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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.21.0345.N
1. P. D’H.,
2. K. P.,
eisers,
vertegenwoordigd door mr. Beatrix Vanlerberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eisers woonplaats
kiezen,
tegen
KBC VERZEKERINGEN nv, met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van
Overstraetenplein 2, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0403.552.563,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de verweerster woonplaats kiest.
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I.
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RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 4
februari 2021.
Sectievoorzitter Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDEL

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

III.

BESLISSING VAN HET HOF

(…)
Tweede onderdeel
5.

De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling is in beginsel op

zichzelf een fout die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van degene die
de overtreding heeft begaan wanneer die fout schade veroorzaakt. Hierbij is niet
vereist is dat de norm het belang beschermt van degene die de overtreding ervan
inroept.
6.

De appelrechter die oordeelt dat de Wet Welzijn Werknemers vooral het wel-

zijn van de werknemers beschermt en geen betrekking heeft op het welzijn van de
klanten, en op die grond de vordering van de eisers gesteund op een fout van de
verzekerde van de verweerster wegens een inbreuk op artikel 5 Wet Welzijn Werknemers afwijst, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,

13 JANUARI 2022

C.21.0345.N/3

Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 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 Antwerpen.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Koen Mestdagh, als voorzitter, sectievoorzitter Geert
Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven Mosselmans,
en in openbare rechtszitting van 13 januari 2022 uitgesproken door sectievoorzitter
Koen Mestdagh, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.
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