboek betekent de ge-

rechtsdeurwaarder, vooraleer tot invordering over te gaan aan de schuldenaar een 

aanmaning tot betalen en beschikt de schuldenaar over een maand vanaf deze 

aanmaning om hetzij de schuld te betalen, hetzij betalingsfaciliteiten te vragen, 

hetzij de redenen te kennen te geven waarom hij de schuldvordering betwist. 

Krachtens artikel 1394/24, § 1, Gerechtelijk Wetboek stelt de instrumenterende 

gerechtsdeurwaarder ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn van 

een maand, op verzoek van de schuldeiser, proces-verbaal van niet-betwisting op. 

Krachtens artikel 1394/24, § 2, wordt het proces-verbaal op verzoek van de ge-

rechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en 

toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, over-

dracht, collectieve schuldenregeling en protest bedoeld in artikel 1389bis/8. 

4. Uit de parlementaire voorbereiding en uit de tekst van artikel 1394/20 Ge-

rechtelijk Wetboek blijkt dat de procedure van invordering van onbetwiste geld-

schulden facultatief is en dat een schuldeiser de mogelijkheid behoudt om de 

geldschulden in te vorderen via een gewone een gerechtelijke procedure.  

Bovendien kunnen interesten en schadebedingen via deze procedure maximaal ten 

belope van 10 pct. van de hoofdsom worden ingevorderd en verloopt minstens een 

maand en acht dagen vooraleer een uitvoerbaar verklaard proces-verbaal van niet-

betwisting kan worden afgeleverd. 
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Uit het vorenstaande volgt dat de keuze voor een gewone gerechtelijke procedure 

in plaats van voor de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden, op 

zich geen fout uitmaakt, noch blijk geeft van procesmisbruik. 

5. De rechters die anders oordelen en op deze gronden de proceskosten ten las-

te leggen van de eiseres, verantwoorden hun beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond.  

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de gedingkosten ten laste van de ei-

seres heeft gelegd, onverminderd artikel 1024 Gerechtelijk Wetboek. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde vonnis. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van kophandel te… 

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

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Beatrijs    

Deconinck, en de raadsheren Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, 

en in openbare rechtszitting van 12 oktober 2017 uitgesproken door sectievoorzit-

ter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met 

bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

 

K. Vanden Bossche K. Moens B. Wylleman 

G. Jocqué B. Deconinck E. Dirix 


