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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. S.19.0055.N 

E.B., 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 3, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

LEGRAND GROUP BELGIUM nv, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 

9, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0403.114.380, 

verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de verweerster woonplaats kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 1 

maart 2019. 

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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. Krachtens artikel 2244, § 2, Burgerlijk Wetboek stuit een ingebrekestelling 

bij aangetekende zending met ontvangstbewijs verzonden door de advocaat van de 

schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de 

persoon die krachtens artikel 728, § 3, Gerechtelijk Wetboek in rechte mag ver-

schijnen namens de schuldeiser, naar de schuldenaar met woonplaats, verblijfplaats 

of maatschappelijke zetel in België, de verjaring en doet zij een nieuwe termijn van 

een jaar ingaan, evenwel zonder dat de vordering vóór de vervaldag van de initiële 

verjaringstermijn kan verjaren. De stuitende werking van deze ingebrekestelling is 

slechts eenmalig, onverminderd andere stuitingsoorzaken. 

2. Artikel 2244, § 2, Burgerlijk Wetboek verleent slechts verjaringsstuitende 

werking aan een buitengerechtelijke ingebrekestelling indien voldaan is aan alle 

strikte voorwaarden die in deze wetsbepaling zijn bepaald. 
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Een ingebrekestelling bij aangetekende brief zonder ontvangstbewijs, ook al zou 

blijken dat de zending de geadresseerde heeft bereikt, voldoet niet aan die voor-

waarden en heeft bijgevolg geen stuitende werking. 

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 445,62 euro en op de som van 20 euro ten 

gunste van het Begrotingsfonds van juridische tweedelijnsbijstand. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samenge-

steld uit eerste voorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, sectievoorzitter Koen 

Mestdagh, en de raadsheren Antoine Lievens, Ilse Couwenberg en Sven Mossel-

mans, en in openbare rechtszitting van 15 juni 2020 uitgesproken door eerste voor-

zitter Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlin-

den, met bijstand van griffier Mike Van Beneden. 

   

M. Van Beneden S. Mosselmans I. Couwenberg 

A. Lievens K. Mestdagh B. Deconinck 

 


