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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.16.0354.N 

1. P. B.,  

2. ABC VERHUIZERS bvba , met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Beyntellus 5, 

eisers, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eisers woonplaats kie-

zen, 

tegen 

DAMS bvba, met zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 24, 

verweerster, 

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

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

kiest. 
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I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 9 mei 2016.  

Sectievoorzitter Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDELEN  

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Krachtens artikel 7 van het Decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791, zoals te 

dezen van toepassing, staat het eenieder vrij om naar goeddunken elke handel te 

drijven of elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefenen. 

2. Deze bepaling, die zich verzet tegen een ongeoorloofde beperking van de 

vrijheid van handel en nijverheid, is van openbare orde. 

Het beding dat een onredelijke beperking van de concurrentie naar voorwerp, ter-

ritorium of duur oplegt, is bijgevolg nietig.  

De beperking is onredelijk wanneer die naar voorwerp, territorium of duur verder 

reikt dan noodzakelijk om de concurrentie tegen te gaan. 

3. De appelrechters stellen vast dat: 

- de eiser op 20 december 2008 een overeenkomst sloot met de verweerster 

waarbij hij zijn aandelen in Baeken Verhuizingen bvba verkocht aan de ver-

weerster; 
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- artikel 9 van deze overeenkomst voorzag in een niet-concurrentiebeding waar-

bij de eiser zich als verkoper ertoe verbond “gedurende een periode van 8 jaar 

dus tot en met 31.12.2016 noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks een concur-

rerende activiteit uit te oefenen met de verkochte vennootschappen op het 

grondgebied België”; 

- de betwisting tussen partijen de rechtsgeldigheid van dit niet-

concurrentiebeding betreft. 

4. De appelrechters oordelen dat de omstandigheid dat “de activiteiten van de 

BVBA Baeken Verhuizingen zouden beperkt geweest zijn tot de regio Turnhout 

(hetgeen door de [verweerster] wordt betwist), (…) geen enkel belang [heeft] bij 

de beoordeling van de ruimtelijke beperking van het niet-concurrentiebeding.” 

Door aldus te weigeren na te gaan of de in het niet-concurrentiebeding bepaalde 

territoriale beperking niet verder reikt dan noodzakelijk om de concurrentie tegen 

te gaan en dienvolgens een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel 

en nijverheid inhoudt, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar 

recht. 

Het middel is gegrond. 

Overige grieven 

5. De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-

lijk verklaart. 

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

telijk vernietigde arrest. 

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel. 
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, sectievoorzitter 

Alain Smetryns, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad 

Moens, en in openbare rechtszitting van 14 september 2017 uitgesproken door 

sectievoorzitter Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal 

Christian Vandewal, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

   

K. Vanden Bossche K. Moens G. Jocqué 

K. Mestdagh A. Smetryns B. Deconinck 
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VOORZIENING IN CASSATIE 
 
 
VOOR: 1. de heer B. P. A. J. M.,  

 5 

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
ABC VERHUIZERS , waarvan de maatschappelijke zetel geves-
tigd is te 2300 Turnhout, Herentalsstraat 17, met ondernemings-
nummer BE0845.303.431, 

 10 

eisers tot cassatie, 
 
bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij 
het Hof van Cassatie Johan Verbist, kantoor houdend te 2000 Ant-
werpen, Amerikalei 187/302, alwaar keuze van woonplaats wordt 15 
gedaan, 

 
 
TEGEN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAMS, 

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, 20 
Parklaan 24, met ondernemingsnummer BE0890.281.737, 

 

verweerster in cassatie, 
 
 25 

* 
*          * 

 
 
 Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van Cassatie, 30 
 
 Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 
 
 Hooggeachte Heren en Dames, 
 35 
 

Eisers hebben de eer aan uw toezicht te onderwerpen het arrest dat op te-
genspraak tussen partijen werd gewezen op 9 mei 2016 door de eerste kamer van 
het Hof van Beroep te Antwerpen (2014/AR/1152). 



  VERZOEKSCHRIFT/2 

 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 40 
 
 

1. Gedurende 20 jaar lang baatte eiser via de BVBA Baeken Verhui-
zingen een verhuisfirma uit. 

 45 

 

2. Bij overeenkomst van 20 december 2008 heeft eiser al zijn aande-
len in de BVBA Baeken Verhuizingen en de BVBA Immotap – zijnde de patri-
moniumvennootschap achter de BVBA Baeken Verhuizingen – overgedragen aan 
verweerster, vennootschap die eveneens actief was als verhuisfirma, en dit voor de 50 
prijs van € 1.800.000,00. 

 

Als waarborg voor de goede uitvoering van voornoemde overeenkomst 
door eiser werd een bedrag van € 180.000,00 geblokkeerd tot 31 december 2011. 

 55 

Partijen kwamen daarbij nog het volgende overeen: 

 

“ARTIKEL 9 NIET-CONCURRENTIEBEDING 

De verkoper verbindt zich ertoe gedurende een periode van 8 jaar dus tot 

en met 31.12.2016 noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks een concurre-60 
rende activiteit uit te oefenen met de verkochte vennootschappen op het 

grondgebied België. 

 

ARTIKEL 10 GEBRUIK NAAM BAEKEN VERHUIZINGEN EN BINI 

VERHUIZINGEN 65 

De verkoper geeft aan de koper het recht de naam B. en B. verder te ge-

bruiken en de verkoper verbindt er zich toe dat zij op geen enkele manier, 

hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks gebruik zullen maken van de naam 

B. en of B. als firmanaam en of handelsnaam en dit voor het uitvoeren van 

activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking zouden hebben op 70 
de sector verhuizingen in de meest ruime zin van het woord, en tevens op 

die activiteiten zoals gedurende de laatste 5 jaar binnen de hoger genoem-

de vennootschappen uitgevoerd.” 

 

 75 
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3. Bij brief van 29 februari 2012 verzocht de raadsman van eiser ver-
weerster om de vrijgave van de waarborg van € 180.000,00. 

 

Verweerster gaf hieraan slechts beperkt gevolg. Meer bepaald liet zij na 
een bedrag van € 40.000,00 vrij te geven. 80 

 

4. Op 11 april 2012 is eiser overgegaan tot de oprichting van eiseres. 

 

 

5. Bij exploot van 25 mei 2012 liet verweerster eisers dagvaarden in 85 
kort geding, teneinde hen het verbod te horen opleggen in België verhuisactivitei-
ten uit te oefenen tot 31 december 2016 onder verbeurte van een dwangsom. 

 

Bij beschikking van 23 juli 2012 werd de vordering van verweerster onge-
grond verklaard. Ook het hoger beroep van verweerster werd vervolgens onge-90 
grond verklaard bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 6 december 
2012. 

 

 

6. Vervolgens liet verweerster bij exploot van 7 november 2012 ei-95 
sers ten gronde dagvaarden voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, ten-
einde hen het verbod te horen opleggen haar tot en met 31 december 2016 te be-
concurreren en dit zowel rechtstreeks, zijnde in eigen naam, als onrechtstreeks, 
zijnde via derden. Tevens vorderde verweerster eisers verbod te horen opleggen 
gebruik te maken van de benaming “Verhuizingen Baeken” en dit onder verbeurte 100 
van een dwangsom van € 10.000 per inbreuk vanaf de betekening van het tussen 
te komen vonnis. Tenslotte vorderde verweerster ook schadevergoeding, dewelke 
zij provisioneel begrootte op € 250.000. 

 

Op tegeneis vroeg eiser te zeggen voor recht dat het saldo van de waar-105 
borgsom ten bedrage van € 40.000 in zijn voordeel diende te worden vrijgegeven. 

 

Bij vonnis van 10 maart 2014 verklaarde de rechtbank de vordering van 
verweerster ontvankelijk doch ongegrond. De rechtbank oordeelde meer bepaald 
dat het contractueel bedongen concurrentieverbod zowel qua ruimte als qua tijd te 110 
ruim geformuleerd is en derhalve nietig is. De rechtbank verklaarde verder nog de 
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vordering van eiser ontvankelijk en zei voor recht dat het saldo van de waarborg-
som ten bedrage van € 40.000 in zijn voordeel dient te worden vrijgegeven. 

 

 115 

7. Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 17 februari 2015 stelde 
verweerster hoger beroep in tegen dit vonnis. 

 

 

8. Bij tussenarrest van 14 december 2015 wordt het hoger beroep van 120 
verweerster toelaatbaar en reeds deels gegrond verklaard. Eisers worden daarbij 
verbod opgelegd “verhuisactiviteiten uit te voeren tot 31 december 2016 en dit 

zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via derden en gebruik te maken van de be-

naming “verhuizingen Baeken” en dit onder verbeurte van een dwangsom van 

10.000,00 EUR per inbreuk vanaf de betekening van het tussen te komen arrest”. 125 
Daarnaast wordt ook een deskundigenonderzoek bevolen, met het oog op de be-
schrijving van de schade die verweerster meent te hebben geleden. 

 

Tegen dit arrest wensen eisers op te komen met de volgende middelen tot 
cassatie. 130 

 
 

EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 
 
 135 

 Geschonden wetsbepalingen 
 

- artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het 
gildewezen, zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan door 
artikel 3 van de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het 140 
Wetboek van economisch recht, 

- het algemeen rechtsbeginsel van de vrijheid van handel en nijver-
heid, 

- artikel 149 van de Grondwet, 

- alsook, voor zoveel als nodig, artikel II.3 van het Wetboek van eco-145 
nomisch recht, artikel 10 van de wet van 28 februari 2013 tot invoe-
ring van het Wetboek van economisch recht en artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de inwerking-
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treding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch 
recht. 150 

 

 

 Aangevochten beslissing 
 

De appelrechters oordelen dat het in de overeenkomst van 20 december 155 
2008 opgenomen niet-concurrentiebeding het principe van de vrije handel en nij-
verheid niet aantast. Deze beslissing steunt onder meer op de volgende motieven: 

 

“De betwisting tussen de partijen betreft in de eerste plaats het al dan niet 

rechtsgeldig zijn van het niet-concurrentiebeding opgenomen in de over-160 
eenkomst van 20 december 2008. 

 

[Eisers] laten gelden dat het niet-concurrentiebeding absoluut nietig is 

wegens miskenning van de regels van het mededingingsrecht. Van haar 

kant betwist [verweerster] dat standpunt en voert zij aan dat [eisers] dat 165 
beding hebben miskend. Die miskenning is de grondslag van haar vorde-

ring tot staking en tot schadeloosstelling. 

 

Niet betwist is dat de regels van de vrije mededinging in deze zaak van 

toepassing zijn. 170 

 

Een niet-concurrentiebeding is een beding waarbij een contractpartij vrij-

willig aanvaardt dat zijn vrijheid van handel en nijverheid wordt beperkt. 

Dergelijk beding is in principe geoorloofd. De contractvrijheid op dat vlak 

wordt evenwel begrensd door het principe van de vrije handel en nijver-175 
heid, principe dat van openbare orde is. 

 

Een niet-concurrentiebeding is strijdig met het principe van de vrije handel 

en nijverheid wanneer het onbeperkt is in activiteit, in tijd en/of ruimte. 

Dat betekent meer bepaald: 180 

- dat alleen activiteiten kunnen worden uitgesloten die direct concurre-

rend zijn met deze van de onderneming die het beding inroept; 

- dat de werking van het beding moet beperkt zijn tot de tijd die noodza-

kelijk is voor de doelstelling die het beding nastreeft; 
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- dat de werking van het beding moet beperkt zijn tot een exact omlijnde 185 
regio die qua omvang redelijk is in het licht van de situatie. 

 

De rechter oordeelt daarover in feite en in concreto. 

 

Met [verweerster] kan het hof niets anders dan vaststellen dat het hierbo-190 
ven geciteerde niet-concurrentiebeding een geografische beperking kent, te 

weten België, en een beperking in beroepsactiviteit, te weten de verhuizin-

gen. Niets stond er [eiser] aan in de weg verhuisactiviteiten te ontplooien 

in het buitenland en een andere niet-concurrerende activiteit uit te oefenen 

in België. Het levensonderhoud van [eiser] kwam dus geenszins in het ge-195 
drang door het niet-concurrentiebeding. 

De bewering van [eiser] dat het voor hem onmogelijk zou zijn om na een 

periode van acht jaar opnieuw aan de slag te gaan in de verhuissector 

wordt door geen enkel objectief gegeven onderbouwd. 

 200 

Dat de activiteiten van de BVBA Baeken Verhuizingen zouden beperkt ge-

weest zijn tot de regio Turnhout (hetgeen door [verweerster] wordt be-

twist), heeft geen enkel belang bij de beoordeling van de ruimtelijke beper-

king van het niet-concurrentiebeding. 

 205 

In het niet-concurrentiebeding in de overeenkomst van 20 december 2008 

is ook een beperking in duurtijd tot acht jaar opgenomen, hetgeen naar het 

oordeel van het hof niet te lang is in acht genomen de specifieke activiteit 

van de BVBA Baeken Verhuizingen. Immers verhuizingen worden zowel 

door particulieren als door bedrijven over het algemeen genomen slechts 210 
om de zoveel jaar ondernomen. Het duurt in de sector van de verhuizingen 

dan ook veel langer dan drie jaar om het genot van het cliënteel van de 

vennootschap waarvan de aandelen worden overgedragen, te genieten en 

dit cliënteel aan zich te binden. 

 215 

Dat de Europese Commissie inzake niet-concurrentiebedingen in een Eu-

ropese context een termijn van 3 jaar in aanmerking neemt kan aan het 

voorgaande niet veranderen, al net zo min als het feit dat in de overeen-

komst van 20 december 2008 geen schadebeding werd opgenomen en in de 

vrijgave van de waarborg na een periode van drie jaar werd voorzien. Ook 220 
het feit dat [verweerster] nog een andere verhuisfirma uitbaat, doet aan 

het voorgaande geen afbreuk. 
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Anders dan de eerste rechter besluit het hof dan ook dat het in de overeen-

komst van 20 december 2008 opgenomen niet-concurrentiebeding het 225 
principe van de vrije handel en nijverheid niet aantast.” 

(bestreden arrest, bladzijde 6 tot en met bladzijde 7) 

 

 

 Grieven 230 
 

Eisers voerden in hun syntheseconclusie in hoger beroep gedateerd op 15 
april 2015 op pagina 24, randnummer 23 als middel aan dat het niet-
concurrentiebeding, opgenomen in artikel 9 van de overeenkomst van 20 decem-
ber 2008, strijdig is met het beginsel van vrijheid van handel en nijverheid. Eisers 235 
voerden in dit verband onder meer aan dat de activiteiten van Baeken Verhuizin-
gen zich niet tot gans het Belgische grondgebied uitstrekten, doch in hoofdzaak 
beperkt waren tot de ruime regio Turnhout (randnummer 23, tweede alinea, eerste 
streepje). Het beding dat een niet-concurrentieverbod oplegt met betrekking tot 
het ganse Belgische grondgebied zou volgens eisers naar territorium dan ook een 240 
onredelijke beperking van hun concurrentievrijheid inhouden en zodoende dus ab-
soluut nietig zijn. 

 

Krachtens artikel 7 van het Decreet van 2 en 17 maart 1791 tot afschaffing 
van het gildewezen, zoals te dezen van toepassing, staat het eenieder vrij om naar 245 
goeddunken elke handel te drijven of elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefe-
nen. 

 

Bij wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van econo-
misch recht werd voormeld beginsel van vrijheid van handel en nijverheid, lui-250 
dens artikel 10 van de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek 
van economisch recht en artikel 1 van het Koninklijk besluit van 8 december 2013 
betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van eco-
nomisch recht, met ingang van 9 december 2013 opgenomen in artikel II.3 het 
Wetboek van Economisch Recht en werd het Decreet van 2 en 17 maart 1791 op-255 
geheven. 

Artikel 7 van het Decreet van 2 en 17 maart 1791 tot afschaffing van het 
gildewezen alsook artikel II.3 van het Wetboek van Economisch Recht, welke 
zich verzetten tegen een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel en 
nijverheid, zijn van openbare orde. 260 
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Hieruit volgt dat het contractuele beding dat de ondernemingsvrijheid van 
de schuldenaar beperkt slechts geldig is voor zover het is ingegeven door een 
rechtmatig belang van de schuldeiser en het bovendien niet verder reikt dan nood-
zakelijk om dat rechtmatig belang te beschermen. 265 

 

Het beding dat naar voorwerp, territorium of duur verder reikt dan noodza-
kelijk is om de rechtmatige belangen van de schuldeiser te beschermen, is bijge-
volg nietig. 

 270 

Wanneer een partij aanvoert dat een contractueel beding een onredelijke 
beperking van de concurrentie oplegt aangezien het verder reikt dan noodzakelijk 
om de rechtmatige belangen van de schuldeiser te beschermen, moet de rechter 
nagaan of er al dan niet een dergelijke onevenredigheid bestaat. Bij de afweging 
van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening houden met alle 275 
omstandigheden van de zaak. 

 

Uit de redenen van het arrest blijkt dat de appelrechters er mee hebben vol-
staan te overwegen dat het litigieuze niet-concurrentiebeding naar territorium een 
geografische beperking kent, te weten België. Naar het oordeel van de appelrech-280 
ters heeft het bij de beoordeling van de ruimtelijke beperking van het niet-
concurrentiebeding derhalve geen enkel belang dat de activiteiten van de BVBA 
Baeken Verhuizingen zouden beperkt geweest zijn tot de regio Turnhout. 

 

De appelrechter heeft bijgevolg, hoewel eisers hierom vroegen, op geen 285 
enkel ogenblik onderzocht of bedoeld niet-concurrentiebeding naar territorium 
niet verder reikt dan noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van verweerster 
te beschermen. 

 

Het arrest, dat het door eisers aangevoerde middel dat het in de overeen-290 
komst van 20 december 2008 opgenomen niet-concurrentiebeding strijdig is met 
het principe van de vrije handel en nijverheid verwerpt, zonder te onderzoeken of 
het litigieuze niet-concurrentiebeding naar territorium niet verder reikt dan nood-
zakelijk is om de rechtmatige belangen van verweerster te beschermen, miskent 
het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid en is zodoende niet naar 295 
recht verantwoord (schending van artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 
tot afschaffing van het gildewezen, zoals het van kracht was vóór de opheffing er-
van door artikel 3 van de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek 
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van economisch recht, het algemeen rechtsbeginsel van de vrijheid van handel en 
nijverheid, alsook, voor zoveel als nodig, artikel II.3 van het Wetboek van eco-300 
nomisch recht, artikel 10 van de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het 
Wetboek van economisch recht en artikel 1 van het Koninklijk besluit van 8 de-
cember 2013 betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wet-
boek van economisch recht). 

 305 

Minstens stellen de appelrechters, die niet nagaan of het litigieuze niet-
concurrentiebeding naar territorium niet verder reikt dan noodzakelijk is om de 
rechtmatige belangen van verweerster te beschermen, uw Hof niet in staat zijn 
wettigheidstoetsing uit te oefenen in het licht van de hierboven vermelde wetsbe-
palingen. Het arrest is zodoende alleszins niet regelmatig met redenen omkleed 310 
(schending van artikel 149 van de Grondwet). 

 
 

TWEEDE MIDDEL TOT CASSATIE 
 315 
 

 Geschonden wetsbepalingen 
 

- Artikel 149 van de Grondwet. 

 320 
 

 Aangevochten beslissing 
 

De appelrechters verklaren de vordering van verweerster reeds ten dele ge-
grond en verbieden eisers verhuisactiviteiten uit te voeren tot 31 december 2016 325 
en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via derden alsook gebruik te maken 
van de benaming “verhuizingen Baeken” en dit onder verbeurte van een dwang-
som van € 10.000,00 per inbreuk vanaf de betekening van het tussen te komen ar-
rest. Deze beslissing steunt onder meer op de volgende motieven: 

 330 

“ [Eiser] betwist niet dat hij terug “op de markt is gekomen”. Hij schendt 

daarmee het concurrentieverbod. [Tweede eiser], waarvan [eiser] de 

zaakvoerder is, en die verhuisactiviteiten uitvoert, is daaraan derde-

medeplichtig. 

 335 
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De vordering van [verweerster] om [eiseres] te verbieden nog verder ver-

huisactiviteiten uit te voeren onder verbeurte van een dwangsom is, gelet 

op de schending van het niet-concurrentiebeding, gegrond. 

Het valt te betwijfelen dat [eisers] zonder dreiging van de dwangsom, het 

bij dit arrest opgelegde verbod zullen naleven. Anders dan [eisers] aan-340 
voeren is het gevorderde bedrag van 10.000,00 EUR per inbreuk niet 

overdreven.” 

(bestreden arrest, bladzijde 7 tot en met bladzijde 8) 

 

 Grieven 345 
 

Krachtens artikel 149 van de Grondwet moet elke gerechtelijke beslissing 
met redenen zijn omkleed. 

 

Eisers betoogden in hun syntheseconclusie in hoger beroep gedateerd op 350 
15 april 2015 (pagina 32 tot en met 33, randnummer 27): 

 

“ [Verweerster] verwijst nog naar het feit dat de naam “Baeken Verhuizin-

gen” zou worden gebruikt door [eisers]. 

 355 

[Eiser] heeft bewust voor een benaming gekozen, “ABC Verhuizers”, wel-

ke totaal verschillend van “Verhuizingen Baeken”. 

 

De benaming “Verhuizingen Baeken” wordt geenszins gebruikt in het ka-

der van de activiteiten van de firma ABC, en al zeker niet als handelsnaam. 360 

 

Het is enkel zo dat op de website van de firma ABC Verhuizers een onder-

deel staat waarin de voorgeschiedenis van de activiteiten van [eiser] B. 

wordt geschetst met inbegrip van het feit dat hij destijds Baeken Verhui-

zingen heeft opgestart (doch ook heeft verkocht !), hetgeen op zich vol-365 
strekt toegelaten is. 

 

Dit is de enkele reden waarom in de html-code van de website de woorden 

“baeken verhuizingen” en “P. B.” terug te vinden zijn. 

 370 
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Het is overigens zo dat wanneer via Google de zoekterm “baeken verhui-

zingen” wordt ingetikt, het eerst bekomen resultaat een link is naar de 

website van [verweerster] ! Dit blijkt onder meer uit stukken 28 en 34 van 

[verweerster]. 

 375 

Dat er verwezen wordt naar “P. B., uw verhuisplanner” is nogal evident. 

Dit is nu éénmaal de familienaam van [eiser]. Of wenst [verweerster] [ei-

ser] te dwingen een naamsverandering te doen ? 

 

[Verweerster] stelt tevergeefs dat uit haar stuk 23 zou blijken dat [eiser] 380 
de naam “Verhuizingen Baeken” nog steeds zou gebruiken. 

 

Dit is volstrekt onjuist. 

 

[Eiser] heeft het enkel over het feit dat hij P. B. heet en er inderdaad ver-385 
warring is ingevolge het feit dat door toedoen van [verweerster] zelf men-

sen denken dat [eiser] B. nog steeds actief is bij Verhuizingen Baeken en 

de goede naam van [eiser] besmeurd word ingevolge de slechte service bij 

Verhuizingen Baeken na de overname. 

 390 

Tot slot verwijst [verweerster] naar haar stuk 26, de zogenaamde weerga-

ve van het door de Heer V. opgenomen gesprek met [eiser]. 

 

Hoger werd reeds aangetoond dat zulks niet de minste bewijswaarde kan 

hebben. 395 

 

In de citaten welke worden weergegeven op pagina 21-22 van de conclusie 

van [verweerster] zegt [eiser] enkel dat hij P. B. heet, dat hij zijn verhuis-

firma heeft verkocht, dat deze nog altijd Verhuizingen Baeken heet en er 

(door [verweerster]) de indruk werd gewekt dat hij nog steeds actief is bij 400 
Verhuizingen Baeken. 

Dit is uiteraard helemaal iets anders dan het beweerd gebruik van de han-

delsnaam “Baeken Verhuizingen” naar het publiek toe en in de bedrijfs-

voering van ABC Verhuizers.” 

 405 
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Met geen van de hoger aangehaalde redengevingen antwoorden de appel-
rechters op voormeld verweermiddel van eisers, waarin zij onder meer aanvoerden 
dat de benaming “Verhuizingen Baekens” geenszins gebruikt wordt in het kader 
van de activiteiten van eiseres, en al zeker niet als handelsnaam en dat het boven-
dien volstrekt toegelaten is om op de website van eiseres in te gaan op de voorge-410 
schiedenis van de activiteiten van eiser, met inbegrip van het feit dat hij destijds 
de BVBA Baeken Verhuizingen heeft opgestart. 

 

De appelrechters laten eisers dan ook in het ongewisse over de redenen 
waarom hun middel wordt verworpen. De beslissing van de appelrechters is dan 415 
ook niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet). 

 

 
 420 
 
 

* 

* * 

425 
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TOELICHTING 

 

 

Bij het eerste middel 

 430 

Opdat een niet-concurrentiebeding met de vrijheid van ondernemen zoals 
gewaarborgd door oud art. 7 van het decreet D’Allarde van 2 en 17 maart 1791 
(thans art. II.3 WER) in overeenstemming kan worden geacht, volstaat het niet dat 
dit beding de mogelijkheid van de schuldenaar om door zijn beroepsbedrijvigheid 
in zijn behoorlijk levensonderhoud te voorzien niet ernstig in het gevaar brengt. 435 
Het niet-concurrentiebeding moet daarenboven ook zijn ingegeven door een 
rechtmatig belang van de schuldeiser waarbij het beding bovendien niet verder 
reikt dan noodzakelijk om dat rechtmatig belang te beschermen (de zgn. positieve-
/proportionaliteitsvoorwaarde) (B. TILLEMAN , Bestuurder van vennootschappen: 

statuut, interne werking en vertegenwoordiging, Brugge, die Keure, 2005, 78, nr. 440 
123; M. VANSTEENBEECK, “Concurrentieclausules” in G.-L. BALLON , H. DE 

DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN  en A.-L. VERBEKE (eds.), Ge-

meenrechtelijke clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (871) 911; N. HALLE-

MEESCH, “De niet-concurrentieverbintenis bij de overdracht van een handelsactivi-
teit”, DAOR 2013, (18) 28, nr. 29). 445 

 

Uit voornoemde proportionaliteitsvoorwaarde volgt dat het niet-
concurrentiebeding 1°) enkel betrekking mag hebben op activiteiten die de activi-
teiten van de schuldeiser kunnen beconcurreren, 2°) het beding beperkt moet blij-
ven tot het geografische gebied waarin de schuldenaar de schuldeiser effectief 450 
concurrentie kan aandoen en 3°) het concurrentiebeding enkel mag gelden tijdens 
de periode waarin de schuldenaar over een bijzonder concurrentieel voordeel be-
schikt, hetzij ingevolge de bijzondere relatie die hij met het cliënteel heeft opge-
bouwd, hetzij omdat hij over knowhow of geheime informatie beschikt (M. 
VANSTEENBEECK, “Concurrentieclausules” in G.-L. BALLON , H. DE DECKER, V. 455 
SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN  en A.-L. VERBEKE (eds.), Gemeenrechtelijke 

clausules, Antwerpen, Intersentia, 2013, (871) 912). Zo ook oordeelde Uw Hof 
recentelijk nog dat “[h]et beding dat een onredelijke beperking van de concurren-

tie naar voorwerp, territorium of duur oplegt, […] nietig [is]” (Cass. 23 januari 
2015, C.13.0579.N) of nog dat “[h]et beding dat een buitensporige beperking van 460 
de concurrentie oplegt met betrekking tot het voorwerp, het grondgebied of de 

duur, […] nietig [is]” (Cass. 25 juni 2015, C.14.0008.F). 
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Voormelde beperkingen gelden noodzakelijk cumulatief (M. VANSTEEN-

BEECK, “Concurrentieclausules” in G.-L. BALLON , H. DE DECKER, V. SAGAERT, 465 
E. TERRYN, B. TILLEMAN  en A.-L. VERBEKE (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, (871) 912). 

 

Hoewel de vraag of een beding naar voorwerp, territorium of duur een on-
redelijke beperking van de concurrentie oplegt een feitelijke beoordeling van de 470 
feitenrechter uitmaakt, komt het Uw Hof niettemin toe na te gaan of de feitenrech-
ter, in het licht van de concrete feiten zoals die hem regelmatig werden voorge-
legd, heeft onderzocht of het niet-concurrentiebeding geen onredelijke beperking 
van de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur oplegt. 

 475 

 

* 

*          * 

 

 480 

Op deze gronden en overwegingen besluit de ondergetekende advocaat 
voor eiseres dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge behagen het bestre-
den arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen naar een ander hof 
van beroep, en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

 485 
 
 

Antwerpen, 27 juli 2016 
 
 490 
 
 
Johan Verbist 
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Bijlagen: 

 505 

1. pro fisco verklaring; 
2. het exploot van betekening aan verweerder. 

 

 


